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РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БИХАЋКОЈ УЛИЦИ

НОВА МРЕЖА ПОЧЕТКОМ ЈУЛА

Радови на реконструкцији водоводне мреже у
Бихаћкој улици увелико су у току, улица је до тада
заворена за саобраћај, а комплетно нова водоводна
мрежа требало би да буде пуштена у рад почетком
јула месеца.
- Тренутно су у току друга фаза радова на
реконструкцији водоводне мреже у Бихаћкој
улици. Прва фаза је урађена 2019. године и тада
су замењене дотрајале азбестне цеви новим
полиетиленским цевима у првом делу улице. Сада
спроводимо другу фазу радова, која подразумева
осим замене цеви и замену комплетно свих
прикључака, као и уградњу подземних и
надземних хидраната захваљујући којима ће се
лакше одржавати и испирати водоводна мрежа
у овом делу града. Завршетак радова у Бихаћкој
очекује се почетком јула – истиче Владимир
Шмит, руководилац службе водовода у ЈКП „Други
октобар“.
Према речима надлежних, остало је да се нова
мрежа повеже са водоводним прикључцима и
сними геодетски, након чега ће бити пуштена у рад.

Друга фаза реконструкције замена цеви и прикључака: Владимир Шмит

ЛОВИШТЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА ПРОГЛАШЕНО ПОДРУЧЈЕМ ЗАРАЗЕ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

ОПРЕЗ ПРИЛИКОМ ШЕТЊЕ ВРШАЧКИМ
ПЛАНИНАМА И КУПОВИНЕ ДОМАЋИХ СВИЊА

Министарство
пољопривреде,
шумарства
и водопривреде - Републичка ветеринарска
инспекција Јужнобанатског округа са седиштем
у Панчеву донело је решење према којем се
ловиште Вршачке планине проглашава зараженим
– инфицираним подручјем од заразне болести
афричке куге свиња.
Град Вршац обавештава становништво да је у
ловишту на Вршачким планинама код дивљих свиња
утврђена зараза и упућује апел свим корисницима
Вршачих планина да се придржавају прописаних
мера заштите, као и да користе само обележене
пешачке стазе, а приликом напуштања Вршачких
планина обавезно дезинфикују обућу и уколико
примете леш дивљих свиња обавесте чуваре
природе на телефоне 0608286813 и 0603309494.
Такође, обавештавају се власници домаћих
животиња, свиња, да уколико примете било какву
промену здравственог стања код свиња обавезно
обавесте надлежног ветеринара као и да поставе
дезинфекционе баријере на улазу у објекте.
Куповину свиња треба обављати уз ветеринарску
документацију и уз обележене маркице.
ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОБАВЕЗНО ЛИЧНО ПРИСУСТВО
ПРЕД
ТРАЖИОЦА ЗАПОСЛЕЊА,
ОДБОРНИЦИМА
ЕПИДЕМИЛОШКЕ МЕРЕ И
ДАЉЕ ВАЖЕ
ОДЛУКА О
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
Председник Скупштине Града
Вршца, др Предраг Мијатовић,
заказао је за петак 25. јун, са
почетком у 9 часова, 10. седницу.
На дневном реду седнице су четири
тачке.
Прва тачка биће доношење
Одлуке о завршном рачуну буџета
Града Вршца за 2020. годину.
Доношење Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити
Града Вршца је друга тачка, након
тога
следи доношење Одлуке

о одређивању
пуномоћника у
Скупштини акционара Центра
Миленијум АД Вршац. Четврта
тачка овог заседања је доношење
Решења о именовању директора
Међународног фестивала „Вршачка
позоришна јесен“, председника и
чланова Фестивалског одбора.
Овај број„Вршачке куле“ штампан
је пре одржавања седнице па ће
комплетан извештај бити објављен
у наредном броју.

Национална служба за запошљавање
обавештава кориснике својих услуга,
незапослене и послодавце, да ће се, у
складу са Уредбом Владе о ублажавању
епидемиолошких мера, редовно јављање
незапослених лица, као и индивидуални
разговори са незапосленима, обављати
искључиво непосредно, уз лично
присуство тражиоца запослења. При том
ће на снази остати обавеза поштовања
свих важећих епидемиолошких мера,
као што су ношење заштитних маски и
одржавање физичке дистанце.
Такође, и све друге активности које су
се у протеклом периоду спроводиле у
смањеном обиму, као и активности које
се нису спроводиле, Национална служба
за запошљавање ће у наредном периоду

наставити да реализује у складу са новим
епидемиолошким мерама препорученим
од стране Кризног штаба за сузбијање
заразне болести ковид-19.
Национална служба за запошљавање
ће и убудуће својим корисницима
омогућити да се лично, путем поште
или електронским путем пријаве на
евиденцију тражилаца запослења и
поднесу захтев за новчану накнаду за
случај незапослености, као и да поднесу
захтеве за процену радне способности,
за издавање уверења из евиденције
незапослених, за учешће у мерама активне
политике запошљавања, за издавање
дозвола за рад странцу и за издавање
мишљења на Програм решавања вишкова
запослених у фирмама.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

У ВРШЦУ ОТВОРЕН ПРВИ ЦЕНТАР ЗА
ДЕМЕНЦИЈУ У РЕГИОНУ
Прошлог четвртка је у Специјалној
болници за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац,
свечано отворен први Центар за
деменцију у овом региону, површине
1.000 квадратних метара, за смештај
и лечење 30 пацијената, који је
изграђен у оквиру пројекта „Здраво
старење и деменција“, а који се
реализује у сарадњи са Окружном
болницом за ургентну медицину из
Решице. Укупна вредност пројекта
за оба партнера је 1.175.580,00 ЕУР,
од којих Европска унија обезбеђује
999.243,00 ЕУР. Осим изградње новог
објекта, у оквиру пројекта спроводи
се и низ других активности, везаних
за едукацију и оспособљеност
здравствених
радника,
затим
размену стручних знања и искустава
у прекограничном региону.
- Велико ми је задовољство што
сам данас у прилици да присуствујем
свечаном отварању још једног,
успешно реализованог пројекта
Специјалне болнице за психијатријске
болести “Др Славољуб Бакаловић”
у Вршцу. Имамо част да заједно
отворимо Центар за деменцију, први
оваквог типа у региону, а каквим се
не могу похвалити ни много већи
градови и здравствени центри.
Поносна сам што се управо у Вршцу
отвара овакав један центар, који ће
пацијентима пружити најсавременије
услове лечења и најстручнију
медицинску негу, а свакако ће у
великој мери помоћи и њиховим
породицама које су најсвесније

комплексности
ове
болести.
Град Вршац је један од лидера у
земљи када су у питању пројекти
прекограничне сарадње, а Центар
за деменцију који данас отварамо
је још један у низу пројеката који је
ова болница успешно реализовала и

хуманији,
мултидисциплинарни
приступ старијим особама, са
циљем да се, поред неге, задовоље
њихове
физичке,
духовне,
психолошке, културне, образовне
и друге социјалне потребе. Поред
финансирања од стране Европске

психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић” Вршац.
- Како у спровођењу пројеката
прекограничне сарадње, тако и у
свакодневном функционисању, пре
свега у виду набавке најсавременије
опреме и модернизације, специјална

пример који би у будућности требало
да следимо како бисмо заједно
створили још боље услове за живот
свих наших суграђана – истакла је
градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
- Овим пројектом желимо да
омогућимо пацијентима оболелим
од
деменције
квалитетнији
и

уније, велики број донатора нам је
омогућио опремање овог објекта,
све у циљу обезбеђења мирних
и безбедних услова за смештај,
прилагођених
способностима
оболелих, као и подизања нивоа
квалитета бриге о пацијентима – рекла
је прим. др Татјана Воскресенски,
директорка Специјалне болнице за

болница има безрезервну подршку
Аутономне покрајине Војводине.
Вршац је за нас веома важан град
који има три установе здравствене
заштите и покрајинска влада ће и у
будућности наставити да подржава
вршачко здравство – изјавила је
заменица покрајинског секретара за
здравство др Снежана Бојанић.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА УДРУЖЕЊИМА СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ОПРЕДЕЉЕНО 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА
У среду су у просторијама Градске куће, са
председницима 27 удружења на територији Града
Вршца потписани уговори о додели средстава из
буџета Града Вршца за програмске активности
удружењима из области социјалне и здравствене
заштите.
Уговори су потписани по реализованом Јавном
конкурсу за подстицање програма/пројеката или
недостајућег дела средстава за
финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
из области социјалне и здравствене заштите на
територији Града Вршца за прву половину 2021. године
у износу од 1.750.000 динара. Расподела средстава
извршена је у складу са важећим Правилником из ове
области.
Град расписује Јавни конкурс два пута годишње,
а за ову годину за финансирање програма/пројеката
у области унапређења социјалне и здравствене
заштите, буџетом Града опредељено је укупно
3.500.000 динара.
Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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У ИЗБИШТУ ОДРЖАН 11. ФЕСТИВАЛ БАНАТСКЕ КУХИЊЕ

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ БАНАТА
У суботу је у Избишту одржан
11. по реду Фестивал банатске
кухиње. Уз подршку Града Вршца,
организатори су били Месна
заједница Избиште и удружење
жена „Добра воља“.
На фестивалу је учествовало више
удружења грађана, превасходно
жена, али било је и удружења
пензионера, инвалида рада и
других. Домаћице су припремиле
храну
по
традиционалним
банатским рецептима које су
наследиле од својих мајки и бака
док су остала удружења излагала
своје рукотворине и остале
продукте својих активности. У
оквиру фестивала организовано
је и кување гулаша са ревијалним
карактером па су тако сви учесници
добили захвалнице организатора,
а за децу је организован турнир у
фудбалу на коме су избиштански
малишани угостили своје другаре
из Уљме, Павлиша и Вршца.
- Фестивал у Избишту нас је,
после дуге паузе неокупљања,
подсетио да село и даље живи и
постоји. Данас је овде велики број
удружења и жена које су чувари
обичаја, традиције, културе овога
краја, али и сјајне кухиње. На нама,
као на локалној самоуправи, јесте
да и даље подржавамо рад свих
удружења јер су они доказ да село
живи, да је живот овде леп и да су
људи заинтересовани за очување
своје културе и традиције и за
неговање различитости по којој
је Вршац препознатљив – рекла је
градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
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У УЉМИ ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РЕЗАЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА УЗ ПРИСУСТВО
ГОСТИЈУ ИЗ СУСЕДНИХ СЕЛА

У недељу је у Уљми обележена слава
ове месне заједнице – Духови. Резању
славског
колача
присуствовали
су чланови старог и новог Савета
месне заједнице Уљма, гости из
месних заједница суседних села,
чланови Градског већа, као и заменик
градоначелнице Вршца Дејан Сантрач
и народни посланик у Скупштини
Републике Србије Ненад Барош.
Након резања колача које су
обавили месни пароси протонамесник
Миодраг Тодоровић и јереј Велибор
Јанковић,
присутним
гостима
обратила се одборница у Скупштини
Града Вршца Весна Бранков која се
честитајући славу, најпре захвалила
члановима старог Савета месне
заједнице Уљма на успешно окончаном
мандату, а новим члановима пожелела
много успеха у будућем раду.
У ЈАБЛАНЦИ ОБЕЛЕЖЕНА СЕОСКА СЛАВА

ОДРЖАНА ГУЛАШИЈАДА И МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

У недељу је поводом сеоске славе Духови у
Јабланци одржана традиционална гулашијада и
меморијални турнир у малом фудбалу посвећен
Томи Цера, мештанину Јабланке који је за живота
задужио ово село својим делима.
На гулашијади је ове године учествовало
30 екипа, што је због још увек присутних мера
мањи одзив него претходних година, па је ова
манифестација била ревијалног карактера. На
меморијалном турниру учествовало је осам
екипа, а победу је однела екипа “Еnzo caffe” из
Вршца.
Члан Градског већа за рурални развој Славиша
Максимовић истакао је значај оваквих и сличних
манифестација које окупљају људе у сеоским
срединама и подсетио на инвестиције које је
Град Вршац у претходном периоду реализовао
у овом насељеном месту, као и на посвећеност
Града равномерном развоју руралних средина.
ЕДУКАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕМУ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТАВА

ПРИЛИКА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Град
Вршац,
Туристичка
организација Вршац и УГ Село
Плус прошлог петка су у Шушари
одржали прву у низу едукацију
локалног сеоског становништва
на тему „Категоризација сеоско
- туристичких домаћинстава“.
Едукација је у уторак одржана
и у Малом Средишту, а сличне
акције планирају се и у наредном
периоду.
Путовања
ка
сеоским
дестинацијама су у тренду.
Сеоски туризам у савременим
условима повезује туризам

и агробизнис, базирано на
традицији, природним лепотама,
богатом историјском наслеђу и
кулинарским специјалитетима.
- Уколико сеоско домаћинство
намерава да постане део
туристичке привреде, онда
домаћин мора да има жељу и
вољу, знање и умеће да оствари
идеју и испуни очекивања
гостију, мора да познаје закон,
задовољи тражене стандарде
и поштује прописе – истичу
у Туристичкој организацији
Вршац.
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ВРШАЦ ЕВРОПСКИ ГРАД ВИНА: ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ВИНАРИЈЕ

ВИНАРИЈА СОЧАНСКИ – ЉУБАВ И ОДАНОСТ
ПРЕМА ВИНОГРАДИМА, МУЗИЦИ И ВИНУ

Винарија Сочански
регистрована је 2011.
године, али бављење
виноградарством и
производњом вина у
овој породици имају дугу
традицију. Још пре рођења
Добринка Сочанског, његов
прадеда Душан обрађивао
је виноград. Касније су деда
Спаса и отац Вукашин 1963.
посадили и обрађивали
два јутра винограда све
до деведесетих година
прошлог века, а онда је
1994, у време „другог
таласа“ препорода
виноградарства, када су
„Вршачки виногради“
давали повољне кредите
за подизање нових засада,
Сочански проширио
виноград и обогатио га
новим сортама. Тада је
почео са радом „Подрум
Пинка“ породице Сочански
који је име добио по
фамилијарном надимку
Пинка. Данас је то модерна
винарија са духом
дугогодишње домаћинске
традиције која је спајила
три велике љубави у
овој породици, према
виноградарству, вину и
музици чинећи јединствену
симфонију хедонизма.
Пуно је занимљивих прича
у породици Сочански и тешко
је било одлучити се одакле да
кренемо. Како један доктор
дечије неурологије стиже да
се бави виноградарством и
производњом вина и откуд
толика љубав према музици
која је допринела брендирању

производа ове винарије? О
томе Добринко Сочански каже:
- По рођењу сам виноградар и
винар а по струци дечији неуролог.
Медицински факултет завршио
сам 1991, десет година радио
сам на Клиници за неурологију и
психијатрију за децу и омладину
у Београду, а у Норвешкој сам
усавршио дечију адолесцентну
психијатрију
и
докторирао
из области епилепсије. Своју
љубав према виноградарству
и винарству успео сам да
ускладим са обавезама у
струци тек однедавно када сам
се из Ставангера преселио у
Фредрикстад и добио могућност
да половину радног времена
проведем радећи од куће. На
тај начин стекао сам могућност
да више времена проводим у
Великом Средишту. А љубав
према музици у мени је одавно.
Некада сам свирао хармонику,
моја бивша супруга свирала
је клавир а ћерка Кристина је
пијанисткиња и њена је идеја

да та љубав добије обележје.
Основали смо фестивал камерне

КАМЕРНИ ТРИО ЗАДОВОЉСТВА
Камерни трио задовољства Винарије Сочански
чине Класик бели бургундац, Класик франковка и
Класик розе. У лепо дизајнираној кутији представљају
прави трио за најпробирљивије љубитеље божанске
капљице.

музике који ће се ове године
одржати по пети пут и израдили

етикету за нашу боцу вина на којој
је виолински кључ. По томе смо
јединствени у Србији.
Где све може да се попије
вино из Винарије Сочански и
где све пласирате ваша вина?
- Наше вино пре свега може да
се пије у нашој винарији, али и у

ШТО ЈЕ ВИНО СТАРИЈЕ ТО ЈЕ
БОЉЕ, ИЛИ...?
Постоји чувена изрека, као вино је, што старији
то је бољи. Да ли је то баш тако?
Има много компетентнијих од мене да о томе
причају, али ја могу да кажем своје мишљење. Вино је
жив организам који се мења. Ја највише волим млада
бела вина. Временом она губе свежину, мења им се
и мирис и укус и због тога бих увек попио вино док
је мирисније и свежије. Што се тиче црвених вина
тачно је да она одлежавањем у храстовом бурету
извесно време добијају на квалитету, али само до
одређене границе. Када се вина флаширају њихов рок
је лимитиран и квалитетом плуте која се користи за
производњу чепова. Рок трајања може им бити годину
дана, две или пет. Дакле, предност дајем младим
винима, али укуси су различити.
нашем граду, у Хотелу „Вила Брег“,
у Кући вина „Раб“, у старинарници,

у Београду и Новом Саду на
неколико места.
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О ВИНАРИЈИ СОЧАНСКИ
Капацитети и врсте грожђа у винограду
Виногради Винарије Сочански простиру се на површини
од 3 хектара и на њима се узгајају традиционалне беле сорте
вршачког виногорја: Рајнски ризлинг, италијански ризлинг,
бели бургундац, мускат отонел и шардоне. Од црвених сорти
заступљене су: Мускат хамбург, франковка и мерло. Капацитет
подрума је 15 000 литара.

Врсте вина
Винарија Сочански од белих вина производи: Рајнски
ризлинг, Бели бургундац (пино блан),Мускат отонел, Шардоне,
од црвених вина Франковку, од десертних вина Аморосо, као
и розе вино.

Награде и признања
Златне медаље на
Пољопривредном
сајму у Новом Саду
2012. и 2018. године за
Бели бургундац.
Златна медаља на
Пољопривредном
сајму у Новом Саду
2021. године за Мускат
отонел (берба 2019),
и сребрна медаља за
Франковку.
Сребрне
медаље
на Пољопривредном
сајму у Новом Саду
2018. године за Рајнски
ризлинг и розе вино.

Још увек сте доста времена
у Норвешкој, ко сем вас ради
у Винарији и води рачуна о
винограду?
- У Винарији ради моја сестра,
Снежана Хајнал, са њом и наша
комшиница Анушка Ђурић, док
о винограду воде рачуна наши
сарадници, Светозар и Вера
Петровски из Гудурице. Наравно
помаже и моја супруга Нада. Овај
посао се много лакше обавља
када о њему брине читава
породица. Веома је важно да
некога увек има у винарији, да се
никако не догоди да гост наиђе на
затворена врата. Сећам се једне
лепе сцене из наше Винарије
која се најчешће може видети у
септембру, када је највише посета.
Имали смо у исто време госте из
Данске, из Америке и Кине. А онда
се на вратима појавилагошћа из
Белгије, која је пратећи путоказ
дошла у нашу винарију. Могло се

у исто време чути пет различитих
језика.
У којој мери се ваша
производња
заснива
на
савременим а колико на
традиционалним методама?
- Наша производња заснива
се на модерној технологији
уз примену свих савремених
средстава за контролисану
ферментацију и селекционисаних
квасаца. Наравно уз контролу
стручњака вршачке Енолошке
станице са којом дуго година
успешно сарађујемо. Похвалио
бих ту сарадњу једним примером,
пре неколико година када ми
је био неопходан сертификат
на енглеском језику због
преговора око извоза нашег
вина у Норвешку добио сам га
без икаквих проблема у веома
кратком року. Био сам веома
пријатно изненађен.
Ко су најчешће гости

Винарије Сочански и да ли
вам је нека посета остала у
посебном сећању?
- Нашу винарију посећују гости
из Вршца и околине, али и туристи
из целе Србије и из иностранства.
Посебно ми је упечатљива била
посета Чеха из читавог света
који су се у Великом Средишту
окупили поводом обелажавања
јубилеја, годишњице подизања
своје цркве. То је диван пример
како људи гаје љубав према свом
родном крају. Чеси из целог света
који порекло воде баш одавде,
окупили су и евоцирали успомене
из детињства у нашој винарији.
Био сам веома поносан. Био је
присутан и амбасадор Чешке. Тај
догађај је на мене заиста оставио
посебан утисак.
Познато је да угођај у
винарији не подразумева само
вино и храну. Какве приче воле
гости да чују?
- Госте све занима, од
историјата вршачког виногорја
до
традиционалног
узгоја
винове лозе и производње вина.
Воле да чују приче о дворцима
Лазаревића у Великом Средишту,
занима их историјат манастира у
Малом Средишту, наравно желе
да сазнају и нешто о модерној

технологији
производње
вина. Интересантно је да често
трагајући за успоменама долазе
Немци, потомци некадашњих
становника Великог Средишта и
Гудурице.
Оснивањем
фестивала
камерне музике доказали сте
да музика у било ком облику и

вино имају нераскидиве везе.
Како је почела та прича?
- Прича о фестивалу почела је
2017. године, Кристина је идејни
творац и организатор, али не
можемо никако а да не поменемо
велику улогу Музичке школе
„Јосиф Маринковић“. Наравно
уследила је и подршка Града
Вршца, добили смо могућност
да бесплатно користимо салу
Народног позоришта „Стерија“,
уз нас је и „Тачка сусретања“, сви
учесници фестивала одушевљени
су атмосфером. Све је то добра
реклама за наш крај, људи заиста
желе да се поново врате. Ове

године у септембру фестивал
ће доживети своје пето издање
и традиционално биће одржан
у четири сегмента. Један ће
бити у позоришту, један у Тачки
сусретања, један у музеју и један,
под називом „Опера и вино“, у
нашој винарији. Уметници који
ће изводити програм фестивала
су светски афирмисани и
они долазе искључиво да би
помогли својој колегиници
Кристини. Интересантно је да
је прошлогодишњи фестивал,
одржан он лајн због пандемије,
био такмичарског карактера а
награда је била наступ уживо на
фестивалу. Пријавило се преко
50 учесника из Америке, Кине
из многих европских земаља,
надам се да ће сви успети да
дођу, али умногоме ће зависти од
епидемиолошке ситуације у том
тренутку.
На чему је неопходно радити
да би наш вински пут добио још
више на афирмацији?
- Пре свега треба много више
радити на реклами. Ту нисмо
у предности у односу на друге
винске регије а итекако имамо
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шта да рекламирамо.
Наш
потенцијал препознаје се на
сваком кораку. На пример, са
својим сарадницима био сам у
Новом Саду и видео да је људима
веома драго што могу да пију
банатско вино. Морамо бити
много присутнији тамо, и на
добром смо путу да то остваримо.
Неопходно је да имамо више
смештајних
капацитета,
то
би сигурно допринело већој
посећености наших винарија.
Моје колеге из Норвешке
долазиле су овде и једноставно
биле су запањенелепотом нашег
брега, наших манастира, великим
површинама под виноградима
какве они никад нису видели.
Где је по вама тренутна
позиција вршачког виногорја
на винској мапи Србије?
- На жалост, позиција није
онаква каква је наша жеља да
она буде. Морамо да признамо
да су многи други региони
сналажљивији од нас и да
заузимају много истакнутију
позицију. Необично је да
„Вршачки виногради“ нису имали
географско порекло својих вина
иако постоји огромна традиција
на овим просторима. Помака има,
надам се да ће ствари кренути
значајно на боље преузимањем
„Вршачких
винограда“
од
стране Компаније „Свислајон“
Родољуба Драшковића. Наша
винарија је рецимо недавно
добила субвенције Покрајинског
секретаријата за пољопривреду
и републичког министарства
пољопривреде за набавку танкова
за хладну стабилизацију вина. То
нас је многих претходних година
заобилазило. Потенцијал имамо,
људи имају велики ентузијазам,
али неопходна нам је помоћ у
поправљању
инфраструктуре
у селима. Похвалио бих нашу
туристичку организацију која
нам је омогућила презентације у
Београду и Новом Саду и труди се
да уважи све наше сугестије.
Какви су вам планови за
будућност?
- Први зацртани план, да
половину
радног
времена
проведем овде, већ сам успео да
остварим и то ме чини срећним.
Што се винарије тиче планирам
проширење капацитета подрума,
опремање
поткровља
и
стављање у функцију апартмана
за одседање гостију. Жеља ми
је да и викендица у винограду
буде преуређена у једну малу
дегустациону салу, са уређеним
паркинг простором,која ће бити
саставни део понуде Винарије
Сочански.
Б. Јосимов
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ

„ЖЕНЕ У АНТИЧКОМ РИМУ“

У понедељак је у Градском
музеју Вршца одржано предавање
под називом „Жене у античком
Риму“, чиме је уједно и затворена
истоимена изложба коју су Вршчани
у протеклих месец и по дана имали
прилике да погледају. Предавање је
одржала ауторка изложбе Гордана
Ковић, археолошкиња и музејска
саветница из Шапца.
- Предавање је крајњи резултат
изложбе „Жене у античком Риму“.
Припремајући изложбу и бавећи
се ишчитавањем литературе на
тему жена и њиховог положаја
у античком Риму, а затим
разговарајући са колегама и људима
ван струке, схватила сам да постоји
интересовање за предавање на ову
тему. Предавање је проширење
приче о овим женама, начину на који
су живеле, удавале се, о њиховим
правима, слободном времену, и
изузетним и занимљивим женама
овог времена – рекла је Гордана
Ковић.
Посетици изложбе и предавања
имали су прилике да сазнају нешто
више о политичким правима ових
жена, њиховим браковима, али и
о оним утицајним женама које су

оставиле трага у развоју римског
друштва у периоду од првог до
четвртог века наше ере.
- Интересантно је да су ове
жене имале и већа права него
што претпостављамо, већа права

него жене у неким деловима
света данас, без обзира колико је
савремени женски покрет активан.
Такође, иако нису имале никаква
политичка права, успевале су да
утичу посредно и решавају многа

питања везана за свакодневни
живот, захваљујући свом умећу
и вештинама – додала је ауторка
изложбе.
.

ОДРЖАН САМИТ СКЕЈТЕРА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

ВИКЕНД У ЗНАКУ СКЕЈТ КУЛТУРЕ

Вршац
и
Удружење „Тачка
сусретања“ били су претходног
викенда домаћини Самита скејтера,
скупа у организацији београдског
удружења Провинс. Током два
дана програма и упознавања са
скејт културом, организован је низ
радионица, изложба, уметнички
базар, трибина, неколико свирки
и филмских пројекција, као и
атрактивна улична вожња.
Удружење Провинс функционише
захваљујући доброј вољи и жељи
својих чланова да учествују и
стварају, а организацији свако
доприноси оним што може да понуди
у том тренутку, кажу организатори
Самита скејтера, иза којих је већ низ
различитих акција. Ово је први пут
да је неки догађај у организацији
Провинса организован ван Београда,
и чини се да су подједнако уживали
организатори, колико и вршачка
публика.
- Навикли смо на београдску
публику коју чини један устаљен
круг људи, који се стално шири. То
су углавном наши вршњаци и људи
који се занимају за исте ствари као и
ми. Питали смо се колико ће догађај
у Вршцу уопште бити посећен, и
заиста смо одушевљени одзивом. У
радионицама је учествовао велики
број деце, углавном најмлађих,
отприлике између 7 и 10 година,
па је и наш приступ морао да

буде знатно другачији него када у
Београду у радионицама учествују
млади који имају између 16 и 25
година. Касније, на уличној вожњи у
Руском парку придружила нам се и
старија, тинејџерска публика, а затим,
на концерту, на ком је била сјајна

атмосфера, још људи различитих
генерација – каже Данило Писањук,
један од организатора Самита.
Организатори кажу да сматрају да
је циљ скупа испуњен и да су успели
да пренесу основну идеју.
- Циљ је био да покренемо

омладину и пренесемо им поруку да
треба да се баве оним што их забавља
јер ниједан дан уложен у нешто није
бачен, јер сваки процес доноси неко
ново сазнање – додао је Писањук.
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ДУГОГОДИШЊА САРАДЊА БРАТСКИХ ОПШТИНА

ПРЕДСТАВНИЦИ ПЛАНДИШТА ПОСЕТИЛИ
МАКЕДОНСКИ РОСОМАН
Ветерани Спортског савеза општине Пландиште
учествовали су на турниру у малом фудбалу,
одржаном у Росоману, у Северној Македонији,
поводом обележавања тамошње месне славе.
Поред спортиста, Росоман су посетили и
представници локалне самоуправе Пландишта,
међу којима и председник општине Јован Репац и
заменик председника општине Душан Ћурчић, а
циљ посете био је јачање међународне сарадње
међу братским општинама.
Даном обележавања Духовдена означен је и
почетак бербе брескви у овим крајевима, обзиром
да је Росоман воћарски крај који се налази у долини
реке Вардар.
- Велика је част присуствовати оваквој
манифестацији и надам се да ћемо имати прилику
да узвратимо гостопримство представницима
из Росомана у Пландишту крајем августа када се
обележава наша слава Св.Рафаило Банатски –
изјавио је Репац.

У ПЛАНДИШТУ ОДРЖАНИ „ДАНИ РИБАРА“

СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ МЕЂУ УЧЕСНИЦИМА
ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Традиционална
манифестација
„Дани рибара Пландиште“ одржана
је и ове године у организацији
Удружења спортских риболоваца
„Смуђ“ и под покровитељством
Општине Пландиште и Културног
центра „Вук Караџић“ у Пландишту.
Овај пут, манифестација је била
посвећена најмлађим учесницима,
којих је било више од 60.
- Посебно ме радује што се сваке
године на такмичење пријављује
све више девојчица, па смо тако
овогодишње такмичење могли да
организујемо у две категорије. За
сваког учесника обезбеђени су
пригодни поклони, а за најуспешније
такмичаре и такмичарке медаље,
штапови за пецање и поклон

реквизити – рекла је директорка
Културног центра Тијана Штиглиц.
Велику
захвалност
за
организовање ове манифестације
дугујемо
Удружењу
спортских
риболоваца „Смуђ“ из Пландишта,
које сваке године својим несебичним
трудом и радом показује да им је
брига о најмлађим учесницима
и риболовцима на првом месту.
Локална самоуправа ће се трудити
да увек подржава овакве акције и
манифестације, нарочито када је
акценат на анимирању најмлађих,
јер на тај начин желимо да их учимо
здравом начину живота, спорту и
рекреацији – рекао је председник СО
Пландиште Горан Доневски.

НАЈАВА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Осма седница Скупштине општине
Пландиште заказана је за петак, 25. јун.
На дневном реду предстојеће седнице
наћи ће се 31 тачка. Одборници ће
прво одлучивати о доношењу Одлуке
о Завршном рачуну буџета општине
Пландиште за 2020. годину а након
тога и Одлуке о првим изменама и
допунама Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2021. годину, Одлуке
о особађању од обавезе плаћања
накнаде за коришћење јавних
површина на територији општине
Пландиште, Одлуке о условима и
мерама за уклањање објеката и

Одлуке о стављању ван снаге Одлуке
о оснивању Локалног Савета за
запошљавање.
Следе тачке које се односе на
разматрање и доношење Решења о
измени Решења о образовању Штаба
за ванредне ситуације општине
Пландиште, Решења о давању
сагласности на Извештај Савета
за здравље општине Пландите
за период јануар-децембар 2020.
године, Решење о давању сагласности
на Извештај о имплементацији Плана
јавног здравља општине Пландиште
за 2020. годину.

На дневном реду је и разматрање и
доношење Решења на Извештај о раду
и финансијски извештај Историјског
архива
Бела
Црква,
Народне
библиотеке Пландиште, Центра за
социјални рад, за финансирање из
општинског буџета, Црвеног крста
Пландиште и Културно образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште за
2020. годину као и Решења о давању
сагласности на Извршење плана рада
Дома здравља „1.октобар“.
Одборници ће разматрати и донети
Решење о давању сагласности и на
Финансијски извештај Предшколске

установе „Срећно детињство“ и све
три основне школе: ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован
Стерија Поповић“ и ОШ „Јован
Јовановић Змај“ Хајдучица.
Након тога следи разматрање
Извештаја о раду и финансијског
извештаја МЗ Банатски Соколац,
МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ
Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник,
МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ
Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ
Стари Лец и МЗ Хајдучица, а онда и
давање сагласности на извештаје
месних заједница.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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РАДИВОЈ ШАЈТИНАЦ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „ВАСКО ПОПА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

НАДРЕАЛИСТИЧКИ ЛИРИЗАМ И АНТИСЛИКА
ИСКУСТВА САВРЕМЕНОГ ЖИВОТА

Песник Радивој Шајтинац овогодишњи је лауреат престижне
награде за поезију „Васко Попа“, саопштио је организатор
конкурса Агенција Ђорђевић. Шајтинац је награђен за књигу
песама „Авети атара“ у издању Градске народне библиотеке из
Зрењанина. Одлуку о награди донео је трочлани жири у саставу:
Владимир Гвозден, Дејан Алексић и Јован Зивлак, председник
жирија, а на конкурсу је разматрано 85 наслова објављених током
прошле године.
„Књига Авети атара (2020) је антислика искуства недавног и
актуалног живота као настојање да се владајући привиди кроз
иронијску и лирску деконструцију артикулишу у језику поезије.
Авети непосредног живота смештени у самом телу преживљавања
су откривалачки говор поезије у склањању велова са лица истине.
Истина атара није тек пука афирмација да је наш доживљај живота
једноставно и непосредно дат као лаж, него језичко потврђивање
да је у том процесу било која стварност дата као слојевита тканица
коју треба пажљиво скидати да би се указала болна поетска
истина. И поред снажног откривалачког језика поезије о стварима
живота у коме владају атарске авети тај живот и даље светли
као нејасна тамница. Организована у шест целина са песмама
различитог размера, од слободног стиха до песама са терцинским
или катренским строфама, са одговарајућим системом римовања,
овај фактички лирски роман, са изменама лирског и драмског
стила, у широким потезима, са предоминацијом лирских и
надреалистичких редова, успоставља животно – амбијеталне
призоре густе приповести о животу изнутра и споља. Унутрашња
и спољашња историја ове поетске саге преплићу се откривајући
многостраничан драматичан живот у коме су слике искуства,
слике постојања обасјане несводивом тугом природе људског
бића. Људског бића које је амблем трајности и пропадања, бола
и среће, запуштености и величине. Постојање је истовремено
болест на смрт и екстаза величине смисла који се увек пропитује и
иронично баца у сумњу. Ова поезија елоквенцију црпи из гестова
детињства и актуелног времена, заиграном рефлексијом о
оболелом свету огрезлом у самозаборав, депресију, анксиозност,
умор, страх и бол, откривајући спољашњи и унутрашњи свет
субјекта песама у стилизованим лирским извештајима о личном
и општем бићу болести. Као песник који лирском осетљивошћу
непрекидно настоји да упија и бележи комплексну и понекад

неразмрсиву муку егзистенције, Шајтинчев песнички језик је
достојан и храбар поглед поезије на истине нашег пребивања у
свету. И као што је Попа био мајстор сажетости лирско – гномске
концентарције, тако је и Шајтинац у свом надреалистичком
лиризму близак аналитичности и откривалаштву великог
песника“, каже се у саопштењу жирија.

Радивој Шајтинац je рођен 1949. године у Зрењанину.
После завршене гимназије у родном граду, студирао је општу
књижевност са теоријом књижевности на Филолошком факултету
у Београду. Члан је Друштва књижевника Војводине, Српског
књижевног друштва и Српског Пена. Био је један од оснивача и
две деценије главни и одговорни уредник угледног часописа за
књижевност и културу Улазница. Пише поезију, прозу, књижевну
и ликовну критику, бави се драматургијом, преводи с руског и
енглеског језика.
Аутор је песничких књига: Оружје људски рањено (1970), Шуми
се враћају прагови (1974), Даровно путовање (1978), Панглосов
извештај (1982), Сузе у лунапарку (1987), Оченаш на Тајмс
скверу (1991), Оловни долов (1995), Лед и млеко (2003), за коју
је добио награду Књига године ДКВ, Пси верса (2005), Кањишка
монотипија – двојезично издање на српском и мађарском
(2007), Стара кантина (2011), Северни изговор (2011), Псећа
суза (2014), Ди (2014), Непознавање природе (2017), као и књига
прозе: Банатска читанка (три издања: 1991, 2005 и 2008), за коју
је добио награду „Карољ Сирмаји“ 1991. године, Мој бегејски део
света (1994), Бајке о грму (1995), Чеховија (1996), за коју је добио
награду „Стеван Пешић“, Вез у ваздуху (1998), Жртве бидермајера
(Геопоетика, 2000), Сибилски гласови (Геопоетика, 2001), Нада
станује на крају града (са Угљешом Шајтинцем, 2002), Водено
дете (Геопоетика, 2004), Причица (2005), за коју је добио награду
„Димитрије Митриновић“, Кинеско двориште (2006), Лyрикклиник (Геопоетика, 2009), Дилинкуца (са Људмилом Шајтинац,
2012), Порцелан (Геопоетика, 2017), Сува игла (Геопортика 2019)
Пелерина (Геопоетика 2020). Објавио је књиге есеја: Демогоргон
(1990), Хотел Чарнојевић (1989), Хајка на Актеона (1997).
Поезија, проза и есеји Радивоја Шајтинца превођени су на
енглески, немачки, француски, шпански, мађарски, словеначки,
македонски, румунски, пољски, фински, турски, словачки и
грчки језик. Роман Жртве бидермајера објављен је у преводу
на енглески у едицији Српска проза у преводу (Serbian Prose in
Translation) у издању Геопоетике 2012. године. Друго издање овог
романа објавио је 2015. амерички издавач Blooming Twig Books,
Њујорк.
Шајтинцу ће награда бити уручена на свечаности у Вршцу 28.
јуна.
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ПАЈИН ТРИПТИХОН И ВРЕМЕ
ПРОГРАМИРАЊА И ДИЗАЈНИРАЊА ЉУДИ

Паја је своју слику Вршачки Триптихон
студиозно промишљено реализовао
као поруку једног града, мале ушушкане
цивилизације где људи раде, друже
се, живот тече као у каквом малом
ушушканом рају, оази за којом ћемо да
зебемо у временима будућности која су
већ данашњица.
Данашњим
језиком
речено
Триптихон је дизајнирана програмирана
информација, циљана порука која је
добацила до великог света и тихо делује
и данас.
У свету се штампају бројне књиге као
глас разума, упозорење, чак звоне на
узбуну о стандардним дешавањима на
мрежама свих профила које спонтано, не
питајући нас, сакупљају бескрајно море
података о нама и неки компјутер успут
прави наш профил у делићу секунде
и дешава нам се да када укључимо
интернет он као да погађа наше жеље,
као да чита наше мисли, ми смо сретни
што нам излази у сусрет, да не морамо
да се мучимо, без забринутости да смо

предвидљиви, транспарентни како се
каже, бића без тајни јер и шта ће нам? А
неко то обилато користи, нуди нам управо
оно што нам не треба, а ми схватимо да
нам треба оно за шта немамо паре а он
нам нуди на одложено.
Како ауторка једне књиге громогласно
најављује, човек је бесплатна сировина за
Фејсбук, нова енергија, гориво будућности
и доба надземног капитализма.
Свој текст ауторка образована у
срцу тог истог капитализма завршава
библијским пророчким узвиком да је
време да кажемо доста.
Десетине милиона људи у свету
дизајнира лице и наличје мреже, исти
о толико људи програмира бескрајно
мноштво информација чинећи их
доступнијим,
а
ето,
истовремено
империја узвраћа
ударац, мреже
спонтано без драме дизајнирају наше
потребе, програмирају наше понашање,
ми постајемо од субјекта објекат и све то
не дешава се сутра или прекосутра, већ
јуче и дан данас.

Истини за вољу уметност свих врста
чачкала је по уму својих корисника , али
дискретно и нежно а не по мери медија
који без емпатије, рутински праве наше
профиле, дају упутства мрежи како да нас
усмери, користи, манипулише, моделује.
Диктати насиља свих историјских
искустава који су нас кињили сада су
добили алат који у простору нашег ума
играју шах, мице препрограмирања а да
ми то ни незнамо као сретни преживари
новог доба.
Одувек је уметност манипулисала
својим креативним кодом информацијама
испод
нивоа
разума
видљиве
информације, директно гађајући групу
ћелија померајући рутину менталне
хемије а све у некој невиној жељи да нас
побољша.
Дејство тога у нама ствара неизмерно
задовољство као фасцинацију собом
и брзо идемо даље сретни у својој
осредњости.
Уметници су смишљали подстичући
свој гениј сузама, самонасиљем, молитвом

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

све каскајући за талентом који као да је
сам себи сврха.
Та игра трајала је дуго и уметност је
тек загребала испод површине нашег
непознавања
сопствених
мисаоних
функција.
Сада неки аспекти боље знају како ми
мислимо, како би требало да мислимо
и где да кликну да мислимо како неко
жели, да као мислимо, ако је мишљење
тако предвидљиво и неслободно.
Апарат мрежа без емпатије, без личне
заинтересованости, пуко моћно средство
испуњава сан сваког трговца да сваког
може да убеди да купи свашта јер у
почетку иза свега тога лежи профит а са
растом профита моћи следи биће врлине
сутрашњице.
Извор богатства и моћи капиталисте
21. века неће бити власништво величина
капитала већ средства за модификацију
понашања.

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
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и шупом,
велика ограђена башта. Тел. 063/1303001.
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. 063/877-0604.
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. 069/354-5058.
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. 064/879-569.7
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. 064/375-9459
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: 060/4646558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића 82
Број

1331

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. 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.
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
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.

Купујем пластеник средње величине.
Тел. 064/4856810 и 064/5315176
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. 063/7635399
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 на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља. Тел.
064/6357325.
Продајем плац на Гудуричком 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. 837-631
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

Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721949

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештен двособан стан,
дворишни, за самце, самице , брачни
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел.
063/8103228.
Издајем собу (самицама) близу
центра. Тел. 060/3333470
Тражим кућу за изнајмљивање.
Тел. 062/461837
Брачни пар тражи намештен стан
или малу кућицу за становање или
кућу за чување . Тел. 061/8139998
Издајем гаражу у дворишту зграда
код позоришта. Цена 25 € месечно.
Тел. 064/5152245
Издајем локал преко пута поште,
на спрату. Тел.061/1481727.
Издајем двособан дворишни стан.
Тел. 013/806-235
Издајем локал у улици Вука
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел.
063/7722136
Издајем собу, купатило, чајна

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
нивоа, сам центар града. Сам центар
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.
Продајем кућу са плацем у Малом
Жаму у центру, веома повољно,
потребна мања адаптација. Тел.
063/8301643
На продају спратна сређена кућа
100 м², 2 гараже и летња кухиња, велико
двориште, подрумчић и шупица, два
улаза посебно у кућу и двориште. Тел.
065/9943394.
Купујем приземну сређену кућу,
не далеко од центра, или мењам за
двособан стан 67 м², етажно грејање,
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел.
063/8527242
Продајем кућу испод хотела „Вила
брег“ једносмерна мирна улица. Тел.
064/2464207.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/0806339
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.

кухиња,
клима,
засебан
улаз,
запосленој девојци. Тел. 060/1671519,
013/401210.

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: 013/836584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221610.
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.
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље,
пони бицикл, комб.шпорет, дечији
креветац. Гвоздени зидни старински
чивилук, два стабла лимуна у плоду.
Тел. 064/9407095
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Продајем
нову
циглу.
Тел.
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
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
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
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834061
Продаје се 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
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. 063/308331.
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 иверицасонома 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.
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.
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
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
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
Продајем та пећ мало коришћена
и две тучане пећи на дрва. Тел.
061/2941161
20 кошница са 3 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три
тоне и ауто приколица и прскалица
од 400л и друга опрема у Јабланци.
Тел. 013/885-019
Поклањам патуљасте
зечеве
старе шест месеци. Тел. 060/0114958.
(Ж Зрењанина 130)
Продајем
комплет
две
расклопљене каљаве пећи са
вратима. Све укупно 75 € Тел.
064/5152245.
Вршим услуге чишћења
и
спремања станова. Тел. 061/1801274.
На продају угаона гарнитура за
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел.
063/8012554 ,
Продајем комбинован фрижидер
„Обод“ Цетиње исправан, уградни
шпорет равна плоча са рерном
„Сименс„.Тел. 061/3071085.
Продајем комбинован фрижидер
замрзивач, исправан у одличном
стању,
веш
машину“
Горење“
исправну.Тел. 061/3071085.
Продајем нов дрвени прозор 70х60
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.
Продајем „Багат“ шиваћу машину.
Тел. 064/3208409Средњих година
жена чувала би стару особу која
нема никог за кућу или стан. Тел.
061/8139998
Купујем морке „Бисерке“. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/
1871673.
Продајем јаја јапанске препелице,
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640
На продају вертикални замрзивач,
усисивач
„Кирби“,
трофазни
електромотори, хаварисана „Застава“
128. Тел. 064/2355436.

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
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КЊИГА ЗА ДЕЦУ АУТОРКЕ ИНИД БЛАЈТОН У
ПРОДАЈИ

„ТАЈНА СЕДМОРКА“

Најмлађи читаоци који су се
радовали авантурама из серијала
Пет пријатеља биће одушевљени
првом књигом новог серијала чувене
ауторке за децу Инид Блајтон – Тајна
седморка.
Читаоци узраста од 7 до 9 година
имају прилику да упознају нове
књижевне јунаке! Питер, Џорџ, Џенет,
Џек, Пем, Колин и Барбара су вредни
и добри ученици, али у свом тајном
скровишту претварају се у праве
мале детективе жељне авантуре. Они
се истински надају некој узбудљивој
мистерији коју ће морати да реше.
Када Џек чује необичне звуке у старој
напуштеној кући, сигуран је да се ту
нешто врло необично дешава. Да
ли је можда неко заробљен унутра?
Тајна седморка неће одустати док не
сазна истину.
Ако вас интересује како детективи
решавају мистерије, брзо узмите ову
књигу у руке, придружите се овом
тајном друштву и лудо се забавите!
Пет пријатеља, светски бестселер

британске ауторке Инид Блајтон
(1897–1968), деца обожавају да читају,
а сада је време за нове догодовштине
нове седмочлане дружине. Књигу
Тајна седморка можете поручити
путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“
И
„ВРШАЧКА 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 „Тајна седморка“.
У прошлом броју поклањали смо
књигу „Животи за изнајмљивање“
освојиле су је наше читатељке
Данијела Маринковић и Руженка
Цицка. Честитамо! Награде се могу
преузети у редакцији „Вршачке куле“,
Другог октобра 59.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ
359.,1. ЈУЛ 1998.

НАПРЕД „ПЛАВИ“!
Француска је ових дана центар фудбалских дешавања, а
југословенске ТВ станице врло детаљно обавештавају о свим
сусретима 16. Светског првенства у фудбалу. Вршачке улице постале
су празне у вечерњим сатима, нарочито када „наши плави ломе
копља“ на спортском терену. Фудбал је, без сумње, тема број један
у сваком друштву и на сваком месту. Припадници јачег пола свих
генерација , а и по нека дама, резервисали су своја места испред
ТВ пријемника. Питали смо Вршчане какав пласман предвиђају
нашој репрезентацији на овом првенству. Било је то пред сусрет
са Холандијом, па сада када је ситуација јаснија, није на одмет, да

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 (270)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

17. ТРГОВИНА И ИНДУСТРИЈА

се присетимо како је наш град „дисао“, ковао планове о титули
светског првака и колико је, уопште, био заинтересован за светско
првенство.
Гледам редовно све утакмице овог првенства. Окупи се
цео наш комшилук на Маргитском насељу, изнесемо телефизор на
улицу, сто, столице, сокове и сви гледамо. Ја бих волео да играмо у
финалу са Бразилом и да их победимо 2:1.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ
359.,1. ЈУЛ 1998.

ВРЕЛО ТУРИСТИЧКИХ
САДРЖАЈА
Вршац се последњих
година нагло развио, како
привредно, тако и комунално,
урбанистички.
Његова
нова насеља доспела су до
самога врха Капелиног Брега,
где
вековима
стражари
„Бранич кула“ као остатак
утврђења чији се темељи сада
истражују. Кула доминира не
само градом, већ и његовом
околином, па отуда често
назив „град под кулом“.
У Вршцу је свуда присутна
историја. Јер, овде се
посебно чувају и негују
стара насеља и квартови
са китњастим фасадама,
балконима и подрумима,
бројни споменици културе
и природе, као и зграде у
којима су рођени, или су
живели, великани наше
књижевности,
сликарства,
носиоци
социјалистичких
идеја итд. Реч је наравно о
Јовану Стерији Поповићу, Паји
Јовановићу, Ивану Радовићу,
Јаши Томићу, Лази Нанчићу, Светозару Милетићу, Васку Попи,
Драгиши Брашовану, Бори Костићу и другима.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Трговина је друга главна врста радње
Вршчана. Вршац је знатно трговачко место у
Ј. Угарској. Наравно да је и овде, као и свуда,
обрт последњих година тргнуо натраг. У
нашој вароши држе се 4. годишња вашара
(2. фебруара, о Цветима, о св. Илији и св.
Луци). Јошт се држе недељни вашари (пијаце)
недељом и четвртком. Ако су годишњи вашари
што се робе тиче јако попустили, марвени су
вароши јошт врло значајни. Мало је вароши у
Угарској које имају тако богату околину, као
Вршац. 139 места гравитирају Вршцу. За њих је
Вршац пијаца, на којој продају свој производ
и где купују оно што им треба. Ни једно од
ових места није даље од једног дана од Вршца
удаљено. Просечно рачуна се, да се о сваком
недељном вашару у Вршцу на 1500 страних
кола налазе.
У Вршцу (1882) имаде 41 крчмар, 27
грошићара, 49 житара, 7 трговаца са свињама,
8 комисијонара и 6 шпедитера, сем тога
постоје јошт 350 трговаца, од којих 210 с
протоколарним фирмама. Колики је обрт
трговине у Вршцу казују нам ови подаци: год.
1882. дотерано је на сва 4 годишња вашара за
продају 1906 коња, 3564 вола, 1275 крава, 942
телета, 690 пари оваца и 910 комади свиња.
Но ова година никако не спада међу добре
године, јер је познато, да се код нас продаје на
10.000 комада свиња и на 3000 пари оваца. Исто
тако знатна је трговина житом и кукурузом,
пошто је Вршац пијаца околини. Год 1881. овд.
железничка станица имала је овакав обрт:
довезла је и одвезла 26.476 особа, отпремила је
59.426 тона терета, а пошта је 10.140.000 комади
у вредности од 8.616.000 фор. отпремила,
телеграф је претурио 18.834 депеша.
Мада нам подвоз овд. железничке станице не
може ни приближну слику дати о овд. тровини,
ипак се по њему знаде, да је г. 1882. изнето из
Вршца 12.876 тона вина, 822 тоне жести, 5286
комади свиња, 143 коња и 48 комади рогате
марве, у варош је довожено 2061 тона брашна,
495 тона жести, 371 тона пива, 12.767 тона
дрва, 4283 тоне шљунка, 251 тона уља, кам уља,
73 тона дувана, 187 тона соли, 4347 тона угља,
2055 тона празних буради, 99 комади рогате
марве, 4238 свиња и 54 коња.
Онака градна трговина с вином опала је
од како се вина мање производи, вршачка
железничка станица бејаше пређе по свом
богатом обрту 5. место југоисточне линије ауст.уг. државне железнице.
Индустрија је овде прилично развијена. Г.
1882. било је свега 1161 занатлија. Међу њима
превлађују они што нарађују дрво и руду,
знатна је и фабрикација машина и справа за

земљорадњу. Комерцијални и индустријски
значај Вршца казује нам јошт и г. 1868. основана
„Вршачка штедионица“, која је једна од најачих
завода у Ј.Угарској и уз који се од г. 1882. налази
филијала „Ауст.уг. банке“ (г.1881. показала
је благајну од 1.994.899ф.); 1871 основана
„Вршачка Кредит-банка“ са тоталним обртом од
3.086.985 фор. (1881), фабрика жести (имовина
Јул.Фриша), 4 парна млина, који урађују
до 250.000 метроценти (1. Банатски парни
млин А. Фрица и наследника,“ Нови вршачки

парни млин Пере Формаћа, сина му и Марка
Первуловића, такозвани Александровићев
парни млин Кремлинга и дружине, парни млин
Ант. Сајберта и синова), 3 фабрике коњака
(синова В. Најкома, браће Ленгауера и Стевана
& Карла Мајера), 1 пивара Јов. Цофмана &
Јов. Фукса, 2 фабрике винске среши (браће
Ленгауера и Ст. и К. Мајера), 2 фабрике машина
спојене са ливницама (синова В.Најкома и Јул.
Сајдла), 2 звоноливнице, 2 фабрике сода воде,
1 фабрика квасца, 1 фабрика есенције сирћета,
једна машине- цигљара, својина „Цигљарског
и грађевинског друштва у Вршцу“; 3 обичне
цигљаре (сина М. Михајловића, Ј. Келцера и
наследника и Фр. Брандајеа). Затим постоје
у Вршцу 3 штампаре и 6 књижара, од којих 3
имају на стоваришту музикалије и предмете
лепе вештине. Све ове радње воде спремни
и искусни људи, који ће јошт већи полет дати
нашој трговини и индустрији.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ПОЛОВИНА КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА У САД
САДРЖИ ТОКСИЧНЕ МАТЕРИЈЕ

КАДА СУ
НАСТАЛИ
ПРВИ
АНЕСТЕТИЦИ

НОВА СТУДИЈА УПОЗОРАВА

Више од половине козметичких
производа који се продају на тржишту
САД и Канаде садрже токсичне
материје које могу да узрокују
озбиљне болести, укључујући рак или
да угрозе новорођенчад, показала је
нова студија.
Истраживање
су
спровели
научници са Универзитета Нотр
Дам у Индијани, који су тестирали
више од 230 често употребљаваних
козметичких производа. У 56
одсто тестираних узорака пудера
за лице и шминке за очи, у 48
одсто ружева за усне и 47 одсто
маскара - пронађени су високи
нивои супстанци перфлуороалкил
и полифлуороалкил, познате под
скраћеницом ПФАС, које се иначе
користе у производњи посуђа са
непријањајућим дном, тепиха и
бројних других производа. У студији
се не наводе називи компанија.
Највиши нивои супстанци ПФАС
пронађени су у водоотпорној маскари
(82 одсто) и дуготрајним ружевима
за усне (62 одсто). Ипак, само на
једном производу је назначено
да садржи перфлуороалкил и
полифлуороарлкил.
Портпаролка америчке Управе
за храну и лекове (ФДА) која
регулише и састав козметике, је
рекла да та агенција не коментарише

појединачне студије. На сајту ФДА
се наводи да су неке студије већ
показале присуство ових хемикалија
у козметици, али да су нивои ниски

и да не штете људима, преноси Глас
Америке.
Али, ПФАС супстанце изазивају
забринутост у јавности и у Конгресу се
ради на томе да се њихова употреба у

различитим производима ограничи.
Група сенатора из Републиканске и
Демократске странке предложила је
да се у козметици и производима за

негу потпуно забрани употреба ових
материја.
„Нема ништа добро, нити
безбедно у вези са овим супстанцама.
Ипак, оне су ту и људи их буквално

стављају на лице сваког дана”,
рекао је демократски сенатор
Ричард Блументал који је заједно
са републиканком Сузан Колинс
предложио забрану ПФАС супстанци.
Удружење које представља
козметичку индустрију, Савет за
производе за личну негу, саопштио
је да ПФАС супстанци у малим
количинама има у лосиону, лаку за
нокте, пудерима за лице и сенкама
за очи, али да су количине мале и
усклађене са стандардима ФДА.
Али, професор физике са Нотр
Дама, Грејем Пизли, каже да употреба
козметике која садржи ПФАС
представља дугорочни ризик.
„ПФАС је отпорна супстанца и када
уђе у крвоток, ту и остаје и гомила се”.
Ове хемикалије, које се користе
у разним производима, могу да
изазову низ здравствених проблема,
укључујући и неке врсте рака,
ослабљен имунитет, могу да утичу и
на тежину новорођенчета.
Сенатор Ричард Блументал рекао
је да су козметичке куће издале
поверење грађана и предложио им
да саме прекину да користе ПФАС
и да им то не забрани влада, јер су
„бесни потрошачи најбољи адвокати”.
Извор: Политика

НА АУСТРАЛИЈСКОМ ОСТРВУ МАРИЈА

ТАСМАНИЈСКИ ЂАВОЛИ ИСТРЕБИЛИ МАЛЕ ПИНГВИНЕ

Врста малих пингвина истребљена је са малог аустралијског острва Марија
од стране тасманијских ђавола. Острво Марија, велико 116 квадратних
километара на Тасманијском мору, било је дом за око 3.000 гнездећих малих
пингвина када су 2012. године, на њега доведени тасманијски ђаволи како би
се спасили од истребљења, пише Гардијан.
Међутим, план да се спаси популација тасманијских ђавола стварањем
географски изоловане популације које не би обољевале од зараза и
смртоносног тумора лица, довела је до истрабљења пингвина. На острво је
донето 28 тасманијских ђавола 2012. године а до 2016. избројано их је око 100.
Ерик Вехлер, оснивач организације за заштиту птица на Тасманији, рекао је да
је губитак птица тужан, али не и изненађујући.
„Сваки пут када људи намерно или случајно уведу сисаре на океанска
острва, исход је увек катастрофалан за једну врсту птица. Губитак 3.000 парова
пингвина је велики ударац”, рекао је Вехлер.
Извештај из 2011. године који је спровело Тасманско одељење за примарне
индустрије, паркове, воде и животну средину, предвиђао је да би увођење
месоједних торбарских животиња „имало негативан утицај на мале колоније
пингвина”, преноси Танјуг.

Влада Тасманије огласила се и рекла да је програм спасавања тасманијских
ђавола праћен и да ће се наставити јер је битан за одржавање популације.
Извор: Политика

Пре најмање 4.000 година * Древни
лекари су истраживали својства неких
биљака не би ли открили средство
за заустављање бола. Кокаин (из
биљке кока) и опијум (из мака) били
су познати као психогене дроге

пре најмање 4.000 година – у јужној
Америци и на Блиском истоку. Римски
лекари имали су на располагању више
лекова које су употребљавали против
болова и за успављивање. Најчешће
се употребљавао опијум. Целз, писац
с почетка 1. века н.е, препоручује сок
од дивљег мака за главобољу, а бунику
као седатив. На налазишту римске
војне болнице у Нојсу (Немачка)
пронађена је велика количина семена
бунике, заједно са другим лековитим
биљем. Она садржи скопаламин,
који у малим дозама изазива сан и
амнезију. Најснажнији анестетик који
су Римљани познавали била је датура
(трновита јабука). Она садржи атропин
и хиосцин, супстанце које успоравају
рад срца и могу у потпуности да уклоне
бол и смање трауму коју пацијент
доживљава током операције. Астеци
су особама које су приносили на
жртву давали чај од датуре да би били
дремљиви и несвесни свога краја. У
Европи се од 9. до 15. века користио
анестетик даван путем „опојног
сунђера”. Опијум, мандрагора, буника и
кукута су се мешали и том мешавином
би се натапао сунђер који се потом
сушио. Кад је анестезија била потребна,
сунђер се влажио и стављао пацијенту
у уста. Овакав коктел је сигурно
пацијента чинио неосетљивим, али је
због отровне кукуте ово анестезирање
било изузетно ризично.
Извор: Политика
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НЕСЛАГАЊЕ АУСТРАЛИЈСКЕ ВЛАДЕ И УНЕСКА

Систем великих коралних гребена код
Аустралије треба да буде стављен на списак
угрожених локација светске баштине због штете
које су му нанеле климатске промене, саопштила
је УН организација за образовање, науку у
културу (Унеско).
Предлог извештаја Унеска указује да нема
апсолутно сумње да је мрежа корала код
аустралијске североисточне обале у опасности.
Препоручује се да се екосистем коралних
гребена дода списку угрожене светске баштине,
где је укључено 53 локација, када Комитет
светске баштине буде разматрао то питање у
Кини у јулу.
Позива се Аустралија да предузме „убрзану
акцију” ради сузбијања последица глобалног
загревања, преноси Би-Би-Си.
Аустралија је саопштила да ће се снажно
успротивити тој препоруци. Ради се о најновијем
неслагању у дугом спору Унеска и аустралијске
владе око статуса те локације.
Корални гребен који се протеже 2.300
километара, код североисточне обале
Аустралије, добио је статус локације светске
баштине 1981. због свог „огромног научног и
суштинског значаја”, преноси Бета.
Када је Унеско прво разматрао његов
„угрожен” статус 2017. Канбера се обавезала да
ће уложити више од три милијарде аустралијских

долара (2,2 милијарде америчких долара) за
поправљање здравља гребена.
Међутим неколико случајева избељивања
гребена током последних пет година довело је
до распрострањеног губитка корала.
Научници кажу да је главни разлог подизања
температуре мора резултат глобалног загревања
изазваног коришћењем фосилних горива.

Аустралија је међутим и даље невољна да се
обавеже на снажније деловање ради очувања
климе. Она је једна од малобројних земаља
чланица Организације за економску сарадњу
и развој која се није обавезала на циљ од нула
емисије штетних гасова до 2050. године.
Аустралија је велики извозник угља и гаса, и
није ажурирала своје климатске циљеве од 2015.

године. Њен садашњи циљ за смањење емисија
је да до 2030. достигне 26 до 28 одсто нивоа из
2005. године.
Еколошке групе наводе да одлука Унеска
указује на слабо деловање Аустралије по питању
климе.
Али, Аустралијске власти навеле су да су
„запрепашћене” одлуком, истичући да је то
преокрет у односу на ранија уверавања УН
званичника да тај корак неће бити предузет.
„Климатске промене су појединачна највећа
претња за екосистеме светских гребена и
постоје 83 локације светске баштине суочене
са претњама због климатских промена тако
да није фер да се само издвоји и апострофира
Аустралија”, рекла је аустралијска министарка за
животну околину Сузан Леј.
Она је у обраћању парламенту рекла да
Аустралија сматра да није у реду да се издвоји
корални гребен који се најбоље пази на свету
за потенцијално стављање на списак угрожених
локација.
Унеско, међутим, наводи у извештају да
упркос напорима аустралијске владе кључни
циљеви о побољшању квалитета гребена нису
испуњени.
Извор: Политика
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СПОРТ

АТЛ Е Т И К А
УСПЕХ ВРШАЧКИХ ЂАКА НА АТЛЕТСКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА“

МАТЕЈА РАДОСАВЉЕВИЋ НА
ПОБЕДНИЧКОМ ПОСТОЉУ

У Београду је дана 18.06.2021.
године одржано финале атлетске
манифестације под називом “Брзином
до звезда”. На стадиону Партизана
окупило се укупно 108 најбржих
дечака и исто толико најбржих
девојчица,који су стекли право
наступа избореним на градским и
општинским квалификацијама, током
ове године.Такмичење је обухватило
ученике и ученице 3. и 4. разреда
основне школе. Такмичење је осим
такмичарског имало и едукативни
карактер.
После надметања у спринту
на 50 м, организоване су бројне
радионице,које су имале за циљ
да привуку пажњу учесника и кроз
квизове,
полигоне
спретности,
едукацији о првој помоћи, ученици
сазнају нешто више о окружењу где
живе и кроз спорт се боље интегришу
у садашње друштво. Бенефит од
учешћа на манифестацији, огледа
се у бољој пажњи, концентрацији,
дисциплини,као
и
поштовању
спортских и етичких норми и
вредности. Сам такмичарски програм
обухватио је градове и општине
из целе Србије: Београд, Панчево,
Крагујевац, Краљево, Ниш, Косовска
Митровица и друге. Међу учесницима
нашао се и град Вршац.
Такмичари из основних школа:
„Младост“, „Јован Стерија Поповић“,
„Олга Петров“, и „Паја Јовановић“

достојно су репрезентовали град
Вршац.
Највише успеха од свих имао
је Матеја Радосављевић, из ОШ
„Младост“, који је освојио 1. место
и победник је такмичења „Брзином
до
звезда“.
Након
истрчаних
квалификационих трка у финалу је
постигао изванредно време на 50
м, и са временом од 7,32 секунде,
заслужено понео епитет најбољег у
Србији. Нису изостале овога пута ни

вредне награде, за шта се побринула
Компанија Теленор као и Фолксваген
и Комтрејд.
Победник
овог
7.
циклуса
такмичења „Брзином до звезда“,
добио је на поклон 7 дана
бесплатног летовања у Грчкој за
себе и родитеље,као и учешће на
спортском кампу, који ће се одржати
током летњег распуста. Такође и
школа „Младост“ ће добити плазма
телевизор на поклон од дародаваца.

Свечано
уручење
награде
је
планирано за 1. септембар, када се
планира посета Граду Вршцу, испред
Атлетског савеза Србије.
Треба напоменути и остале
такмичаре, који су наступили из
Вршца: Тадеј Глишић(Стерија), Драган
Траворић (Стерија),Тадија Лепир
(Стерија),Никола Ђорђевић (Паја
Јовановић),и Виктор Влах (Младост).
Од девојчица су наступили: Невена
Стаменковић
(Младост),
Дијана
Јовановић (Стерија), Миња Милојевић
(Стерија), Катарина Кецман (Стерија),
Милана Мандић (Олга Петров),
Бојана Тодоровић (Паја Јовановић) и
Владица Шифтар (Паја Јовановић).
Координатор целе манифестације
био је проф. Срђан Јовановић,
испред Атлетског клуба Атина, док
су пратиоци били Бојана Француски
(Младост),Томислава
Ратковић
(Стерија), Жељко Лауш (Олга), и Зоран
Станисављевић (Паја Јовановић).
Српски атлетски Савез, и Немања
Илић главни организатор и Емир
Бекрић
промотер
такмичења,
изражавају велику захвалност свим
градовима и општинама који су узели
учешће, као и помоћи који су указали
приликом одржавања манифестације.
Нови циклус почиње већ у
септембру, а очекује се још већи фонд
награда и још веће учешће деце из
свих основних школа.

П А РА ГЛ А Ј Д И Н Г
ЛОШИ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ ОМЕЛИ ТАКМИЧАРЕ

НА ЦИЉ СЛЕТЕЛО САМО ШЕСТ ПИЛОТА

Такмичење Вршац опен, прво
ове сезоне у дисциплини прелет
параглајдером, окупило је велики
број домаћих и иностраних пилота.
Владимир Бачанин најбољи је у
укупном пласману, а у спорт класи
Божидар Марунић.

Вршац опен, прво коло домаће
лиге и прво у региону које се одржава
ове године у дисциплини прелет
параглајдером окупило је 70 пилота.

Највећи број њих дошао је из Србије,
али је било и такмичара из Русије,
Мађарске, Румуније, Хонг Конга,
Јапана.
Такмичење се одржава већ 11
година за редом и ове године су
планирана четири дана, уместо

досадашњих три, што је привукло
велики број изврсних пилота.
Међутим, лоши временски услови
омогућили су само један такмичарски

дан.
“То није сметало доброј мотивацији
и пилотима решеним да у Вршцу
опробају и одмере снаге у ваздуху.
Задатак није био предугачак, али је
јачи бочни ветар из правца истока на
гребену на којем су биле окретне тачке
успорио почетак трке. Доста пилота са
мање искуства и споријим крилима су
слетели испред тог гребена”, сумира
резултате
такмичења
победник
Владимир Бачанин. У ваздушној трци
која је била дуга 50,8 км и на којој су
такмичари летели на 1200 метара
надморске висине, свега шест пилота
је успело да стигне до самог циља.

Иза Бачанина, у циљ су слетели и
Сергеј Лазарев и Александер Фридер
из Русије.
У спорт класи најбољи су били
Божидар Марунић и Драгодин
Миловановић из Србије, а бронзу
је освојио такмичар из Хонг Конга,
Мингвеи Куиан. Најбоља женска
такмичарка је Каталин Јухасз из
Мађарске, а за њом су се рангирале
Румунке Анца Табара и Дана Келемен.
Најбољи тимови су били “Руски тим”,
“Румунија 1” и “Арес” (Србија).
Такмичаре је у име Града
Вршца
поздравила
помоћница
Градоначелнице Тамара Радочај.
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