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Град Вршац расписао је

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА
ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
Ради одавања посебних признања
организацијажма и грађанима за
изузетне резултате постигнуте у
различитим областима привреде,
науке, уметности, спорта и другим
друштвеним областима, устновљавају
се:
• Награда за животно дело
• Повеља града Вршца и
• Звање „Почасни грађанин града
Вршца“
1. Награда за животно дело
додељује са појединцу који је током

свог радног века трајно остваривао
изузетне личне разултате у области
науке,
уметности,
привреде,
друштвних делатности, спорта и
других области рада и стваралаштва
и тиме дао изузетан допринос развоју
и промовисању града Вршца.
2. Повеља града Вршца додељује
се појединцу, установи, или удружењу
грађана који су својим изузетним
делом, хуманитарним, културним
или
градитељским
подухватом
остварили резултате који се могу

сматрати доприносом културној,
архитектонској, привредној или
ставралачкој баштини града Вршца
или уопште, као и појединцима који
су лично допринели остварењу
капиталних развојних пројеката
града.
3. Звање „Почасни грађанин града
Вршца“ додељује се појединцу који
је својим радом или стваралаштвом
изузетно допринео
афирмацији
културних, историских, привредних
и других вредности Града Вршца.

Звање „Почасни грађанин града
Вршца“ може бити додељено и
страном држављанину.
Образложене предлоге за доделу
јавних признања и звања могу
доставити
појединци, предузећа,
установе и удружења путем поште
или лично, на писарници Градске
управе са назнаком: „за јавна
признања и звања“, најкасније до
15.05.2021. године, на писарници
Града
Вршца,насловљено
на
Градоначелника Града Вршца.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА СУБНОР СРБИЈЕ У СОКОБАЊИ

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОСЛАВУ ЈУБИЛЕЈА 80
ГОДИНА УСТАНКА ПРОТИВ ФАШИЗМА

Поводом предстојећег јубилеја 80 година устанка
народа Србије против фашизма, одржана је седница
председништва СУБНОР Србије у здравственом
центру Бањица у Сокобањи, чији је иначе титулар
СУБНОР Србије. Тема састанка биле су припреме за
организацију и реализацију централне свечаности
у Београду, 4. јула 2021. године. Свечаност ће се
одржати под називом „80 година устанка народа
Србије и Југославије против фашизма 1941 – 2021.“
Мото свечаности, Да рата више не буде!
Покровитељ јубиларне манифестације, посвећене
антифашистичкој борби је председник Републике
Србије Александар Вучић. Свечаност ће имати
међународни карактер, очекује се присуство
званичника земаља победница антихитлеровске
коалиције: Руске Федерације, Белорусије, Украјине,
Казахстана, САД, Велике Британије, Француске и
Грчке.
Представника Удружења антифашиста : ФИР

(Европска асоцијација антифашиста, са седиштем у
Берлину), Руске Федерације, Белорусије, Словеније,
Хрватске, БИХ, Републике Српске, Црне Горе, Северне

Македоније, Албаније, Италије, Бугарске и Грчке.
Осим председнице владе и ресорних министара,
очекује се и присуство угледних личности из јавног
живота Републике Србије. Свечану академију, грађани
Србије ће моћи пратити у директном тв преносу на
јавном сервису .
Одлучено је да се покрену и спроведу радње
које ће овај јубилеј учинити достојанственим
представљањем Србије и историјског значења
отпора српског народа за ток и исход Другог светског
рата.
Седницом је председавао председник СУБНОР
Србије, генерал мајор Видосав Ковачевић.
Запажен допринос у дефинисању и реализацији
организације јубилеја, комплексним
решењем
физиономије свечаности, дао је Драгољуб
Ђорђевић, председник СУБНОР Града Вршца и члан
председништва СУБНОР Србије.
СУБНОР Града Вршца

УСПЕХ ВРШАЧКОГ ПОЗОРИШТА НА ФЕСТИВАЛУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА
ВОЈВОДИНЕ

ДВЕ НАГРАДЕ ЗА „УЈКА ВАЊУ“
Представа „Ујка Вања“ у режији Андреја
Носова која је настала у продукцији
Народног
позоришта „Стерија“
из
Вршца и Хартефактфонда, награђена
је двема наградама на 70. Фестивалу
професионалних позоришта Војводине.
Вршачка
представа
добила
је
специјалну награду за ново читање Чехова,
а композитор Драшко Аџић, добио је
награду за најбољу музику у представи.
Иначе, седми дан фестивала одржан је у
вршачком позоришту, а на сцени је одигран
управо „Ујка Вања“, као и представа за
децу„Немушти језик“.
Жири у саставу Вида Огњеновић
(драматуршкиња),
Миодраг
Табачки
(сценограф)
и
професор
Предраг
Момчиловић одлучили су да представи
„Ујка Вања“ доделе чак два значајна
признања издвојивиши аутентичност
њеног концепта и музике.
-За нас је веома значајно што
поново
учествујемо
на
Фестивалу
професионалних позоришта Војводине и
то са два селекторска дела. Тиме се вршачко
позориште вратило на мапу позоришта
Војводине – истакла је Снежана Удицки, в.д.

директора Народног позоришта “Стерија”.
Представа је након једногодишње паузе,
поново на сцени Народног позоришта
„Стерија“ из Вршца, где је публика имала
прилику да је погледа два пута, у оквиру
редовног репертоара као и у оквиру
такмичарског програма Фестивала.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 30. април 2021.

33

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ У ВЛАДИ АП ВОЈВОДИНЕ

НАСТАВЉА СЕ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
РЕЗЕРВОАРА ПИЈАЋЕ ВОДЕ
Градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић,
присуствовала је прошлог петка у Влади АП Војводине
свечаном уручењу Уговора о додели бесповратних
средстава за суфинансирање изградње, санације,
реконструкције и израде техничке документације
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне
канализације и Уговора о додели средстава за
суфинансирање јединица локалне самоуправе у изради
пројектно-техничке документације за планиране
радове.
Најпре је са Секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство потписан Уговор за
реконструкцију резервоара прве висинске зоне Р1 за
другу фазу радова за који ће од стране Секретаријата
бити додељено 6.934.414 динара, док ће Град Вршац за
ову инвестицију издвојити 1.825.834 динара.
- Овом реконструкцијом предвиђена је замена
дотрајале машинске и електро опреме на резервоару
пијаће воде, као и постављање савременије опреме која
ће допринети уштеди електричне енергије и сигурнијем
систему водоснабдевања грађана Вршца – изјавила је
градоначелница Драгана Митровић.
Такође је са истим Секретаријатом потписан и Уговор
о додели средстава за завршетак поступка комасације
пољопривредног земљишта у катастарским општинама

Градоначелница Драгана Митровић на уручењу
Уговора у Влади АП Војводине
Влајковац, Уљма и Избиште у укупној вредности од
20.551.920 динара од којих ће једнаки износи од

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА СПРЕМНА ЗА ПОЧЕТАК ТУРИСТИЧКЕ
СЕЗОНЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ САОПШТИО:

НЕМА ВАКЦИНАЦИЈЕ
ТОКОМ ПРАЗНИЧНИХ ДАНА

Према одлуци Института за јавно здравље
„др Милан Јовановић Батут“ ипак неће бити
вакцинације у празничним данима овог викенда.
Вакцинација се неће обављати у петак, суботу и
недељу. Након тога, вакцинација ће се наставити
у редовним терминима.

по 10.275.960 динара бити издвојени од стране АП
Војводине и из буџета Града Вршца.
- На овај начин ћемо успешно привести крају поступак
комасације пољопривредног земљишта на територији
катастарских општина Уљма, Избиште и Влајковац који
је и у досадашњем току веома ефикасно спроведен чиме
ћемо још једном показати да смо апсолутни лидери
у спровођењу поступака комасације у нашој земљи –
истакла је овом приликом градоначелница Вршца.
Потом је са Секретаријатом за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
потписан Уговор за израду пројектно техничке
документације за реконструкцију раскрснице улица
Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и
Филипа Вишњића у Вршцу где је предвиђена изградња
раскрснице са кружним током саобраћаја према којем
ће Покрајина и Град определити по 1.000.000 динара.
- С обзиром да се ради о високофреквентној
раскрсници, оптерећеној теретним саобраћајем на
којој се укршта чак шест улица и два државна пута,
неопходно је извршити њену модернизацију према
најсавременијим стандардима као би се саобраћај у том
делу града одвијао ефикасније и безбедније – додала је
на крају Драгана Митровић.

Завод за јавно здравље Панчево саопштио
је да је у понедељак, током последња 24 часа
регистровано 64 нова случаја заразе корона
вирусом на територији јужног Баната, од чека 36
у Панчеву, 11 у Вршцу, 6 у Ковачици, 6 у Ковину, 3
у Опову, и по 1 у Белој Цркви и Алибунару.

ПОЧЕО СА РАДОМ ТУРИСТИЧКО
- ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
Туристичка организација Града Вршца
обавештава грађане, туристе и љубитеље
вршачких планина да је Туристичко –
информатицни центар почео са радом у
четвртак, 29. априла и да ће бити отворен све

до 15. октобра ове године у времену од 10 до
18 часова. Свим туристима и посетиоцима
„Вршачких планина“ на располагању ће
бити сувенири, освежење као и потребне
информације о нашем граду.

Свим суграђанима који прослављају ВАСКРС честитам
највећи хришћански празник.
Уз најбоље жеље за добро здравље мир и спокој,
упућујем Вам најрадоснији поздрав ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.
Градоначелница Вршца
Драгана Митровић

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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SREĆNE
USKRŠNJE
I
PRVOMAJSKE
PRAZNIKE
ŽELI
AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVENO
POSLOVANJE

СРЕЋНИ

УСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ!
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

ВРШАЦ

SREĆNI
USKRŠNJI
PRAZNICI!
DOM OMLADINE
VRŠAC

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 30. април 2021.

55

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ПОКРЕЋЕ КАМПАЊУ „НЕСАЛОМИВИ“

СРБИЈИ ПРЕТИ ЦРВЕНИ МЕНТАЛНИ АЛАРМ

Према броју људи који пате од депресије
Србија је још пре пандемије ковид-19,
са пет одсто оболелих, била изнад
светског просека. Стручњаци процењују
да ће утицај актуелне пандемије на
ментално здравље људи бити велики и
да број психичких поремећаја изазваних
стресом широм света бележи раст. Према
Светском економском форуму, свака трећа
особа развија анксиозност и депресију
проузроковану новонасталом ситуацијом,
а домаћи психијатри и психолози очекују
сличан тренд у Србији. Како би се спречило
да пандемија коронавируса буде праћена
епидемијом
психичких
поремећаја,
Хемофарм фондација у сарадњи са
Филозофским факултетом у Београду и уз
подршку Министарства здравља Републике
Србије покреће националну кампању за
очување менталног здравља, борбу против
растуће депресије и стигме која прати
оболеле под називом „НЕСАЛОМИВИ“.
Билборди са поруком „Пази, ломљиво“ и
„Не дај да те сломи“ видљиви у 18 градова
у Србији, први су у низу активности ове
кампање чији је главни циљ подизање
свести јавности о депресији, значају
превенције и заштите психичког здравља
грађана у Србији, као и пружање
директне подршке оболелима од
депресије. Кампања „НЕСАЛОМИВИ“
представља покрет за оснаживање особа
са депресијом, обезбеђује мрежу стручне
подршке оболелима и позива на активно
ангажовање свих у борби против овог
поремећаја и стигме која прати оболеле. У
оквиру ове кампање, Хемофарм фондација
је обезбедила:
• у сарадњи са компанијом Телеком
Србија, бесплатан СОС број 0800 001 002,
оперативан 24 сата седам дана у недељи. На
овом телефонском броју грађани ће моћи
да потраже стручну помоћ коју ћу пружати
стручњаци при Специјалној болници за

психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић” у Вршцу и Специјалној болници
за психијатријске болести у Горњој
Топоници.
• адресар установа за бригу о менталном
здрављу у којем ће на једном месту бити
обједињене контакт-информације већег
броја специјализованих здравствених
установа у земљи.
• на веб-сајту www.несаломиви.рс
доступни су текстови и савети наших
стручњака за унапређење психосоцијалног здравља, исповести особа које
се боре против депресије, као и најчешћа
питања и одговори за превазилажење ове
болести.
„Хемофарм фондација већ 27 година

покреће теме које су важне за наше друштво
– оне нису увек пријатне, али су значајне за
добробит свих нас. Након почетне бриге за
физичко здравље и борбе против вируса,
вере у науку и проналажења вакцине, у овој
2021. суочавамо се са изразитим утицајем
пандемије на ментално стање нације.
Неопходно је да посебну пажњу посветимо
нашем психичком здрављу и зато овом
кампањом отварамо тему која има статус
црвеног аларма, позивамо на узбуну и
тражимо ангажовање читавог друштва“,
изјавио је поводом нове кампање Роналд
Зелигер, генерални директор компаније
Хемофарм.
Према речима министра здравља
Златибора Лончара, ментално здравље је

подједнако битно као и физичко, а важност
националне
кампање
„Несаломиви“
огледа се управо у различитим видовима
подршке која ће у оквиру ње бити пружена
грађанима Србије. „Хемофарм фондација,
Филозофски факултет у Београду и
Министарство здравља обезбедили су
стручну помоћ за свакога коме је она
потребна, а циљ нам је један – борба за
здравље нације. Свесни смо да живот током
претходних годину дана, услед јединствене
ситуације у којој се нашао цео свет, није био
лак, те је наш заједнички циљ да спречимо
да пандемија ковид-19 иза себе остави
озбиљне последице по психичко здравље
грађана“, изјавио је министар Лончар.
Зашто је важна национална кампања?
Истраживање које је у периоду од 23. марта
до 25. априла прошле године спровео
научно-истраживачки тим са универзитета
у Београду и Крагујевцу* на узорку од
1.057 пунолетних грађана широм Србије,
показало је да су депресија, анксиозност и
стрес преовладавали у српској популацији
током пандемије ковид-19. Месец дана
након проглашења ванредног стања 28,9
одсто испитаника пријавило је умерену до
тешку депресију, 36,9 одсто анксиозност,
а 38,1 одсто умерене до тешке симптоме
стреса. Ово истраживање показује
забрињавајуће индикаторе, док ће јасни
трендови у погледу менталног здравља
нације бити доступни након националних
истраживања која су у току.
Имајући у виду ову статистику и процене
менталног стања грађана, Хемофарм
фондација упућује позив за јединство нације
у погледу спречавања, али и суочавања са
депресијом у циљу благовременог лечења.
Кампању Хемофарм фондације подржале су
бројне институције и организације у Србији
као и медији, а појединци и организације
које накнадно желе то да учине могу се
прикључити путем сајта www.nesalomivi.rs.

АКТИВНИ ПРИСТУП ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ ПРИВРЕДИ У ДОБА КОВИДА

ПОСЛОВНИ ДУХ НИШТА НЕ МОЖЕ ДА ЗАУСТАВИ

Пандемија изазвана Ковидом – 19 и глобално
успоравање имали су мање последице на
Републику Србију у односу на остале европске
земље, због постигнуте макроекономске
и финансијске стабилности, претходне
динамике раста и правовременог доношења и
ефикасне примене мера подршке привреди и
становништву. Донете мере економске политике
током 2020. године (5, 8 милијарди евра) успеле
су да ограниче ефекат кризе и ублаже економски
пад, што би требало да омогући брзи повратак
БДП-а током 2021. године на преткризни ниво
каже председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић.
Утицај Ковида на привредни амбијент и у АП
Војводини свакако да је оставио трага међутим
подаци показују да је индустријска производња
у периоду јануар-фебруар 2021. године
забележила повећање од 1, 5 % међугодишње.
Привредна
комора
Војводине
током
пандемијског периода у новим околностима
ради на међурегионалној сарадњи, путем
онлајн конференција разговарамо са нашим
партнерима из комора, како региона тако и
широм света, како бисмо створили квалитетан
привредни амбијент и што је најважније
омогућили привредницима да путем директних
разговора и Б2Б састанака, а у онлајн формату
размене искуства и пронађу евентуално нова
тржишта. Управо због тога смо почетком
априла организовали пословни форум
Привредна комора Војводине - Привредна
комора Александрије. Представници више од
50 компанија са обе стране пријављених на
платформу разговарали су међусобно у форми
Б2Б састанака о могућностима међусобне
сарадње. Ово је иначе наставак одличне

сарадње Привредне коморе Војводине са
Амбасадом Египта и један од првих догађаја
дефинисаних у оквиру акционог плана сарадње
између две Привредне коморе.

туризам и Новосадског сајма да учествујемо
на првом дигиталном Сајму предузетништва.
По подацима Мапе регистра мера и подстицаја
регионалног развоја у АПР-у у 2020. години

Поред наших редовних активности и сталног
контакта, како са привредницима тако и са
коморама у региону одазвали смо се и позиву
Покрајинског секретаријата за привреду и

у АПВ било је регистровано укупно 26 615
активних привредних друштава. Када се овим
подацима дода и укупан број регистрованих
предузетника у АПВ, а то је 71 988, видите да

се ради о значајној економској снази, додаје
Вучуревић. Управо из тог разлога, наглашава он
идеја да се путем сајма да и додатни подстицај
овом, свакако најзначајнијем сегменту наше
привреде је одличан.
Нама у Привредној комори Војводине
је од великог значаја јединство свих наших
институција и извршне власти у АП Војводини
којима стварамо прави привредни амбијент
за даље наступе војвођанске привреде на
свим регионалним али и другим тржиштима.
Као део јединственог коморског система
Привредна комора Војводине активно учествује
у свим активностима сектроа предузетништва
Привредне коморе Србије, истиче Вучуревић.
Подаци показују и да је у АП Војводини у
фебруару 2021. године забележено 104 985
активно незапослених лица, што је за 1, 4 %
мање у односу на стање у фебруару 2020.
године. Подстицајне мере које доносе надлежни
државни органи, покрајински и други органи
извршне власти стварају услове за даљи развој
предузетништва и пружиће могућност сваком
предузетнику који располаже остваривом
пословном идејом да је оствари на релевантном
тржишту.
Привредна комора Војводине и у наредном
периоду своје активности усмериће пре
свега према привредницима који су итекако
осетили последице Ковида у свом пословању,
а упркос свему окренути су и неким новим,
развојним пројектима. У оквиру наших
удружења и даље ћемо организовати скупове
и окупљати привреднике и произвођаче како
би лакше наступали на тржишту и развијали
своје пословање, каже председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић.
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ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА НЕДИН – ЉУБАВ ЈЕ
НАЈВАЖНИЈИ САСТОЈАК ДОБРОГ ВИНА

Јосиф Недин један је
од пионира нове епохе
производње вина у
Гудурици. Виноград је волео
од малена, али је идеју да
се бави виноградарсством
добио у тренутку када су
„Вршачки виногради“, у
којима је био запослен
четврт века, нудили
повољне кредите за
подизање засада винове
лозе. Први виноград
засадио је 1994. године,
прво вино направио је 1997,
а 2000. године кренуо са
озбиљнијом производњом.
Од тада се капацитети
Винарије Недин, и када су у
питању виногради и подрум,
константно проширују.
Почетак
Почетак
Нединове
виноградарске приче је у далекој
1990. години када се после
одслужења војног рока запослио
у
„Вршачким
виноградима“.
Искористивши повољан тренутак,
када је његово предузеће
радницима нудило могућност
да засаде сопствене винограде,
Недин је почео самосталну
производњу, али је акценат био
на продаји грожђа. Одлуку да
промени начин размишљања и
крене у нови концепт рада донео
је испровоциран једним, наизглед
неважним, детаљем.
- Један купац замерио ми је да се
у грожђу које сам му продао нашло
труло зрно. Једно зрно. За мене је било
поражавајуће да читав једногодишњи
труд, квалитетно грожђе и сјајан род
остану у сенци једног трулог зрна и
одлучио сам да више никада нећу
продати ни грозд. Сваки виноградар,
па макар имао само два чокота у
башти, зна колико је винова лоза
нежна биљка и колико пажње и
љубави захтева од свог виноградара.
Зато сам решио да убудуће сав род
искористим у производњи вина,
почиње причу Јосиф Недин.
Убрзо се показало да сам донео
исправну одлуку јер се већ после
производње првих вина јавила
потреба за проширењем капацитета
подрума, па потреба за новим
засадима. Данас у поседу имамо
16 хектара земље, 6 хектара је
под виновом лозом у пуном роду,

преосталих десет хектара чека
повољан тренутак за садњу нових
засада. У том периоду, почетком
деведесетих година, није било пуно
приватних
винарија,
„Вршачки
виногради“ су били у зениту свог
рада, није било ни толико могућности
да се набави квалитетна опрема за
производњу, највећи део морали смо
да купујемо у иностранству. Сећам
се да смо прву производњу имали
у дрвеним судовима, радили смо са
ручним муљачама, али без обзира на
то, били смо, као и остали винари из
Гудурице, са својим винима изузетно
конкурентни на тржишту. Касније
смо почели машински да одвајамо
петељке, указала се потреба за бољом
муљачом, за већом пресом, дошло је
време и за уређаје за хлађење (тзв.
чилере). Данас је комплетна опрема
доступна на домаћем тржишту и то
винарима омогућава да лакше прате
технолошке иновације.
Колико
је
осавремењена
производња утицала на квалитет
вина?
- У последњих 15 година вина
из гудуричких винарија изузетно
су напредовала у квалитету. То је
чињеница која радује све нас јер што
је већи број винарија са квалитетним
винима то смо јачи као винска регија.
Допринела је томе технологија, али
има она стара прича, од лошег грожђа
можете направити само лоше вино,
а од доброг и лоше и добро. Дакле,
најважније је квалитетно грожђе, па
онда ако га квалитетно прерадите,
па имате услове да и вино однегујете
као виноград, онда је то пун погодак.
У Гудурици има 6 регистрованих
винарија, направили смо један
заједнички пакет од шест вина, по
једно из сваке винарије, и после

годину дана продаје могу да кажем да
је тај производ запажен на тржишту и
до мене стижу само речи хвале.
Колико вам је 25 година
искуства из „Вршачких винограда“
помогло у одабиру сорти грожђа
које ћете гајити?
- Ми на овом подручју имамо
велику срећу да 99 посто лозе
успева. Постоје наравно одређене
варијације у микроклими, не можете
баш у некој ували да очекујете да
садња успе, али 70 посто атара је

совињон, мерло, прокупац, дају
јако добар род а некада се говорило
да им овде недостаје десетак дана
вегетације.
Када се осврнете на почетак
производње да ли сте данас
задовољни развојем технологије у
производњи ваших вина?

- Ја сам у принципу задовољан
човек. Мени кад дођу гости из
иностранства, када им причам
о Гудурици, о својој винарији, о
својој породици, кажу да изгледам
задовољно. То је за мене комплимент.
Урадио сам много више од оног што
сам замислио и испланирао. Наравно,
све оно што сам ја стварао 30 година
неко може да уради за много краће
време, али ја сам сретан у овоме
што радим и сваке године радујем
се сваком новом вину. Поносан сам
на чињеницу да имам муштерије са
којима радим много година, што смо
у нашој породичној винарији сами
своји технолози и преузимамо пуну
одговорност за квалитет наших вина.
Ко све ради у Винарији Недин?
- Поред мене, ту су моја супруга
Снежана и син Ненад, до скоро ту
су биле и моје две ћерке. Наталија
студира географију у Новом Саду а
Јелена је удата и живи у Швајцарској.
Наталија је рецимо сваки динар за
студије зарадила радећи у винарији и
још увек нам помаже када имамо већи
број гостију.
Шта је по вашем мишљењу
потребно урадити да се Пут
вина још више афирмише и да
вински туризам постане значајна
привредна грана нашег подручја?
- Инфраструктура је најважнија.
Погледајте само колико је изградња
деонице пута допринела бољем
приласку Гудурици и колико су
људи тиме задовољни. Замислите
тек када би се озбиљније порадило
на инфраструктури у селу, када би
могли гостима да понудимо и смештај.
То би сигурно допринело бољој
посећености јер је велики број људи,
заинтересованих да дођу у Гудурицу,
питао има ли где да се преноћи. Не
траже људи неку екстра услугу или
врхунски луксуз. Они желе баш овај
дух села који немају у срединама
одакле долазе.
Колико су гости заинтересовани
да сазнају о историји Гудурице?
- Гости који нам долазе
из
иностранства
веома
су
заинтересовани да сазнају детаље из
историје села. Импресионирани су
рецимо подацима да је у Гудурици
некад било три банке, болница,
школа, да је пре рата у селу било

РУЖЕ У ВИНОГРАДУ

погодно за гајење било које сорте.
Мислим да су ризлинзи сорте које
дефинишу овај крај, али треба рећи
да се бели бургундац, нарочито наш,
гудурички клон, сасвим одомаћио јер
му одговара поднебље. Константан
је у роду, има изузетан квалитет,
веома је захвалан за производњу
вина. Шардоне такође веома лепо
успева. Жао ми је што траминац, који
је некада био веома заступљен, није
баш омиљен међу виноградарима,
иако му савршено одговара наша
клима и географски положај. Разлози
су мала родност и велика бујност која
захтева пуно рада. Мускат отонел
је сорта која ретко где успева тако
као код нас. Мислим да је промена
климе у последњих петнаестак година
допринела да и црвене сорте, каберне

У виноградима Јосифа Недина на почетку сваког реда
посађене су руже. Иако овај цвет ствара романтичну
атмосферу у винограду и даје врло лепу слику то није
примаран разлог
садње. Ружа је
веома користан
с т а н о в н и к
винограда
јер
указује на честу
болест
винове
лозе, пепелницу.
Ружа је осетљива
на ово обољење
и врло рано ће
сигнализирати
виноградару
симптоме болести.
Ако се пепелница
појави на ружи то
је знак за узбуну и
предузимање хитних мера за заштиту винове лозе.
Предност заједничке садње винограда и ружа први су
уочили француски монаси на подручју Бургундије.
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О ВИНАРИЈИ НЕДИН
Капацитети Винарије Недин
Виногради Јосифа Недина простиру се на површини од 6 хектара. На њима су
заступљене сорте грожђа: Талијански ризлинг, мускат отонел, бели бургундац
и траминац од белих, каберне совињон, мерло и марселан од црвених сорти.
Марселан је сорта пореклом из Француске, настала је 1967. године укрштањем
каберне совињона и гренажа.
Ове године очекујем први род сорте марселан и наравно прво вино,
каже Недин.
Капацитети подрума су 25.000 литара. За коју годину у функцији ће бити нови
подрум чија је реконструкција и опремање у току. Његов планирани капацитет
је 60.000 литара.
Врсте вина
Бела: Бели крст (купажа рајнског
ризлинга, талијанског ризлинга, белог
бургундца и мускат отонела), Бели
бургундац, Траминац, Мускат отонел.
Црвена: Вера (купажа каберне
совињона и мерлоа), Каберне совињон,
Мерло.
Награде и признања
Златна медаља за Бели крст на Темеринском фестивалу вина 2009. године у
конкуренцији 700 вина. Златна медаља у Мађарској за Траминац. Вишеструки
освајач признања на смотри вина у Пољопривредној школи Вршац.

десет клавира. Гости који долазе из Београда
изненађени су чињеницом да им је све што
Гудурица нуди надохват руке а да они за то нису
знали.
Из којих земаља су све долазили гости у
вашу винарију?
- Требало би да простудирам нашу књигу
утисака да бих вам дао прецизан податак, али
мислим да нећу звучати препотентно ако кажем
да је лакше набројати земље из којих нисмо
имали госте. Долазили су нам рецимо људи
из Туниса, Јапана, Израела, Индије, а највише
гостију имали смо из Румуније, Мађарске, Босне

се и број љубитеља доброг вина. Данас имамо
ситуацију да је сваке године све више винарија,
сви повећавамо капацитете производње и сви
продамо сво вино. То само иде у прилог мојој
тврдњи да нико никоме овде није конкуренција
и мислим да би и 50 винарија у Гудурици било
мало. Што се тиче културе испијања вина
најбитније је да човек ужива и да буде умерен,
као и у свему.
Који бисте детаљ у производњи издвојили
као најбитнији у дефинисању вина ваше
винарије?
- Љубоморан сам на оне људе који кажу да

и и Херцеговине и Хрватске. Много их је било из
Аустрије, Немачке, Енглеске, Америке и Канаде.
Једне године на Данима младих вина на ручку
је овде било 14 амбасадора страних земаља.
Са амбасадором Индонезије сам рецимо лични
пријатељ и седам година смо супруга и ја били
његови гости на пријему за дан индонежанске
државности. Имао сам прилику да угостим
руског амбасадора Чепурина, покојног Момира
Булатовића, амасадора Словеније, амбасадорку
Македоније која је била веома задовољна што
имамо вино које се зове Вера као и она, бројне
познате личности нашег глумишта и личности са
естрадне сцене.
Колико Вршчани познају вино и које су
најбитније ствари у култури испијања вина?
- Све је више људи који се разумеју у вино
и који цене квалитет који ми произведемо.
Упоредо са развојем наших винарија повећавао

виноград воле више од мене. Не могу да схватим
да је тако нешто могуће. Сваком свом вину сви у
винарији посвећујемо огромну пажњу и љубав.
Рекли сте да је винова лоза нежна биљка
која захтева много пажње. Може ли она да
осети ту љубав и да је узврати?
- Стари људи су говорили, виноград воли да
чује макар да зашуште газдине панталоне, само
да се прошета. Некада су рецимо виногради
трајали по 60-70 година, а данас неки се
виноградари жале да је чокот исцрпљен већ
после 20. Раније су виногради били сађени тако
да дају од 700 грама до килограм рода по чокоту,
а данас 4 до 5 килограма и потпуно је логично да
раније дође до исцрпљивања. Мора се водити
рачуна о томе и могуће је продужити живот
винограду.
Б. Јосимов
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

СУМЊИЧАВИ УМОВИ ОКУПИРАЋЕ ВАШ УМ И
ВАШУ МАШТУ!

СВЕ ПОЧИЊЕ ОВДЕ...

завера, и неће јој бити довољна само храброст да
јој се супротстави. Биће јој потребне натприродне
моћи. И тако, док свет тиња, у малом америчком
граду добро и зло сукобљавају се у тајном рату у
којем је људски ум бојно поље.
У овом роману читаоци ће открити истину о
мајци Једанаестице. Њујорк тајмс наводи да је ово
„књига коју су фанови једва дочекали и која ће им
открити много непознатих детаља“.
Не пропустите могућност да отворите свој
ум уз нову књигу Гвенде Бонд, Stranger Things:
Сумњичави умови. Поручите је већ данас путем
сајта www.vulkani.rs.

Индијана, Сједињене Америчке Државе, 1977.
година. Блистави црни аутомобил прошао је
кроз жичану капију лабораторије која злокобно
провирује из шуме у околини Хокинса, градића
у Индијани. Човек који њом управља је доктор
Мартин Бренер, научник на челу супертајног
владиног истраживања. По његовом мишљењу,
од субјеката које је одабрало медицинско особље,
ниједан не показује потенцијал потребан за
постизање изванредних резултата.
Ако желе да овај експеримент помери границе
људског ума, требају им посебни кандидати. Попут
девојчице коју је повео са собом: има само пет
година и толико необјашњиве моћи да је неопходан
строг безбедносни протокол.
Индијана, Сједињене Америчке Државе, 1969.
година. Тери Ајвс је радознала девојка немирног
духа. Завиди својим вршњацима који у градовима
као што су Сан Франциско или Вашингтон
протестима мењају свет. Када сазна да универзитет
тражи добровољце за психијатријски експеримент,
осећа да се иза тога крије нешто важно и одлучује да
се пријави. Не желећи да пропусти прилику живота,
решена је да најзад одигра своју улогу у историји.
Али не зна да се иза овог пројекта крије опасна

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“
обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог пута
ћемо два љубитеља књиге који пошаљу имејл на
адресу citajmokulu@gmail.com обрадовати књигом
„Stranger Things: Сумњичави умови“.
У прошлом броју поклањали смо књигу „Опрости
ми, Роуз Голд“ освојиле су је наше читатељке Ивана
Илинчић и Љубица Јокић. Честитамо! Награде се
могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59.
.

ПЕСНИК ПРЕКО СВАКЕ МЕРЕ

ПЕТРУ КРДУ – 10 ГОДИНА У ВЕЧНОСТИ

Петру Крду, песник, преводилац, антологичар, новинар,
издавач, позоришни прегалац рођен је у Барицама крај
Вршца, школовао се у Вршцу, Београду и Букурешту, а
највећи део живота столовао је у КОВ-у, који му је био и дом
и олтар и ћелија осаме. Васко Попа је основао Књижевну
општину Вршац 1972, а Крду градио и надоградио и утопију
претворио у стварност. „Књижевна општина Вршац је
остварена утопија“, говорио би Крду. Сиоранове несанице
преточио је у снове, а снове у најневероватније књиге у
најдражој едицији „Несаница“. У њој је објавио Душана
Матића, Милоша Црњанског, Томаса Мана, Мирча Елијадеа,
Емила Сиорана, Чарлса Симића, Маргерит Дирас, Ољу
Ивањицки, Рилкеа, Кафку, Чеслава Милоша и друга имена
светске културне баштине.А „Атлас ветрова“ донео је и
однео у свет најбоље од најбољих, одабране за одабране:
Набокова, не оног којег зна цео свет, већ„Машењку“,
„Дар“,„Шпијун и друге приче“, „Краљ, дама, пуб“, писане на
руском.
„Дужни смо да остављамо дарове“ -речено и учињено.
Први пут од Стеријине смрти Крду је штампао сабрана
Стеријина дела, 17 књига на преко 4000 страница,
„Родољупце“ на француском и енглеском, скокнуо до
Сорбоне и тамо говорио о мисаоној поезији Јована Стерије
Поповића. Пројекат који би неки институт културе или
издавачка кућа са много већом финансијском потпором
били способни да одраде, а не мала издавачка кућа КОВ са
једним запосленим радником, али са визионаром, мудрацем,
неприлагодљивим и неприлагођеним„изгаником из
профаног света“ који је марио једино за добру поезију и за
своју вертикалу ставова.
А шта је мали издавач? Да не буде забуне, објашњавао
је више пута да је мали издавач онај који штампа најмање
лоших књига. А у КОВ-у нема лоших књига и он је према
томе и мали и неупоредив.
Крду „не верује у судбину историје већ само у људску
и поетску“. Али историја се ружно поиграла са судбином
људи и „време нас је умрљало на овим просторима“.
Суноврат у ратну провалију руши све мостове па и
културне. Противник сваког затварања и гетоизирања, не
прихвата да се културни мостови руше и једна несаница
се претвара у једну од најпрестижнијих награда на овим
просторима, тада када је било светогрђе изговорити епитет
који ова награда носи у свом имену. Европска награда
за поезију основана је 1986. Њен први добитник је био
шпански песник Хусто Хорхе Падрон, значајни европски
песник који се ових дана преселио у небески свет поезије.

Крду окупља у рајским одајама КОВ-а и њега и Загајевског
и Весну Парун и Дојнаша, и Ружевича и Транстремера јер
сви су они добитници награде који су носили славу поезије,
КОВ-а и града Вршца у своје земље и у свет. И тамо „диване
о бригама куће и земље“. Мађарски песник Миклош Хубај
боравећи у Вршцу рекао је да песничка осовина света
пролази кроз Вршац. И тако провинција под вечитом
претњом да постане трула гљива, захваљујући КОВ-у,
постаје метропола поезије. Тих година, не много срећних на
овим просторима Крду својим малим књигама, својеврсним
драгуљима покушава да подели мрвицу разума и
толеранције. Јер за њега књиге су и утеха и пркос и отпор
у временима демонским. Тада штампа Давида Гросмана
„Жути ветар“, књигу о нациналном фанатизму и мржњи
каозлучовечанства. Штампа „Обновљене судбине“ књигу о

трагичним судбинама Флоренског, Цветајеве и Гумиљова,
штампа у четири руке Хрватицу и Србина, Весну Парун
и Мому Димића у књизи „ Како“, Томаса Мана „Немачким
слушаоцима“ и друге. Речено је више пута да је Крду песник
„изнад сваке мере“ који се свакодневно препустио новом
песничком искуству на крилима кошаве возећи бицикл
„Сиоран“, на језицима румунском и српском. Често је
говорио: „Моје песме имају два оригинала, оба настала у
муци.“ Јер музе нису увек дарежљиве, а песник је „отворена
рана речи“. Али песник је и генерал који никада не може да

буде војник, може међутим да има песимизам од 14 карата
јер је он визионар који треба да„предскаже олујни ветар
који доноси црни снег“. Поезија Петру Крдуа није увек ведра
управо из разлога што су се демонска времена несметано
задржалана овим просторима. За његову збирку поезије
„У цркви Троја“ објављену1992. књижевни критичари су се
сложили да је она крик против рата.
Упитан шта никада неће штампати у КОВ-у одговорио
је: „Своју поезију.“И није,али се смрт побринула, његова
опсесивна пратиља, а чија би била ако не песникова,
пожурила је да му контрира,та вечита контрашица,и било
је по њеном. Једног априла у дану који није подносио
одлагање, превари она песника који се занео окрећући
педале на улицама Вршца опијеним мирисом кестена у
цвету,и занемарио послате сигнале. У небеским одајама
није могао да се успротиви, а није се више ни питао. У КОВ-у
му је посмртно додељена Европска награда за поезију и
том приликом стихови Петру Крдуа су у збирци „Школа
изгнанства“ почастили љубитеље његове поезије. Кренуло
је затим са (не)очекиваним интересовањем за поезију
овог, како је већ речено, песника преко сваке мере. Култни
часопис за културу „21.век“ из Букурешта, часопис познат
и признат у Европи, 2013. му је посветиоцео број под
насловом „Петру Крду песник Европе“, затим„Фондација
21.век“ му објављује 2015. богат избор из поезије и са
тридесетак песама из заоставштине под називом „Поеме“.
Издавачка кућа „Сцоала арделеана“ из Клуж-Напоке му
објављује 2017. збирку изабраних песама са интервјуима
и репродукцијом његових цртежа у боји. Крајем 2020.
уБукурешту се појављује четврта збирка песама са
исцрпном биобиблиографијом и критичким освртима у
издању Румунске академије(Едитура ацадемиеи романе).
Да кажемо и ово - скромност која је красила овог песника
када је била у питању сопствена креација је разлог што
су се Крдуу за живота појавиле само две збирке песама у
Румунији. У Србији их је имао десетак. Румунски песници се
овим чином одужују сабрату који је са великим ентузијазмом
промовисао румунску поезију. У КОВ-у му је објављена
2017. књига есеја и лирских записа између да и не „Друга
историја бића“ , а ових дана иде у штампу 35. број часописа
„Ковине“ који је посвећен сећању на нашег песника. Ускоро
ће у КОВ-у бити објављена и књига Крдуових интервјуа са
Сиораном, Елијадеом, Јонеском, Арабалом, Црњанским и
многим другим великанима наше и светске културе, као и
збирка песама из заоставштине.
Сања Вукелић
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ВЛАДА АРСИЋ

„ИСТОРИЈА У МОМ РОМАНУ
АЛТЕРНАТИВНА ЈЕ КОЛИКО И ОНА
ЗВАНИЧНА КОЈУ ИЗУЧАВАМО“

Нови трилер Владе Арсића доноси замршену причу дугу
четири века, која преиспитује мит о моштима Светог Саве.
Колико је оно што познајемо као званичну историју грађено
на доказима, а колико на нагађањима, шта је послужило
као инспирација за роман „Осиње гнезго“, али и о чему
говори његова следећа књига која се још увек није појавила
у јавности, нека су од питања на које је Арсић одговорио у
разговору за „Вршачку кулу“.
Радња „Осињег гнезда“ протеже се и сведочења, а превише нагађања,
кроз четири века, а средиште приче контроверзи и априори прихваћених
усмерено је на мошти Светог Саве и истина. Роман је намењен широј
дешавања у Српској православној читалачкој публици, љубитељима домаће
цркви?
повеснице, а понајвише, можда, самим
- Када пролазите кроз тако дуг период, историчарима. Да их окуражим и нагнам
разумљиво је да немате главног јунака, да и сами загребу по дубоким слојевима
сем ако то нису саме мошти (попут ћуприје минулих столећа, да истражују и доказују,
код Андрића). Усуд моштију чини темељ а не само да безрезервно прихватају и
и средиште саме приче,
преносе оно што им је
али збивања у самом
сервирано.
врху Српске православне
Дуго сте писали
„Сама помисао да „Осиње гнездо“. Како
цркве,
нарочито
у
послератном периоду
мошти Светог Саве је текло настајање ове
до данашњих дана,
нису бесповратно књиге и када је и како
представљају оно што
започело?
уништене био је
је понајвише узбуркало
- Поједини епископи
довољан повод
духове.
Премда
СПЦ кажу да је предање
сам у више наврата
вредније и јаче од било
да се о роману
истицао да се у роману,
каквог доказа или ДНК
нашироко
пише
и
ниједном реченицом, не
анализе.
Заборављају,
распреда данима притом, да кажу да поред
поткопава вера и учење
наше Цркве, те да је
пре објављивања“ званично или прећутно
мноштво свештенства и
усвојеног предања о
монаштва и даље на путу
спаљивању моштију на
изворног православља и
Врачару, постоји и оно
светосавља, није ме изненадило да је у које се и данас проноси у Полимљу и на
одређеним круговима ово дело названо северу Црне Горе да мошти нису, нити
јеретичким и неподесним за читање.
су могле бити уништене, те да се оне
Како бисте жанровски одредили и данас крију по некаквим пештерима
свој роман? Да ли је у питању трилер, чекајући на дан када ће
романсирана
или
алтернативна се приказати. За ово сам
завршена и изашла из имате плодно тло за расад свакојаких
историја? Којој публици је намењен?
чуо пре десетак година
штампе,
испоставило митова.
„Новинарски
- Издавач га је сврстао међу трилере у Куманици, манастиру
се, заправо, да нисам
Иза вас је богато репортерско
премда сматрам да се ово дело тешко може надомак Гостуна, на самој
открио ништа ново, искуство, а многе ваше књиге
багаж тегљен
укалупити. Можда савремени ток радње међи која дели Србију и
дуже од тридесет да се за све то одавно инспирисане су причама које сте
има елементе трилера, али део који се Црну Гору. Уочи Светог
зна и у самој Цркви. забележили тих година?
година, највише
протеже кроз читава четири века свакако архангела Гаврила (26.
Поменуо бих и једну
- Тај новинарски багаж, ревносно
представља романсирану историју. А да јула) на том месту се
је допринео да се занимљивост: Осиње пуњен и тегљен дуже од тридесет година,
ли је и алетрнативна?! Отприлике колико сјати на хиљаду верника, окренем књижевном гнездо се завршава највише је и допринео да се окренем
и ова коју изучавамо. Историја нашег православаца али и
фикцијом,
обећањем књижевном стваралаштву. Многе приче
стваралаштву“
позног средњег века је велика рупа коју муслимана,
католика,
чувара тајне моштију заслужују знатно већи простор и рок
је свако затрпавао и допуњавао оним јевреја, чак и атеиста.
да
ће,
притиснути трајања него што им то омогућавају
што је начуо, претпоставио или му се из Приче о чудотворним
доказима и обавезом новински ступци и репортаже. Надам се
некаквог разлога учинило згодним и/или исцељењима над моштима Светог према јавношћу, истину обелоданити да ћу многе од њих стићи да уречим и
идеолошко-политички прихватљивим. Григорија Куманичког превазилазе до 25. марта 1999. године. У томе их је укоричим.
Речју, премало је материјалних доказа сваку машту, понајвише оне да су мошти спречило НАТО бомбардовање након
Радите ли тренутно на некој новој
овог светитеља давно уништене, те да чега је читава прича заборављена. књизи?
се иза њих, заправо, крију мошти једног Понављам то је фикција, али је стварност
- Једна је завршена летос, у
од изданака лозе Немањића, српског још фасцинатнија: након изласка књиге пандемијским условима, али заиста
архиепископа и просветитеља. То је било из
штампе
двојица
не знам да ли ће, и
полазиште које ме је током година водило епископа СПЦ обећавају
када, изаћи у јавност.
„Осиње гнездо Њен сиже бих могао
од Београда до Цетиња, преко источне да ће дати благослов да
Србије, Пријепоља и Даниловграда.
се изврши упоредна ДНК
да сведем на неколико
је намењено
Објављивање
вашег
романа анализа моштију Свете
четири године
широј читалачкој реченица:
изазвало је бурне реакције у јавности. Ане Анастасије (мајке
пре Хирошиме, Србију
Јесу ли вас изненадиле или сте их Светог Саве која почива
је задесила експлозија
публици,
очекивали с обзиром на тему романа? у манастиру Студеница)
јачине атомске бомбе.
љубитељима
- Сама помисао да мошти Светог с
моштима
Светог
Потрес се осетио у
домаће
Саве нису бесповратно уништене Григорија Куманичког и
Београду,
Вршцу
и
био је довољан повод да се о роману Светог Арсенија Сремца,
већем делу Шумадије, а
повеснице,
а
нашироко пише и распреда данима пре чије се мошти чувају у
Смедерево је разорено
понајвише,
објављивања. Писало се у таблоидима манастиру Ждребаоник
до темеља. Трагедија
али и у озбиљним медијима (ако таквих код Даниловграда. И
епских размера брзо
можда, самим
и даље има), огласиле су се и поједине шта се онда догодило?
заборављена. Под
историчарима“ јетонама
владике, написано је на стотине Почиње
епидемија
откинутог железа
коментара на друштвеним мрежама. короне и читава прича
и
разнетих
лешева,
Ако ме је нешто уистину изненадило то поново пада у заборав.
затрпана је и истина. Узрок несреће
су биле саме реакције: док је роман био
Јесмо ли као народ склони никада није утврђен, број страдалих
у настајању и док сам о томе говорио, митоманији?
се временом смањивао, а сам догађај
људи су веровали да је реч о научној
- Где год се оскудева у јаким, поузданим прећутан је у историјским уџбеницима.
фантастици. Међутим, када је књига доказима и материјалним изворима,
Т.С.
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НОВА ИЗЛОЖБА У САВРЕМЕНОЈ ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ

„УТКАНА НИТ“ - ИСИДОРА ИВАНОВИЋ И МАЈА ЂУРОВИЋ
Савремена Галерија Културни центар Вршац (Дом
војске) представља изложбу „Уткана нит“, ауторки
Исидоре Ивановић и Маје Ђуровић. Изложба ће моћи да
се погледа до 11. маја.
„Сусрет слика Исидоре Ивановић и цртежа Маје
Ђуровић предочава нам поглед на свет генерацијски
блиских сликарки које су третманом и стилом остале
аутентичне и различите. Обе уметнице се баве
истраживањем моралних, друштвених и емотивних
вредности које су успостављане кроз историју наше
цивилизације. Норме, правила и слободе су грађене
хиљадама година и чине окосницу људског бића и
друштва. Последње деценије су довеле до негирања,
одбацивања и заборављања наслеђа које нас дефинише
и до лутања како појединца тако и читавог друштва.
Враћајући се тим принципима, трагајући за њима и
откривајући њихов значај и неопходност Исидора
Ивановић и Маја Ђуровић своја сазнања и доживљаје
преносе у уметничка остварења. То је њихова заједничка
нит чијим преплитањем ставарају ширу слику естетике,
емоција, свести и лепоте света у којем живимо и на тај
начин потиру изгубљеност и заборав, стављају фокус на

суштинске и неприкосновене вредности које дају смисао
и омогућавају напредак. Лепота у њиховим делима
има дубље контемплативно значење у које су уткани
филозофски принципи и размишљања двеју уметница“,

речи
су
Славице
Обрадиновић, историчарке уметности.
Исидора Ивановић (Београд, 1983) је дипломирала
и магистрирала 2004. године на Академији Ликовних
уметности у Москви у класи професора В. Н. Тељина,
одсек сликарство. Самостално је излагала на више
изложби у земљи и иностранству. Од 2010. године, као
оснивач Уметничког удружења „ДивАрт“, остварује
бројне уметничке пројекте и води„Малу школу уметности
ДивАрт“, за децу предшколског и школског узраста. Члан
је СОХО БГ групе. Њени радови се налазе у приватним
колекцијама у Немачкој, Аустрији, Норвешкој, Америци,
Швајцарској,Грузији, Русији, БиХ, Црној Гори, Србији.
Добитница је бројних признања у земљи и иностранству.
Маја Ђуровић (Београд, 1977) Факултет ликових
ументности уписала 2002. на Цетињу, а дипломирала
2008. године на Факултету ликовних уметности у
Београду, у класи професорке Биљане Вуковић. Члан
је УЛУС-а од 2009. Излгала је на више самосталних и
групних изложби у земљи и региону. Њени радови се
налазе у више приватних колекција колекција у земљи
и иностранству.

ОД АУТОРКИ БЕСТСЕЛЕРА „КАКО БИТИ ПАРИЖАНКА ГДЕ ГОД ДА СИ“

ШТА ПАМЕТНЕ, ИЗУЗЕТНЕ
ФРАНЦУСКИЊЕ У ЧЕТРДЕСЕТИМ
МИСЛЕ, ОСЕЋАЈУ И САВЕТУЈУ О
ЖИВОТУ, ЉУБАВИ
И СВЕМУ ОСТАЛОМ?

Књига „Старија, али боља,
али
старија“
намењена
је
четрдесетогодишњим и старијим
женама које су збуњене променама
које су их задесиле. Ауторке
духовито, топло и присно причају
о својим искуствима са старењем и
дају прегршт корисних, оригиналних
и занимљивих савета. Суштина је да
треба достојанствено да прихватимо
нормалне биолошке промене, и да
их окренемо у сопствену корист и
уживамо у њима.

Шармантне Францускиње се не
устежу да причају о веома интимним
стварима како би нагласиле да
године, као и све остало у животу,
зависе од тога како их доживљавамо.
Улазак у пету деценију није разлог да
се даме повуку од света, окаче високе
потпетице о клин, забораве на страст
и романтику, да постану „тетке“.
Напротив, искуство и мудрост које
смо стекле на трновитом животном
путу коначно су нам пружили све што
нам је потребно да заиста живимо

испуњеније. Само нам недостаје
неколико шармантних париских
цака да бисмо се радовале сваком
новом дану и доказале другима, а
првенствено себи, како смо заправо
тек сад софистициране заводнице.
„Старија, али боља, али старија“
Каролин де Мегре и Софи Мас у
продаји је од петка 23. априла у
свим Делфи књижарама, Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн
књижари delfi.rs као и на сајту laguna.
rs.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (114)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И ОРИГИНАЛ ФАЛСИФИКАТА

Сумњива је чињеница да скоро сваки
аматер може фалсификовати Пикаса и било ког
модернисту, али да би фалсификовао дело Паје
Јовановића потребно му је такво мајсторство да
не би имао потребу да ишта фалсификује.
Паја Јовановић је сликао кад је на сталној
забави волео друштво, публику, није имао
тајне. Други наш великан, Урош Предић, живео
је скоро аскетски дуго и повучено, стално се
преиспитујући. Био је веома строг према себи а
Паја ни према коме.
Уметници су таоци методе или критичког
притиска којима активирају најбоље од свог
талента. Јуродиви уротници са неоспорним
даровитостима које људе разголићује били

су, данас бисмо рекли, асоциални идиоти.
Стална граница физичке егзистенције била
је услов спонтане активности њихових моћи.
Кад би као Распућин пре сто година желели да
постану власници духовности та врата су им
се затворила и они би постајали шарлатани
попут чувених успешних гуруа и оних правих
неуспешних јер нису уновчили себе као копију
светова. Уметност је својеврсна социјална
помоћ, демократски свети Никола који
креативност, храброст, снагу, онима који је
немају, дарују гледањем, слушањем, додиром
читањем.
Наравно има ту и много више, али данас
сви пратимо што ради физика која увиђа неку

логику повезаности свега као у холограмској
представи рачунара и онај ко програмира
слику може видети и прошлост и будућност и
све сакривене садажшњости. Уметност нас без
физичке самодеструкције доводи до капије
наше личне духовности на којој се можемо
руковати са сопственим бићем креативности
и урадити са собом оно колико можемо да
захватимо одгурнувши свој его, самољубље и
природну жељу човека да и ту вештину попут
дивљег коња припитоми а то баш, изгледа, не
иде тако.
Зато нас Паја поражава лакоћом којом
остварује раскошна дела без помне
мистификације јер толико је био даровит да није

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

морао да оде у модернизам, да побегне у његову
површност са жељом да сакрије недостатке
целовитог талента.
Сваком нашем ликовном великану у
последњих сто година веома је хладно у сенци
Пајиног дела.
Песник који проституише речи да направи
политички пожељну песму, сликар који врши
насиље над публиком аргументима теорија
од пет кила монографије а иза наше хемијске
менталне арене неко ко откључава или затвара
ризницу свега онога што човек може бити
можда се смешка, јер то бесплатно даје своје
јуродивој деци и изгледа само Паји.

Т. Сухецки
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат,
легализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881.
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240 м²
са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €. Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/3545058.
Нова спратна кућа у Вршцу са
две одвојене целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим плацем. Тел
060/491-1005.
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш.
Тел. 062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици
на лепом месту код „Виле брег“ или
мењам за одговарајућу. Тел. 064/3759459
Продајем четворособни стан
71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м²(сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу,
Његошева улица, укупна квадратура
420 , стамбена 175. Цена 36.000 евра.
Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200
м2, са плацем од 30 ари. Укњижено.
Цена по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
Број
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гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Купујем кућу чврсте градње у
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел.
064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића
82
Продајем двособан стан са
гаражом. Цена по договору. Тел.
064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја,
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64
м² на Војничком тргу. Хитно. Тел.
064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом,
на плацу темељи. Погодан за пчеларе
Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу
од 20 ари. Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска
88, асфалт до плаца. Информације
у Воводе Степе Степановића 3/8,
Крнетић. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком
брегу, потез „Павлишко брдо“.
Тел. 013/401-210, 060/7410210 и
060/1671519.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

064/1850079 и 061/6637650.
Спратна кућа на продају у Вршцу,
ул Милоша Црњанског 15. Повољно.
Тел. 063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура
420, стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем
пластеник
средње
величине. Тел. 064/4856810 и
064/5315176
На продају саднице лешника,
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631
и 061/3004439
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70
м² са великим двориштем. Тел.
061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.
Продајем кућу са две стамбене
целине 230м² са баштом. Тел.
064/9174777.
Продајем кућу на спрат и

града, улица Стевана Немање бр. 29.
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.
Продајем кућу на селу 30 км од
града и двособан стан у центру . Тел
064/9174777.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештену гарсоњеру код
Дома пензионер, плинско грејање.
Тел. 064/1284698
Издајем намештен двособан стан,
дворишни, за самце, самице , брачни
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел.
063/8103228.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља.
Тел. 064/6357325.
Продајем приземну кућу на
почетку Маргитске улице, 63 м²,печена
цигла, кара таван и двориштем преко
100 м². Тел. 064/9174777.
Продајем плац на Гудуричком

хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове
гоблене и трпезаријске хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.

POTREBNI RADNICI ZA RAD
U KLADIONICI 365.RS
CV POSLATI NA ADRESU:
markomicic989@gmail.com
путу, у близини улаза у ЈАТ, површина
850м², десна стран уз асвалт. Тел.
064/8582495.
Продајем кућу са
гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837631 и 064/2805862
На
продају
викендица
(са
верандом) 35м² на плацу површине
587 м². На Гудуричком путу Тел
060/7342609 (после 15 часова)
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два
нивоа, сам центар града. Сам центар

Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за
пијацу, комплет кухињу 4м дужине,
кацигу, жардињере, сет клуб сточиће,
брзинац бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље,
пони бицикл, комб.шпорет, дечији
креветац. Гвоздени зидни старински
чивилук, два стабла лимуна у плоду.
Тел. 064/9407095
Продајем
нову
циглу.
Тел.

ВРШАЧКА КУЛА
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
0600837418
Продајем сто и столице. Тел.
642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице
ком., већа количина договор. Тел
060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л,
половну зимску и летњу гардеробу,
саксијско јапанско дрво. Повољно.
Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину
и један кауч на спуштање. Тел.
013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9544и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије
120 л, превртач са новом фуруном од
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем
кауч као нов, велики, на клик- клак. Тел.
065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м,
канте за маст разне велилчине. Тел.
064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на
4 м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар
са круном купујем (чисте). Тел.
064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр
42 нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“
нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер са посудом,
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем половни фрижидер,
рерна са две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика
(6), повољна за сале и продавнице,
исправна и мало коришћена. Тел.
061/1125698
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и Иве
Милутиновића 57. Тел. 013/834-061
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини

машина за прање судова (4 комплета)
Тел. 069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по
могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки
пут. Тел. 063/7375149
Продајем
нове
некоришћене
полице за кућну библиотеку. Тел.
064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606
Продајем француски лежај од еко
коже, нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од росфраја 16
делова, бергхоме, цена 10.000 дин,
ланци за снег некоришћени више
врста. Тел. 063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају
све исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни.
Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини
12 кс нов. Тел. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.063/842-0246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ
и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411-496.
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/412-4994 и 063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за врат.
Тел. 061/680-6244.
Продајем термо пећ, плинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830-753.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице.
Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли, дводелну судоперу, мали прозор
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401-210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/813-9998.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/080-6872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/280-5862.
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.
18-то недељне коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље), домаће једнодневне пилиће.
Тел. 064/425-6130.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној
адреси, стари, непокретни. Тел.
062/408-880.
Чишћење тавана, подрума, шупа,
молерско-глетарски радови, фарбање,
претресање кровова и каљева. Лаки
сваки посао
завршава лако. Тел.
061/1036528 и 0638378602
Продајем кухињски сто, 6 столица
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум
димензије
д950-ш440-в440
цена

4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Озбиљна жена 60-тих година
бринула би о старијим особама или
чувала децу. Могућ сваки договор. Тел.
060/333470
Продајем цвеће, лале,
веће
количине,. Тел 837-631 и 064/2805862
Једнобразни плуг, Хонда култиватор,
прскалица, цистерна, фреза, кавез за
пилиће носиље, хранилицу за свиње,
циркулар, моторну тестеру, вагу и
мотор Т12. Тел. 063/7061638
На продају изношене коке носиље.
Тел. 063/262840
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм
и ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем Симпо гарнитуру тросед,
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел
064/3858314
Продајем
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л.
064/8582495
Продајем
електрично
ћебе
димензије 160х80, витрину, старинске
пегле, 4 тепих стазе, један тепих и
черупаљку за пилиће. Тел. 064/4902239
На продају тросед на развлачење
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш
машину не исправну. Тел. 062/1922943
Продајем
патуљасте
зечеве
лавља глава стари седам месеци. Тел.
060/1418202.
Продајем мешалицу за бетон
(стандардна) монтазним ел.мотором.
исправна цена 10.000 дин., скутер 2000,
нове гуме . Тел. 061/3071085
Продајем веш машину исправну
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле,
рерна, некориштен 4.000 дин. круњаччекићар исправан. Тел.061/3071085
На продају пумпа за централно
грејањенова. Тел. 805-936 и 064/4142336

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем мотор Т-12 у исправном
стању, цена по договору, хитно. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем Заставу 101, годиште
2005. нерегистрована у добром стању,
пређено 80.000. Цена по договору.
Тел. 063/7306041

Дана 23. априла 2021. године заувек нас је напустила наша вољена мајка и бака

БРАНКА ВЕЧАНСКИ
С љубављу ћемо чувати успомену на Твој драги лик.
Ћерка Снежана, син Зоран и унук Никола.

18 ВРШАЧКА КУЛА

СРЕЋНИ
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СРЕЋНИ

УСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ!

УСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ!

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
ВРШАЦ

ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ВРШЦА
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ВРШАЧКА КУЛА

1919

СРЕЋНИ

УСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ!
ЦРВЕНИ КРСТ
ВРШАЦ

СВИМ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА И СВИМ
СУГРАЂАНИМА, УПУЋУЈЕМО ЧЕСТИТКЕ
ПОВОДОМ ПРВОМАЈСКИХ И УСКРШЊИХ
ПРАЗНИКА, СА ЖЕЉОМ ДА ИХ ПРАТИ
ЗАДОВОЉСТВО, ЗДРАВЉЕ И МИР.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА

20 ВРШАЧКА КУЛА
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 260.,29. МАЈ 1991.

УСПЕХ ВРШАЧКОГ ХОРА
Ђачки хор вршачке Основне школе “Олга Петров “
под управом Анђелке Сучевић освојио је на недавном
републичком такмичењу (Шабац 17-19. мај) друго место,
односно сребрну медаљу.
- Овај наш успех, каже Анђелка Сучевић, пропраћен је и
бројним позитивним оценама и комплиментима, с тим што

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (263)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

8. ШКОЛЕ И ПРОСВЕТНИ ЗАВОДИ

смо у извођењу обавезне композиције (“Воденица” В. Илића)
били - у врло оштрој конкуренцији - најбољи... Што се ,
међутим, тиче самих домаћина, њима дугујемо и изражавамо
огрому захвалност на гостопримству и љубазности. То важи,
како за ОШ “Јанко Веселиновић”, тако и за директора школе.
Поменимо још да је и “мали хор” вршачке ОШ “Олга Петров”
са диригенткињом Маријаном Париповић забележио вредан
успех. Овај хор је у својој конкуренцији, на републичком
такмичењу у Београду освојио запажено друго место.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 260.,29. МАЈ 1991.

ЧИМЕ СЕ БАВЕ ИНВАЛИДИ РАДА
Преко четири хиљаде инвалида рада обухваћено
је овде својом организацијом, како у општини
и месним заједницама, тако и у колективима.
Дубоко и искрено забринути због лошег стања у
земљи, инвалиди рада имају организацију која је
нестраначка и , како кажу, не бави се политиком...
Брига о човеку главна је преокупација ове
друштвене хуманитарне организације. Крајем 1990.

године 416 инвалида рада је добило једнократну
новчану помоћ. За првих пет месеци ове године
додељено је неколико изузетних и једнократних
новчаних помоћи оним члановима који су у најтежем
материјалном положају. Води се рачун и о болеснима,
којима се одлази у посете, било да су код куће или у
болници.

Скоро све школе у Вршцу издржава
политичка општина, она издржава наиме:
1) једну 4-разредну мушку грађанску школу,
у којој се предаје мађарским и немачким
језиком. У тој школи радило је школске 1885/6.
5 редовних и 6 спомоћних учитеља, а број
ученика износио је 133, од којих је било 108
овдашњих, а 25 страних.
2) једну 2- разредну вишу девојачку школу,
у којој ради само једна учитељска снага, јер је
1885/6. школске године било само 20 ученица.
3) једну 6-разредну мушку школу у средишту
вароши, у којој су 4 доња разреда, 5. и 6. пак
комбиновани, у њој раде 9 учитеља;
4) једну 6- разредну женску школу, у којој су
долња 4 разреда такође паралелна, а горња
два (5. и 6.) спојена; у њој раде 10 редовних и 3
спомоћна учитеља и
5) једну побочну школу са три мушка и два
женска разреда на југу вароши, у њој раде 3
учитеља и 2 учитељице.
Задње три школе посећивало је 1885/6. год.
814 дечака и 805 девојака. А предаје се у њима
као и у вишој девојачкој школи, немaчким
језиком.
6) једну варошку музичку школу за виолину и
флауту, има два течаја. У њој ради један учитељ,
а год. 1855. било је 31. ученик.
Све наведене школе јесу комуналног
карактера и имају једног управитеља. Сада је
управитељ Јосиф Будаји. Редовне учитељице
унутрашње женске комуналне школе јесу од
калуђеричког ордена „Нотр-Даме“.
Политичка општина издржава и српске
школе, она има 6 мушких и 6 женских разреда;
долња два разреда јесу паралелна, остала пак
проста. У овим школама раде 16 редовних и два
спомоћна учитеља, ученика има 413 мушких и
273 женских 1).
Споменути им ваља, да је 1885. год. 76
српске деце ради немачког језика посећивало
немачку комуналну школу. Српске школе јесу
вероисповедног карактера и у њима се предаје
српским језиком. Српским школама управља
Ђорђе
Јовановић. За издржавање школа
прелиминисано је у год. 1886. 8600 фор. за
грађанску школу,за комуналну немачку 15.648

фор. 20 н. и, за српску школу 17.141 фор. 93 н., а
за музичку школу 690 фор.
За даље образовање занатлијских ученика
постоји школа, коју такође варош издржава,

само занатлијска задруга даје годишње од
прилике 300 фор. од казни. Почетком год. 1886/7.
држан је по један припремни течај за српске и
немачке ученике и први и други разред праве
занатлијске школе. На припремним течајима
радило је 6 учитеља народне школе, три српска
и три немачка, а на првој занатлијској школи 3
учитеља грађанске школе. Српски припремни
течај бројао је 83, а немачки 80 ученика, 1.
разред имао је 72, а 2. 69 ученика.

1) Оволико је деце дотичне године долазило у школу. А према броју срп. становништва дакако да их има скоро
двапут толико. прим. пев.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КУЛИН КУВАР

САЛАТА У КОРПИЦАМА

Лагане пролећне салате

НАМИРНИЦЕ:

САЛАТА ОД ПИРИНЧА
У ДИЊИ

-300 г чери парадајза
-200 г сира
-200 г зелене салате
- уље

- со, бибер
Корпице:
- 250 г лиснатог теста

ПРИПРЕМА:
Корпице:
Лиснато
тесто
растањити
оклагијом и калупом исећи облик
цвета или круга, по жељи, да
може да стане у калуп за мафине.
Обложити тестом подмазан
калуп и пећи у загрејаној рерни
на 180°Ц око пола сата, односно
док тесто порумени. Салата: Чери
парадајз исећи на половине,
сир измрвити, а зелену салату
искидати. Измешати, додати
со, бибер и уље по укусу. Опет
промешати и напунити охлађене корпице.

ПИЛЕЋА САЛАТА У КРОАСАНУ
НАМИРНИЦЕ:

-2 пилеца бела меса
-2 шаргарепе
-2 кувана јаја
- 1 главица лука
- 200 мл мајонеза

НАМИРНИЦЕ:

- 1 диња
- 250 г пиринча
- 2 парадајза
- 1 краставац
- 2 паприке
- 1/2 кашицице сецканог босиљка
- 3-4 листа руколе
- 1 кашика ацето балсамика
- маслиново уље
- со

ПРИПРЕМА: Дињу пресећи на пола,
извадити семенке и кашиком за сладолед вадити
лоптице из „меса“, а кору употребити као цинију.
Пиринац скувати у посољеној води и охладити.
Паприке испећи у рерни или на рингли, ољуштити,
очистити од семенки и исцепкати. Парадајз
исећи на мање кришке, а краставац на коцкице.
Полако помешати пиринач са поврћем, додати
маслиново уље, со, ацето балсамико и лоптице
од диње и лагано промешати. Салату сервирату у
половинама диње, украсити исцепканом руколом
и босиљком.

КАПРЕЗЕ
САЛАТА НА
РАЖЊИЋУ

- 1 цаша киселе павлаке
- 1 кашицица сенфа
- 1 веићи или 2 мања
кроасана

ПРИПРЕМА:

Месо скувати у
посољеној води
и када се охлади
ситно исецкати.
Шаргарепу
скувати
и
исецкати
на
коцкице.
Обарити јаја
да буду тврда и
тако их исецкати
на коцкице. Црни лук ситно исецкати.
Све помешати, додати мајонез, павлаку и сенф. Добро
измешати, охладити у фрижидеру и сервирати у кроасану.

САЛАТА У АВОКАДУ
НАМИРНИЦЕ:
- 1 већи авокадо
- 2 главице црног лука
- 2 паприке
-4 парадајза
- 2 кашике балзамико сирћета
- 1 кашика маслиновог уља
- сок од 1 лимуна
- 1 кашицица сецканог
першуна
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Авокадо пресећи на
пола и пажљиво издубити, тако да у њему
може да се сервира салата. Месо авокада,
паприку и парадајз исеци на коцкице. Црни
лук ситно исецкати. Помешати и додати сок од
лимуна, сирце, маслиново уље, со и бибер по
укусу. Оставити у фрижидеру пре сервирања
да се укуси прожму. Сервирати у половинама
авокада.

СИР СА ОРАСИМА У
КРАСТАВЦУ

НАМИРНИЦЕ:

-1 краставац
-100 г свежег сира
-2 кашике киселе павлаке
-1 чен белоглука
- со
- шака сецканих ораха

НАМИРНИЦЕ:
- 8 лоптица беби
моцареле
- 12 чери парадајза
- 1 веза свежег
босиљка
- маслиново уље

ПРИПРЕМА: На штапић за ражњић прво
нанизати 1 чери парадајз, затим 1 лист
босиљка, па лоптицу моцареле. Додати парадајз
поново, босиљак, моцарелу, па парадајз и завршити
босиљком. На исти нацин, направити ражњиће од
преосталих састојака. Прелити маслиновим уљем пре
послужења.

ПРИПРЕМА: Сир, павлаку, со по укусу, ситно
исецкан бели лук и орахе измешати ручно да се састојци
лепо сједине.
Краставац пресећи на пола по ширини и издубити.
„Месо“ краставца ситно исецкати и помешати са смесом
од сира. Напунити намазом обе половине краставца,
охладити у фрижидери и сервирати.
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ДА ЛИ ЗНАТЕ?

СРБИЈА ДОБИЛА ПРВОГ ЛОТО МИЛИОНЕРА У 2021. ГОДИНИ

ИЗВУЧЕНА „СЕДМИЦА“

ПАНДЕМИЈЕ РАДЕ ОД КУЋЕ
Први Лото милионер у овој години
извучен је прошлог петка у 32. колу
Лото игре.
Играч је, како је саопштила Државна
лутрија Србије, уплатио две комбинације
које су га коштале 160 динара. Листић је
уплаћен на уплатном месту у Суботици.
У другој комбинацији је добитак
Седмица, док у првој комбинацији нема
добитака.
Добитна комбинација гласи: 3, 7,
12, 25, 33, 34 и 38, а износ добитка за
Седмицу је 340.687.895 динара, односно
2.900.000 евра.
Извор: Политика

КАКО СЕ ЗВАЛА
МЕКСИЧКА ИГРА
ЛОПТОМ
Света
игра
*
Најневероватнији
спорт
древног света без сумње је
била света игра лоптом коју
су око 1000. пре н. е. играли
Олмеци који су живели уз
Мексички залив, а и све
касније
цивилизације
те
области. У Чичен Ици постоји
древни терен за игру, кога
чине паралелни зидови дуги
92 м, на раздаљини од 30
м, а високи девет метара. У
време Астека терени су били
у облику латиничног слова „у”.
Лопта је била од чврсте гуме,
око 15 цм у пречнику, а да
би се заштитили од повреда

ОД 1. МАЈА НОВЕ ОЗНАКЕ НА ГУМАМА

СТИЖУ ГУМЕ СА КЈУ АР (QR) КОДОМ

Од 1. маја Европа ће бити
први део света који ће почети
да користи ознаке пријањања на
леду за пнеуматике на којима ће
имати кју ар (QR) код.
Ознаке ће бити измењене
у целој ЕУ, а обавезне су на
пнеуматицима произведеним
после априла ове године, док ће
нове ознаке почети постепено да
се појављују на пнеуматицима у
продаји.
Циљ је да нове ознаке
помогну возачима у поређењу
различитих пнеуматика и да их
усмере на избор безбеднијих
и еколошки прихватљивијих
пнеуматика, наводи Ауто магазин
преноси Танјуг.
Универзални
пнеуматици,
летњи пнеуматици и зимски
пнеуматици без шиљака који се
продају у ЕУ, добили су прве ЕУ
ознаке 2012. године, а биле су
обавезне на пнеуматицима за
путничка возила, СУВ и комби
возила.
Неопходне
информације
укључивале су отпор котрљања,
мокро приањање и спољашњу
буку услед котрљања.
Ознаке се сада мењају тако да
информације морају да покрију
и пријањање на снегу и леду, уз
обновљену претходну скалу и

додат кју ар код, а овај захтев се
не односи на зимске пнеуматике
са шиљцима.
Пнеуматици за камионе и
аутобусе неће имати симбол за
пријањање на леду.
Кју ар код је нова ставка

на
ознаци
пнеуматика
помоћу које можете доћи до
опсежне базе података која
прикупља информације о свим
пнеуматицима доступним на
европском тржишту.
Ознаке пнеуматика ће у

будућности
бити
додатно
проширене и на њима ће бити
наведено хабање пнеуматика и
километража.

АМЕРИЧКИ ИСТРАЖИВАЧИ ТВРДЕ:

Извор: Политика

тешком лоптом отмени играчи
су носили заштитне кациге,
широке појасеве од дрвета
и коже, штитнике за бедра и
колена и једну рукавицу. Лопта
се прослеђивала саиграчима
куковима, лактовима и ногама,
не дозвољавајући да оде у
део терена са противничке
стране, јер би то био поен за
противнике. Узбуђена публика
се кладила на резултат и то
у злато, тиркиз, робове па
чак и кукурузна поља и куће.
Победничка страна имала
је право да зграби одећу и
накит сваког гледаоца који
није успео довољно брзо
да побегне. Игра је имала и
религијско значење: разна
предсказања читана су из
путање лопте и природе
победе.
Извор: Политика

ДЕЦА ЗАЧЕТА НАКОН КАТАСТРОФЕ У ЧЕРНОБИЉУ
НЕМАЈУ МУТАЦИЈЕ ДНК

Деца родитеља који су били изложени радијацији
из Чернобиља немају већи број мутација ДНК,
показују резултати новог истраживања.
Један од водећих истраживача Стивен Ченок, из
америчког Националног института за канцер, који
је надгледао истраживање, објаснио је да је научни
тим обухватио 130 породица и да је поређен ДНК
родитеља коју су били изложени чернобиљској
радијацији 1986.године и њихове деце зачете након
несреће, и да резултат сугерише да они не носе
више ДНК мутација од оне рођене од било ког другог
родитеља.
Гардијан преноси да је студија објављена у

угледном часопису „Сајенс” једна од првих која је
систематски проценила промене у стопи мутације
код људи као одговор на вештачку катастрофу, попут
случајног излагања зрачењу.
Поред пружања нових увида у то како зрачење
утиче на људско тело, налази истраживања би
требало да помогну другим људима који су можда
били изложени зрачењу, попут оних који живе
близу јапанске Фукушиме, да се охрабре за повратак
кућама или за остваривање у улози родитеља,
преноси Танјуг.
Извор: Политика
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