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СЛОБОДАН ЈОВАНОВ, ЧЛАН ВЕЋА, О АКТИВНОСТИМА РЕСОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОДРШКА ГРАДА РАЗВОЈУ АГРАРА

Током протекле године, ресор
за пољопривреду, за који је
задужен
члан
Градског
већа
Слободан Јованов, пружао је
подршку
пољопривредницима
кроз
реализацију
пројеката
инфраструктуре, наставак процеса
комасације,
као
и
бројним
едукацијама,
организованим
у
периоду од јануара до марта, када
је мало пољопривредних радова у
пољу.
Едукација
пољопривредних произвођача

-Организовано
је
око
15
–
так
округлих
столова
са
пољопривредницима,
како
у
Градској кући, тако и у скоро свим
селима, каже Јованов. Теме су биле
различите, једна од њих било је
упознавање са националним мерама
у пољопривреди - нови систем
субвенција за који волим да кажем
да је инвестициони, јер купиш ново
средство за рад и имаш 50 одсто
повраћај од вредности инвестиције.
Ту је и уређење пољопривредног
земљишта и брига о њему,
комасација, борба против узурпације
државног земљишта, атарски путеви,
пашњаци, Пољочуварска служба,
паљење стрњишта по скидању усева.
Разговарало се и о удруживању
пољопривредника, кроз задруге
и кластере јер то су, сматра
Јованов, проверени начини за
успешан наступ на тржишту, али
и за остваривање бољих услова
за производњу, набавку семена,
ђубрива, као и за више продајне
цене пољопривредних производа.
- Сусрети са пољопривредницима
били су прилика да се детаљније
упознам са актуелним проблемима,
мада сам, кроз досадашњу сарадњу,
већ знао за уситњеност парцела,
застарелу механизацију, стање на
пашњацима, крађу летине... истиче
Јованов. Нажалост, и поред пуно
приче, због несавесних појединаца,
којих има у скоро сваком селу,
горело је летос пуно њива наносећи
велику штету на њивама, објектима

и приватним воћњацима као и
кошницама са пчелама... И то мора
да се сваке године наглашава и ако је
то законом забрањено!
Ресор
за
пољопривреду
организовао је и саветовање
о осигурању од елементарних
непогода, као и о значају одржавања
канала за одводнавање. У сарадњи
са „Агрозаводом“, Град Вршац је
био покровитељ манифестације
„Дани орања“, такмичења у орању,
одржаног у Загајици, значајном
и зато што се ратари упознају са
новинама везано за основну обраду
земљишта.
Инфраструктурни
пројекти у атару
-У 2017. је урађен један атарски пут
са тврдом подологом у К.О. Вршац, у
потезу Хат, и пропуст са каналом за
одводнавање у потезу Гробљиште,
истиче Јованов. Такође, урађено је
тарупирање шибља и грања у већем
делу атара где је урађена комасација
у Вршцу, тако да за ову годину
остаје још мањи део да се заврши. У
плану за 2018. годину је да се ураде
два велика атарска пута са чвстом
подлогом у Павлишу и да се настави
са К.О. Вршац у делу где је завршена
комасација, један пут и један канал.
Комасација значајна за
пољопривреднике
Значајни послови урађени су у
процесу комасације где Град Вршац
предњачи у поређењу са већином
градова и општина у Србији.
-Највећи
приоритет
јесте
комасација
пољопривредног
земљишта на територији Града
Вршца, наглашава члан Већа.
Покренут је пројекат за Влајковац,
Уљму и Избиште на преко 15.000
ха. Републички Геодетски завод
(РГЗ) кренуо је јесенас са излагањем
новог катастра Павлиш 1, где је било
великих проблема који су решени,
и очекујем да ће бити врло брзо
завршено
излагање,
објашњава
саговорник „Куле“. Ускоро треба

Нове комасације у катастарским општинама Града Вршца

Слободан Јованов: Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду
да крене излагање новог катастра
Вршац 1 , што не зависи од локалне
самоуправе, већ од РГЗ, а ми смо
спремни и вољни да помогнемо
максимално. Комасација ће за те
пољопривреднике
бити највећа
помоћ. Јер, укрупњавањем земљишта
пољопривредницима
се,
поред
смањења трошкова производње, даје
могућност да пређу на интезивнију
пољопривредну производњу, нпр. са
ратарства да пређу на воћарство….
Јованов
наглашава
да
комасација није само укрупњавање
земљишта,
већ
и
сређивање
имовинско - правних односа, путне
инфраструктуре, стварање мреже
ветрозаштитних појасева и да
ће се ресор пољопривреде тиме
бавити у наредном периоду. У току
је припрема пројекта за изградњу
ретензије у Уљми како се не би
поновила ситуација као за време
поплаве прошле године.
Град помаже рад вршачких
удружења којима је у 2017. додељено
1,2 милиона динара за пројекте са
којима су конкурисали, а омогућен им
је и наступ на Пољопривредном сајму
у Новом Саду где су освојили 5 златних
медаља. Прошле године настављена
је борба против узурпације државног
пољопривредног земљишта.
-Пољочуварска
служба
је
константно излазила на терен и
утврђена је узурпација на површини
од 105 ха, каже Јованов. Од продаје
скинутих усева, републички и
покрајински буџет приходовали су
по 2 милиона динара, а Град Вршац
1,5 милион. Вршац је куповином
40 противградних ракета помогао
функционисању система одбране од
града, као и додатно финасирање
противградних
стрелаца
који
дејствују на територији Града Вршца,
за то је издвојено око 4.500.000
динара.

Помоћ од виших нивоа власти
У сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду
и Водама Војводине урађено је
чишћење 47 км дужине каналске
мреже за одводњавање, а у плану
је да, у наредном периоду, део
тих канала буде оспособљен за
наводнавање.
-Морам да похвалим изразито
добру сарадњу са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, додаје
Јованов. Конкурисали смо, као Град
Вршац, и као резултат тога, ресор
пољопривреде је остварио приходе
са виших нивоа власти у вредности
од 40,8 милона дирекно у буџет Града
Вршца, а још индиректно 22 милиона
где је Секретаријат уплатио Водама
Војводине . Морам да напоменем
да у претходном периоду никад
није ресор пољопривреде толико
приходовао са виших нивоа власти,
а то је резултат пуне подршке
градоначелнице Драгане Митровић.
Јованов је подсетио да је, крајем
2017, у сардњи са Удружењем
за
биодинамичку
производњу,
одржано је саветовање о органском
виноградарству, а за 2018. је у
плану наставак едукације на тему
воћарства, ИПАРД – финансирање,
стврања услова за производњу
хране на малим газдинствима,
директна продаја пољопривредних
производа са кућног прага.
-То ће бити у периоду друге
половине фебруара до средине
марта, каже члан Већа. Средином
новембра организоваћемо посету
најбољем сајму за воћарство у
Европу, у италијанском граду Болцану
као и посете пољопривредним
кластерима у Италији и Словенији.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ВЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

БРИГА ГРАДА
О ВРШАЧКОМ ШКОЛСТВУ

Град
Вршац
се
максимално
труди
да
помогне и подржи рад
образовних
установа
на
својој
територији.
Бригу
градске
власти
и
улагање
локалне
самоуправе у вршачко
школство похвалио је и
министар просвете Младен
Шарчевић,
приликом
недавне посете нашем
граду и обиласка школа.
Вељко Стојановић, који
је недавно именован за
члана Градског већа за
образовање,
подсећа
да се наше школство
финансира из два извора:
плате просветних радника
обезбеђује Министарство
- држава, а материјалне
трошкове
локалне
самоуправе. Део средстава
може да се обезбеди
из фондова, домаћих и
иностраних.
-Последњих
година
успели
смо
да
стабилизујемо те изворе
и да се из Министарства
просвете,
Покрајинског
секретаријата, општинских
фондова добијају релативно стабилна средства
која се повећавају, објашњава Стојановић. Ситуација на вишем нивоу
пресликава се и на Вршац
на чијој се територији
налази 17 образовних
установа: 5 градских и 6
сеоских основних школа,
затим 2 школе које су
и основне и средње СОШО „Јелена Варјашки“

и Музичка школа „Јосиф
маринковић“, а ту су и 4
средње школе. Град брине о
материјалним трошковима
поменутих школа, као
и
о
предшколском
образовању,
у
граду
и селима. Све у свему,
нису то мали издаци. За
материјалне
трошкове
Град издваја 132 милиона
динара за основне школе,
54 милиона за средње и 168
милиона за предшколске
установе, где финансира
и плате запослених у
вртићима.

Вељко Стојановић, члан Градског већа за образовање

Према
речима
Стојановића, у материјалне
трошкове, које покрива
Град, спадају грејање,
струја, вода, телефони,
потрошни
материјал,
куповина
опреме
потребне да би школа
нормално функционисала,
инвестиционо одржавање,
фарбање,
кречење,
куповина
намештаја,
стручно
усавршавање
просветних радника...
-Приоритет
у
раду
ресора за образовање је
побољшање
основних
услова неопходних да би
школе
функционисале,
истиче Стојановић. Вршац
је већ доста урадио на

томе. Између осталог,
Град улаже у педагошке
асистенте који раде са
децом са тешкоћама у
развоју, затим издваја више
од 5 милиона динара за
стипендије и финансијску
помоћ средњошколцима
и студентима. Плаћа се
и део трошкова превоза
до школе за основце и
средњошколце, а биће
и за студенте из фонда
Покрајине.
Стојановић је нагласио
да би веома значајно за
овдашње школство било
увођење самодоприноса
грађана, који је истекао, али
грађани се нису позитивно
изјаснили за продужетак.
-Био је то изузетно важан
извор за финансирање
свих пројеката везаних
за побољшање услова
рада наших школа, сматра
Стојановић. То су веома
мала средства за појединца,
али кад сви запослени то
издвоје, чак и пензионери
који
хоће,
онда
то
представља значајан извор
за финансирање школа.
Средства самодоприноса
користе се за инвестиције
које су значајне, а не могу
се покрити из редовног
прилива.
Стојановић истиче да
је образовање значајна
ставка
у
политици
градске власти, на челу
са
градоначелницом
Драганом Митровић и
Градским већем, и да ће
овдашњим школама бити
пружена
максимална
подршка у њиховом раду.

Пројекат “Јавно информисање и промоција културно - историјске баштине Града Вршца”
суфинансира Скупштина Града Вршца
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ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Након што је Ненад Барош, председник
Скупштине Града Вршца, констатовао да постоји
кворум за правоснажно одлучивање, јер
седници присуствује 34 одборника, усвојен је
допуњени дневни ред 20. седнице, 13. фебруара.
Додате су две тачке, на предлог председника
Скупштине, везане за разрешење и именовање
в. д. директора „Апотеке Вршац“. Одборници
нису усвојили предлог независне одборнице
др Драгице Станојловић да се на седници
разматра иницијатива да се један дан у години
посвети великану Јовану Стерији Поповићу, као
и да се скину тачке именовања в. д. директора
Народног позоришта „Стерија“ (Драгана
Ракић) и усвајање Локалног акционог плана за
запошљавање (Биљана Јеличић). Јеличићева и
Горан Николић, одборници ДЈБ, предложили су
да се стави ван снаге одлука по којој одлагање
анималног отпада више не врши ЈКП „Други
октобар“, те да се тај посао врати вршачким
комуналцима, као и да се градска власт обавеже,
у циљу транспарентности, да сваког месеца на
сајту Града постави пун списак свих корисника
градског буџета у претходном месецу. Поменути
предлози опозиције нису усвојени.
Одборници су изгласали измене и допуне
одлука о такси превозу и установљавању
Награде „Никола Брашован“. „Зелено светло“
добио је Почетни ликвидациони извештај Јавног
предузећа „Варош“, након што је известилац
Радојица Лазин, ликвидациони управник,
упознао одборнике са детаљима. Он је истакао
да ликвидацију „Вароши“ отежавају 3 судска
спора која су у току: два са физичким лицима и
један са Железницама Србије.
Усвојен је и Почетни ликвидациони извештај
Јавног предузећа за стамбено пословање
„Вршац“, а известилац, ликвидациони управник
Драгана Станков, истакла је да нема пријављених
потраживања, као и да је окончан судски спор
око зграде у Булевару Жарка Зрењанина.
Највећу пажњу одборника привукле су
два тачке: доношење Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Вршца за 2018. годину и Локални
акциони план за запошљавање, такође за ову
годину. Члан Градског већа за заштиту животне
средине Милош Васић образложио је предлог
Програма указујући на приоритетне пројекте.
Одборници опозиције били су јединствени
да није у реду што се за екологију одваја
само 17 милиона од 60 колико се прикупи

од уплате еколошких такси фирми и грађана.
Замерили су и да нема акција пошумљавања,
подизања ветрозаштитних појасева, заштите
биодиверзитета.
Градоначелница
Драгана
Митровић
похвалила је активности ресора за заштиту
животне средине и најавила да ће најдаље
до маја кренути изградња канализације у
Павлишу, да је приоритет решавање отпадних
вода и да се усклађује са законом пројекат
пречистача отпадних вода за Уљму и Избиште.
Градоначелница се захвалила Министарству
пољопривреде на одлуци да Вршцу додели
3 милиона евра за пројекат уређења дела
тока потока Месић како би се предупредило
изливање код поплава.
Подршци градоначелнице придружили су се
и одборници владајуће странке Ненад Барош,
др Предраг Мијатовић, Николић, Чедомир
Живковић. Били су изричити да се на пољу
екологије много ради, замерили опозицији што
нема конкретне предлоге и позвали одборнике
да подрже Програм ресора за заштиту животне
средине, што су они и учинили већином гласова.

Одборнице Демократске странке др Татјана
Вешовић и Драгана Ракић, одборници „Доста је
било“ Биљана Јеличић и Горан Николић сматрају
да је предложени програм преписан из неког
претходног, идентичан као прошлогодишњи,
да се упошљавањем на 3 месеца не решава
проблем незапослености и били одлучни
да неће подржати предлог. Јеличићева је
предложила да се промени пореска политика,

Одборници су именовали дипломираног
фармацеута Мануелу Ђан за в.д.директора
„Апотеке Вршац“ на шест месеци. Рођена је
у Николинцима, 1974.године. Завршила је
Фармацеутски факултет у Темишвару (Румунија),
1998.
Од септембра 1999.ради као дипломирани
фармацеут у апотеци, а од јуна 2008.је управник
апотеке у Дворској 5, која је при установи „Апотека
Вршац“.
Након детаљног излагања Мирослава
Ступара, члана Већа за привреду, разбуктала се
расправа о предлогу Локалног акционог плана
за запошљавање за ову годину (ЛАПЗ). Ступар је
нагласио да незапосленост показује тренд пада
последњих година, да је образовна структура
незапослених неповољна, јер је чини око 2.000
лица са и без основног образовања и исто
толико са средњом школом, као и да је највише
незапослених старости од 15 до 30 и од 50 до 65
година. Он је, такође, изнео податак да у Вршцу
има 14.280 запослених, од којих је највише у
прерађивачкој индустрији.

јер би прогресивно опорезивање повећало
запосленост и смањило зону сиве економије.
Одборници СНС Ненад Барош, Данијела Дондур
и Чедомир Живковић сматрају да је ЛАПЗ добро
урађен и да ће дати позитивне резултате.
Констатовано је да је Марини Лазаревић
престала функција в. д. директора Народног
позоришта „Стерија“ због истека мандата, а
потом је усвојена одлука да јој се продужи
функција в. д. директора у поменутој установи
културе. Полемике је било око тога да ли иста
особа може поново бити изабрана за в. д.
директора. Опозиција је била изричита да Закон

ДР ВЕСНА АВЕЈИЋ, НАЧЕЛНИЦА СЛУЖБЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВРШАЦ:

ЕЛЕКТРОНСКИМ РЕЦЕПТИМА
ЗАДОВОЉНИ И ПАЦИЈЕНТИ И ЛЕКАРИ

Једна од првих медицинских установа
које су у пракси почеле да примењују
електронске рецепте је вршачки Дом
здравља. Први е - рецепти почели су да се
издају крајем 2017. и досадашња искуства
показала су се као позитивна.
-Пошто смо, у техничком смислу,
достигли ниво да можемо да приступимо
креирању електронских рецепата, добили
смо одобрење од ресорног Министарства и
стартовали смо у другој половини децембра
прошле године, каже др Весна Авејић,
начелница Службе опште медицине Дом
здравља Вршац. Е - рецепти су врло добро
прихваћени и од пацијената и од лекара, као
да смо сви једва чекали да то крене. Више од
80 одсто пацијената испуњава критеријуме
за добијање електронских рецепата. За
сада војни осигураници не могу да добију
е - рецепте, верујем да ће се и то ускоро
решити. Из система електронских рецепата
изузети су и пацијенти који имају терапију
која је на листама Д, у Правилнику о начину
издавања лекова. Реч је о лековима који су
нерегистровани у Републици Србији, али је
омогућено да их пацијенти ипак добијају, јер
су неопходни за лечење.
Систем
издавања
електронских
рецепата је заживео и, како пракса показује,
једноставан је и не изазива никакве
нејасноће код пацијената.
-Битно је да пацијент има свест о томе да
забележи датум када је добио електронски

Др Весна Авејић, начелница Службе опште медицине Дома здравља Вршац
рецепт у папирној форми, јер је дужан да
сваког наредног месеца тог датума оде у
апотеку и подигне своје лекове, и то без
рецепата, само са зравственом књижицом,
истиче др Авејић. Само први пут када се

формира електронска листа, пацијент
добија пратеће папирне рецепте који остају
депоновани и важе 6 месеци. Свака апотека
је опремљена техничком подршком да
очита електронску здравствену књижицу и

о култури то не дозвољава, а правница Градске
управе Снежана Костић је тврдила да усвојена
одлука није незаконита.
Већи део седнице протекао је у врло
нетолерантној
атмосфери,
некоректним
опаскама одборника обе стране, неприкладним
реномеу градског парламента, као и уз неколико
неусвојених замерки опозиције о повреди
Пословника за рад Скупштине Града.
На 20. седници одборници су разрешили
функције в. д. директора „Апотеке Вршац“
Жељицу Цвејанов Мрђа, којој је истекао
мандат и на то место именовали Мануелу
Ђан, дипломираног фармацеута. Усвојене су и
предложене кадровске промене у Комисији за
комасацију на подручју Града Вршца. Уместо
Филипа Ковача, за председника Комисије
именован је Ален Делкић, а за заменика
председника Душица Панић. Због престанка
функције чланице Градског већа за образовање,
Маријану Голомеић заменио је, на месту
председника Комисије за доделу материјалне
помоћи ученицима и студентима, Вељко
Стојановић, недавно именован за члана Већа за
образовање.
Снежани Илић, именованој за в. д. директора
Хемијско - медицинске школе, због сукоба
интереса, престала је функција члана Школског
одбора, као представника запослених. На то
место именована је Драгана Трусник, професор.
Ану Аврамовић, представницу запослених у
Школском одбору ОШ „Вук Караџић“, замениће
Снежана Глумац, а Виора Грујић биће члан
Школског одбора, као представница Савета
родитеља, уместо Зорана Костадинова.

Ј.Е.

тако има увид у електронску листу лекова
пацијента.
Према речима др Авејић, пацијент може
лекове подићи у свакој апотеци, државној
и приватној, које издају лекове на рецепт.
Не мора то увек бити иста апотека у којој
је први пут подигао лекове, већ може
сам изабрати апотеку зависно од свог
афинитета, близине месту становања или
било ког другог разлога. Систем издавања
електронских рецепата флексибилан је тако
да се лако уноси и свака промена терапије.
-Помагала, која пацијенти добијају на
рецепт од изабраног лекара, изузета су
из система електронских рецепата и могу
се прописивати за месец дана или за 3
месеца, наглашава др Авејић. Препорука
Министарства је да се прописују на
максималан период од 3 месеца како би
се избегли долазак, задржавање и чекање
пацијената код изабраних лекара.
У категорију поменутих помагала спадају
траке за апарате за мерење нивоа шећера
у крви, игле за инсулин, дискови, кесе за
разне стоме...
-Системом издавања електронских
рецепата растеретиће се рад изабраних
лекара, имаћемо у чекаоницама мање
пацијената који долазе само да би узимали
рецепте за хроничну терапију, сматра
начелница Службе опште медицине. С друге
стране, пацијенти не морају сваког месеца
или свака 2 месеца да зову Кол центар да
закажу код изабраних лекара, а потом и да
више времена проведу у чекаоницама. На
тај начин и лекарима остаје више времена да
се баве акутним и хроничним болесницима
који захтевају лечење у сваком тренутку.
А, оно што нас највише радује јесте да
ћемо имати више времена да се бавимо
превенцијом која треба да буде кључни део
рада у примарној здравственој заштити.

Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 16. фебруар 2018.

ЈАБЛАН ВРЕКИЋ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНЖЕЊЕР, 34 ГОДИНЕ ВЕРАН „ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА“, ВЛАСНИК ПОРОДИЧНОГ ПОДРУМА У ГУДУРИЦИ:

АКО ЧОВЕК ЖЕЛИ ДА БУДЕ СРЕЋАН, НЕКА
БУДЕ САМО ЗАДОВОЉАН ОНИМ ШТО ИМА!
Ј

аблан Врекић заволео је винограде још као
шестогодишњи дечак када се доселио из Босне, из
родне Блатнице, у Марковац. Није се ни часа двоумио
када је, после основне, уписивао Пољопривредну школу,
јер је желео да буде виноградар. Читав свој радни век, 34
година, провео је у „Вршачким виноградима“. Не би их
никад оставио, а имао је прилику да оде у иностранство
да боље наплати своје знање. „Виноградима“, каже,
дугује скоро све што је остварио у животу. Љубав према
виноградима и вину преточио је у породични посао,
Породични подрум „Врекић“ у Гудурици који данас има 13
сорти вина.

Где је почео Ваш животни пут?
-Ја сам рођен у селу Блатница, околина
Теслића, код Добоја у Босни и Херцеговини,
1964. Отац ми се звао Раде, а мајка Ристана.
Отац је кренуо „трбухом за крухом“ и дошао
у обећану земљу Банат, радио је овде пар
година, а ја сам се, са мајком, преселио 1971.
Иначе, ја сам осмо дете мојих родитеља.
Има нас седморица браће и једна сестра,
увек је била наша мезимица. Нажалост,
тројица браће: Јанко - Раде, Симеон и
Радислав више нису међу живима.
Дошли смо у Марковац, лепо румунско
село у коме живе дивни људи. Прихватио
сам овде менталитет и све наше банатско,
волим да кажем наше, јер овде сам одрастао,
створен сам као човек. Међутим, памтим и
Босну, мада сам имао 6 година, али ваљда је
то нешто у човеку, да остаје нека носталгија.
Ишао сам у Гудурицу у школу, аутобуса тада
није било, тако да сам био ђак пешак, што је
у Војводини редак случај. Израчунао сам да
сам за 5 година школовања прешао близу
6.000 км, као да сам 3 пута био у Паризу,
пешке тамо и назад. После смо добили
аутобус који нас је превозио до школе. Док
сам пешачио, често су ме повезли мештани
који су пролазили запрежним колима,
возили су грожђе у откупну станицу у
Гудурици. Јео сам то грожђе, заволео
бобицу и околне винограде од малих
ногу. То ми је касније постало и професија.
Кад сам завршио основну школу, 10
разреда Шуваровог система образовања,
нисам се двоумио ни секунду, уписао
сам и завршио Пољопривредну школу у
Вршцу, пољопривредни техничар - воћар
виноградар. Касније сам, уз рад, завршио
Вишу пољопривредну школу у Бачкој
Тополи, за пољопривредног инжењера.
Да ли сте, после средње школе, одмах
добили посао?
-Одмах сам и добио посао и одмах га
изгубио. Игра судбине. Кад сам завршио
средњу школу, конкурисао сам код
„Вршачких винограда“. Добро се сећам речи
мог оца: “Пожури сине да конкуришеш,
само тебе чекају!“ Међутим, примили су ме
и био сам на информативном разговору
код тадашњег директора Фрање Добеша.
То је човек који је оставио дубок траг у раду
„Вршачких винограда“, много је допринео
развоју фирме. И када сам се вратио кући,
чекао ме је позив за армију. Било је то у
петак, а у недељу сам морао да се јавим
у касарну. И тако изгубим посао. Кад сам

се вратио из армије, служио сам у Врању,
запослио сам се у „Вршачким виноградима“
као физички радник. Знао сам да ће кадтад да се укаже шанса да радим свој посао.
После 2-3 године почео сам да радим као
пољопривредни техничар. Ја волим своју
професију, рад у виноградима, са људима,
боравак у природи... Кад сам почео да
радим, 1984, мислим да је то време било
врхунац успеха „Вршачких винограда“ што
се тиче хектраже, сортимента, тржишта,
свега. „Вршачки виногради“ су тада држали
52 одсто југословенског тржишта белих
вина. То је податак злата вредан. Имали смо

тада непуних 1.800 ха под виноградима,
тржиште - државу од 22 милиона људи,
„банатски ризлинг“ био је југословенски
бренд белог вина. Била су то другачија
времена. Људи су радили са одушевљењем,
уз песму, били су опуштени. Како је текла
економска криза у земљи, тако су се и
„Виногради“ утапали, кренули су тешки
дани.
Како сте напредовали на послу?
-Волим да кажем да човек треба да ради
честито и поштено, има неко ко гледа. Имао
сам част да радим са професионалцима
који су знали да вреднују рад, али и да
кажњавају нерад. Ја сам, на срећу, увек био
на страни рада. Дошао сам на место свог
руководиоца Радета Петровић, нажалост,
када је преминуо.Био је диван човек и добар
стручњак. Радио сам као руководилац
обрачунске јединице, која је имала 200 ха и
била у саставу Радне јединице Гудурица.
Виногради су лепи током целе године,
у свим годишњим добима, од марта када
крене вегетација па све до грозда, до бербе
када убираш плод свог рада. У винограду
се ради свих 365 дана. Када раднике

прати сигурност, задовољство, тада све
добија неки прави смисао. У „Вршачким
виноградима“ сам почео, они су ми дали
све, супруга и ја смо дошли на једну ливаду,
купили плац, изградили смо наш дом,
добили децу. Да није било„Винограда“, не би
било свега тога. Много смо радили. Нисам
се стидео ни једног посла. Зими сам узимао
одмор и ишао у шуму да сечем дрва, био је
то уносан посао. Имао сам понуду да идем у
Аустрију, 1989, да радим у винарији. Одбио
сам јер сам волео „Вршачке винограде“ и
веровао да ће они бити за 2 копља изнад

аустријских.
Да ли сте и данас у „Вршачким
виноградима“?
-Ја сам у „Виноградима“ 34 године.
Прошли смо много тога, и доброг и лошег.
Имали смо једну приватизацију, коју је
држава прогласила неуспешном, имали
смо и једно стање мировања, стечај,
нажалост, фирма је била и затворена једно
време. Али, Бог није дао да пропадну
„Виногради“, била би то трагедија, требало
би сви да се стидимо да смо били учесници
затварања „Вршачких винограда“. Јер,
наше виногорје има традицију дужу од 500
година. Од априла прошле године имамо
новог власника господина Родољуба
Драшковића који је оно што је рекао,
на нашу срећу, и остварио. Обећао је
да ће да направи фирму од угледа, то и
испуњава. Ја сам презадовољан да у тако
кратком периоду човек толико обнови, то
је стварно за похвалу, да нас из подрума
подигне на 3.спрат. Имамо комплетну
механизацију, нову, крче се стари и подижу
нови виногради, тако да „Виногради“ не
треба да брину о својој перспективи,
само треба пустити човека да ради свој
посао и сигуран сам у успех. Ја тренутно
радим на месту руководиоца машинског
парка, односно за експлоатацију
пољопривредних машина, тако да се
посебно радујем новим машинама. Јер,
имали смо тракторе старе 20 година, да
су у армији, већ би били у резервном
саставу. Сада је милина погледати машине,
свака од њих може да одради свој посао, и
трактористи је фино, унутра клима.
Слободно време искористили сте
да своје знање преточите у породични
посао. Како?
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-Уз велику помоћ Васе Зизовског и Ђорђа
Крстова, двојице ведета виноградарства у
Вршцу, укључио сам се у њихову стратегију
осамдесетих година, а то је подизање
малих винограда. Замисао је била да
сваки запослени, уз повољан кредит који
би после враћао кроз грожђе „Вршачким
виноградима“, подигне мали виноград,
пола хектара, хектар. Многи су тада
подигли винограде у Гудурици, Средишту,
Вршцу. Тако смо неколико нас кренули
мало озбиљније у ту причу и касније
видели да је боље да дођемо до финалног
производа - вина. Имали смо олакшавајућу
околност - дугу традицију гудуричког вина
и приватних подрума. Волим да кажем да
смо имали химну која је била само утихнута,
требало је појачати је. Почела је опет да
се чује музика гудуричких приватних
подрума. Биле су пре рата породице
Просеник, Јудеж, Бруно, Прошевски... које
су имале приватне подруме у Гудурици.
Онда смо дошли ми, млада гарда, тако да је
Гудурица сада озбиљна винска дестинација
са 11 приватних подрума. Међутим, морамо
још да радимо, да будемо једна целина,
једна снага, тако раде сви озбиљни вински
рејони. Сви смо ми другари, слажемо се,
помажемо, нема зависти, ми смо здрава
конкуренција и морамо да се организујемо
и кренемо заједно.
Данас имам хектар винограда, на
пролеће ћу да подигнем још један, а радим
и 2,5 ха у закуп. Имам подршку породице,
много се ради, до пола 3 у фирми, на брзину
се руча, и поново на посао, кад је сезона
до црног мрака. Отворили смо породични
подрум „Врекић“ у Гудурици. Имам супругу
Снежану, сина Предрага који је правник,
ћерку Тању која је завршила студије
туризма и сви смо укључени у породични
посао.
Кад сте произвели прво вино?
-Први виноград сам подигао 1984. и од
тада радим од 2,5 до 4 ха годишње, зависно
колико узмем у закуп. Одмах после пар
година кренуо сам у производњу вина.
Узор ми је био Ђорђе Крстов, алфа и омега
нашег винарства. Он нас је створио као
винаре, а Васа Зизовски као виноградаре.
Прво вино које сам произвео било је вино
„креацер илегале“, тако сам га назвао.
Први пут сам 1985. направио 100 л вина.
Нисам смео никоме да кажем, било је то у
правој илегали. Дао сам Ђорђу да проба,
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рекао сам му да је неко ново вино. Гледам
га, проба вино, има благ осмех на лицу. Кад
ме је питао чије је, нисам хтео да кажем
да је моје, и на брзину се сетим наше
Бернандет, дивне жене коју смо звали мајка
Гудурице. Ђорђе је похвалио вино и рекао
да Бернандет увек прави добро вино. То ме
је охрабрило, али и даље сам ћутао. Зовнем
га ја после пар дана и поново му дам вино
да проба, када је рекао да је добро, она сам
скупио храбрости да му кажем да сам га ја
направио. Тада ми је рекао нешто што ме је
касније пратило кроз винарство:“Јаблане,
тако си лепо вино направио, настави, имаш
лаку руку за вино“. После тога, кренуло је
све својим током.
Данас је наша винарија у категорији
мало озбиљнијих, имамо 13 сорти вина.
Посебно се дичим једним манастирским
вином, црвено са благим слатким тоном,
јединствено вино кога има само у мојој
винарији. Када ме питају, обично кажем
да произведем онолико вина колико је
довољно кад неко дође да попије. Наше
вино пласирамо у Београд, Нови Сад,
Зрењанин, Вршац, а доста вина иде и за
Румунију. У Марковцу сам научио румунски
језик, имам пословне контакте са Румунијом,
поприлично вина иде у Темишвар. Бавимо
се и винским туризмом. Имамо винарију

са летњиковцем за 60 људи, једну винску
салу за 75 и другу за 20 људи. Редовно
излажемо на вршачком„Винофесту“, а доста
учествујемо и на сајмовима у Румунији.
Добили смо и признања за наша вина. Ја,
уствари, радим специфична вина, по старој

технологији. У Марковцу су били велики
винари Дамаскини, отац и деда доктора
Дамаскина. Код њих сам одлазио као дете,
ту сам учио и крао занат. Моја производња
се доста заснива на тој традицији. Данас
људи желе и флаширана вина, имамо их,

али ја сам увек за ту традиционалну причу
- домаће вино мора да буде у бокалу.
Најслађе ми је када људи дођу, купе вино
за свадбу, а ја им дам 20 -30 бокала из наше
винарије да се послуже. Сећам се како су
моји Марковчани причали да у поље нису
носили воду, него вино, креацер, фино,
лагано и пили су га сви, од најмлађег до
најстаријег. Кажу да им је та киселина из
вина убијала жеђ и жегу. То је била она лепа,
права домаћа варијанта вина.
Како је текао Ваш лични живот?
-Супруга Снежана ми је Врањанка, то је
велика војничка љубав. Узели смо се 1984.
Добијамо сина Предрага, а касније ћерку
Тању. Предраг је завршио Правни факултет,
има грађевинску фирму. Воли винарство и
подрумарство и мислим да ће да наследи
овај наш породични посао. Тања је татина
мезимица, завршила је туризам, она ће
радити на маркетингу. Моторна снага
целе наше приче је моја супруга Снежана,
велики радник, племенита мајка, дивна
домаћица. Она ради у винограду преподне,
због мојих обавеза у фирми, а ангажујемо
и људе поготово код сезонских радова.
Винарство без учешћа породице је прича
која би се врло брзо завршила.
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Најлепши тренуци су када се муља
грожђе, кад крене машина. Супруга ради
један посао, ћерка други, син трећи, ја
четврти, стварамо целину. Када одлучимо
да се одморимо, кад се угасе машине, тада
се осети нека моћ, слога. Онда се сетим оне
традиције коју нам је оставио Немац. Он је
говорио да озбиљан произвођач мора да
има 3 винограда: први да врати својима,
оцу и мајци, други да од њега живи и ствара,
и трећи којим ће да задужи потомство.
Поготово је важан онај трећи виноград, који
је зупчаник за наставак посла, за будућност.
Тако настаје традиција. Зато су и постојали
подруми који су трајали 200, 300 година.
Највеће богатство у овој нашој причи је
наследство, џаба теби авиони, камиони,
вагони... када немаш с ким да поделиш
и коме да оставиш. Када те породица
прати, као што је, хвала Богу, моја, успех
и сигурност су загарантовани. Моја деца
јесу завршила школе, али супруга и ја смо
им оставили одскочну даску да увек могу
нечим да се баве. Кад се шалим, волим да
кажем:“Децо, хајде да стварамо, ако ништа
да једног дана можете скупље да продате!“.
Шта је у животу најважније?
-Мислим да је најважније имати срећну
породицу, а после са њом оствариш
све што желиш. По мени је важна и
скромност, то је једна велика врлина.
Ако човек жели да буде срећан, нека
буде само задовољан оним што има.
Волим да кажем да је винарство као скок
у даљ, креће од 6м и 50 и све по 2 цм и
дође до светског рекорда од 7м и 30цм.
Ја сам почео са 100 л „креацер илегале“ и
стигао сам до озбиљније литраже за моје
потребе. Али, сигурно нисам патио зашто
одједном немам 12.000 л. Подрумарство
је скупа инвестиција, треба много улагати.
Зато кажем да је винарство породична
традиција, једна генерација ствара,
затвори многе вентиле, а друга наставља.
Треба много да се ради и улаже.
Кажу да би у винарству успео, мораш
да покушаш, а кад покушаш, буди сигуран
да нећеш никад одустати. Ниједна се
винска прича до сада није завршила, па
ни ова наша. Зато, до следећег виђења.
Живели!
Јованка Ерски
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ОДРЖАНА 63. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

63. седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у
четвртак, 8. фебруара. На дневном
реду седнице Општинског већа
којом је председавао председник
Општине Јован Репац, било је пет
тачака.
После усвајања записника са
61. и 62. седнице, већници су прво
разматрали Предлог Локалног
акционог плана запошљавања
општине Пландиште за 2018.
годину. У оквиру ове тачке је речено
да се Локалним акционим планом
запошљавања општине Пландиште
за 2018. годину, као основним
инструментом за спровођење
активне политике запошљавања за
2018. годину, утврђују приоритети
и мере унапређења запослености
и
смањења
незапослности.
Такође је речено да политика
запошљавања треба да подстиче
запошљавање теже запошљивих
лица и незапослених у стању
социјалне потребе ради очувања
и унапређења радних способности
незапослених као и остваривања
одређених друштвених интереса
и већег социјалног укључивања
група теже запошљивих лица кроз
јавне радове. Након тога, већници
су разматрали и Предлог Конкурса
за доделу новчаних награда
најбољим студентима са подручја
општине Пландиште за школску
2017/2018. годину.
У оквиру ове тачке је речено
да се расписује конкурс са циљем

подстицања за постизање бољих
резултата студирања и развијања
такмичарског духа. Право на
доделу новчане награде имају
студенти са пребивалиштем на
подручју општине Пландиште
који испуњавају одређене услове,
између осталих да студирају на

су у предходним годинама студија
остварили најмање просечну
оцену 8,5 као и да нису студенти
прве године студија. Конкурс је
отворен до 28. фебруара. Право
на доделу новчане награде
имају студенти мастер студија и
студенти докторских академских

високошколским установама чији
је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, да се
финансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајина или
јединице локалне самоуправе и да

студија са пребивалиштем на
подручју општине Пландиште који
испуњавају одређене услове.
Претпоследња и последња тачка
били су захтеви и молбе грађана,
удружења и других правних лица а
након тога и текућа питања.

НОВ РЕЖИМ РАДА СЛУЖБИ ДОМА ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
НА ТРИ НОВЕ АДРЕСЕ
Одмах након потписивања уговора о

финасирању, средином децембра су званично и
почели радови на реконструкцији Дома здравља„1.
Октобар“ у Пландишту. Путем медија становници
општине Пландиште и пацијенти су замољени
за стрпљење и разумевање због измена и новог
режима и начина рада свих служби у Дому здравља.
Ових дана су скоро све службе измештене из
зграде Дома здравља, осим Опште праксе која ће
за пар дана да се пресели у просторије Апотеке
Дома здравља. Од директора Дома здравља др
Дага Божића сазнајемо да је адмистрација Дома
здравља измештена у зграду Месне заједнице
(бела зграда, трећи спрат), Служба гинекологије је
такође у згради МЗ (бела зграда, на првом спрату)
као и Лабораторија, која се налази у приземљу
беле зграде (бивше просторије апотеке „Здравље“).
Педијатрија (Дечије одељење) и Патронажна
служба измештени су и од сада раде у просторијама
ОШ „Доситеј Обрадовић“, у приземљу, улаз је из
дворишта. Стоматолошка служба је због опреме
и стоматокошке столице за сада у Амбуланти у
Хајдучици.
Према речима директора, радови се
одвијају планираном динамиком. Тренутно се
ради реконструкција крова и замена кровног
покривача. Иако су многи скептични, с обзиром на
то како тренутно изгледа ентеријер Дом здравља,
директор је сигуран да ће се радови завршити у
уговореном року, односно до краја априла ове
године.
Све информације које се односе на хитну службу
и заказивање прегледа можете добити на број
телефона 013/862-113.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (42)
МАРКОВИЋЕВ(2)- КРИВА БАРА - УЈФАЛУ

Oно што је специфично за
Марковићево, кад је у
питању
становништво, је податак да је ово
село имало највећу средњу старост
у општини по попису 1981, а по
последњем попису индекс старења
расте у Марковићеву, али није више
највећа вредност у општини.
И некада и сад становници
Марковићева се баве претежно
пољопривредом.
У новембру 1918. ушла је српска
војска у Ujfalu. Насеље је припојено
1919. Торонталско -тамишкој жупанији
и тада мења назив – постаје Крива Бара.
Од 1924. припада вршачком срезу.
Колонисти из Хрватске и мали број
из Босне населили су ово насеље 1922.
као заслужни борци – солунци. Били
су то углавном Личани и Кордунаши,
по казивању Анке Жупски чији су
родитељи такође стигли из Хрватске
из Петровог Личког Села.
Посед великопоседника Лудвига
Ђерђенфија 1920. године пада под
удар аграрне реформе. Подељено
је 800 ланаца овог кривобарачког

велепоседника
аграрним
интересентима. Остатак свог поседа
Лудвиг Ђерђанфи је продао српском
велепоседнику Јовану Жупунском.
У Марковићеву данас живе
наследници Јована Жупунског, праунук
Миодраг Жупунски са породицом.
По подацима из листа Зрењанин
објављених 30. септембра 1972. године
Јован Жупунски је рођен у Варјашу
у Румунији. Био је учен, завршио је
гимназију у Араду, а након тога се
бавио економијом у родном месту, где
је породица Жупунски имала велики
посед. Стекао је заслуге, написано је
даље у листу Зрењанин, за румунске
железнице уступивши део свога
земљишта за изградњу пруге.
Из родољубивих разлога оптирао је
1920. године и населио се у Зрењанину,
ондашњем Бечкереку, кад је купио
посед у Кривој Бари. Унук Јована
Жупунског, купио и посед у Кривој
Бари. Унук Јована Жупунског, Реља
Жупунски рођен је у Зрењанину,
али је након Другог светског рата
дошао да живи на посед Жупунских
у Марковићево. Аграрном реформом
одузета му је већина поседа.

Велепоседник Жупунски био је члан
Митрополијског савета у Карловцима
и истакнути члан Матице српске у
Новом Саду. Био је члан Народне
радикалне странке Николе П. Пашића
под бројем 481. из 1923. што смо
утврдили на основу чланске карте
коју нам је показао његов праунук
Миодраг Жупунски. Познат као мецена
сиромашних ђака, Јован Жупунски је
помагао њихово школовање.
Умро је у Зрењанину 1932. године
и на његовој сахрани се окупила
велика маса света из целог Баната,
написано је о овом познатом српском
велепоседнику у листу „Зрењанин“.
Од потомка Јована Жупунског
добили смо чланак из ондашњих
новина „Дан“ са датумом 9.3.1936.
године (година нечитка). Новинар
Н. Крстеканић под насловом „Из
галаксије снажних Војвођана – Чика
Јова Жупунски“ је, између осталог,
написао:
„Чика Јова је био имућан економ,
племениташ, чији су се претци од
давнина одликовали племством. Био
је “вирилац“ у Тамишкој жупанији
и често се одазивао на жупанијске

седнице у скупштине. Познавао је цео
Банат. Био је веома друштвен, волео је
да путује и често се појављивао и на
црквеним Саборима у Карловцима...
Од свих књига и новина њега је
највише занимала спортска рубрика
у немачким и мађарским новинама.
Био је сталан претплатник некадашњег
бечког „Спорт –Цајтунга“, који је пратио
спорт читавог света, доносио податке о
рекордима, фотографије најјачих људи
света и тако даље“. Био је спортски
грађен, изузетно снажан, што потврђује
прича новинара Крстеканића „Имао
је веома снажан „гриф“ а најпознатија
му је атракција била разбијање
ораха-коштуњаца прстима. Положи
коштуњац на сто, дигне велики
прст левом руком и просто сатре
најчвршћи орах коштуњац. Једном је,
прича се, барон Рајачић, са којим је
покојни чика Јова врло добро живео,
у Карловцима код Смотре (приликом
заседања Сабора) плаћао пет круна
на једну од коштуњаца, који чика Јова
не би могао разбити. Карловчани су
тражили најчвршће коштуњце, али не
нађоше ни један, који чика Јова не би
размрскао својим прстом.“

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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26.СМОТРА ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

РЕКОРДАН БРОЈ ИЗЛАГАЧА

Пољопривредна школа „Вршац“
наставља традицију организовања
Смотре вина и јаких алкохолних
пића, која се, ове године, одржава
26. пут. Након подробне и комплетне
анализе узорака пића које су предали
произвођачи,
стручна
комисија
оцењује, а најбољим произвођачима
додељују се награде на свечаности
поводом Светог Tрифуна, школске
славе, 14. фебруара. Имена најбољих
винара објавићемо у наредном
броју „Вршачке куле“, јер је ово
издање закључено пре објављивања
победника и уручења награда.
-Ове године стигло је убедљиво
највише узорака од када се организује
Смотра, током протеклих 26 година,
каже Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе „Вршац“.
Приспело је укупно 142 узорка, који
су подељени у категорије: ракије од
воћа, ракије од грожђа, ликери, црна
вина, бела вина и специјална вина.
Анализа приспелих узорака вина и
јаких алкохолних пића подразумева
хемијска
и
органолептичка

испитивања.
Хемијске
анализе
рађене
су
у
лабораторијама
Енолошке
станице,
„Вршачких
винограда“, а ове године и, по први
пут, у Пољопривредној школи
„Вршац“. Испитивања су вршили
најбољи технолози и енолози из

поменутих установа. Након тога,
одржано је и органолептичко
оцењивање 7. и 8. фебруара, а потом
је Комисија оценила и дешифровала
узорке. Комисија ради стручно и
професионално,
дешифровање
узорака обавља се након комплетних

анализа и бодовања, а имена
добитника признања остају у строгој
тајности до самог уручења награда,
14. фебруара.
Организатор - Пољопривредна
школа „Вршац“ поносна је на Смотру
вина и алкохолних пића, која прераста
у традицију града и која је, након
Дана бербе грожђа, друга најстарија
манифестација.
-Више од четврт века трајања ове
изложбе без сумње је потврда њеног
квалитета, добре организације и
стручности, што се огледа кроз поверење
произвођача - излагача смотре, каже
директор Клиска. Међу њима су
произвођачи који су редовни учесници
20 и више година и који су данас успешни
винари чији се производи могу наћи на
домаћем, али и на појединим страним
тржиштима.
Према
речима
Клиске,
ова
манифестација је значајна за произвођаче
јаких алкохолних пића и вина, јер ће сви
они који су предали узорке на испитивање,
бити у прилици да током
марта
присуствују саветовању на тему поправке
квалитета пића који ће организовати
Пољопривредна школа. Саветодавци ће
бити технолози који су обавили анализу
узорака предатих за Смотру поводом
Светог Трифуна.
Ј.Е.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ” ЗАПОЧЕЛА ПРОЈЕКАТ

“ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА КРОЗ ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ”

У оквиру реализације пројекта
“Деинституционализација кроз заштићено
становање“, финансираног од стране
Европске уније, вршачка Специјална
болница за психијатријске болести “Др
Славољуб Бакаловић” организовала је
округли сто, у просторијама свог Центра
за ментално здравље. Тема округлог
стола, као и поменутог пројекта је
деинституционализација, односно лечења
пацијената ван здравствених установа.
-Главне теме округлог стола били су
процес деинституционализације – нова
форма у систему социјалне заштите, у којој
се одраслим особама са инвалидитетом
пружа
могућност
измештања
из
институције и живљења у заједници, уз
одговарајућу помоћ и подршку стручних
служби,заштита права и дестигматизација
особа
са
менталним
тешкоћама,
обезбеђивање континуитета програма и
подршке у заједници, објашњава др Татјана
Воскресенски, директорка Специјалне
болнице за психијатријске болести “Др
Славољуб Бакаловић” у Вршцу. Развој
програма заштићеног становања је од
кључне важности како би се поштовала
људска права
особа са менталним
тешкоћама те им се омогућило пуно учешће
у друштвеном животу.
Директорка Воскресенски је истакла да
је циљ округлог стола био је да се успостави

широк и отворен дијалог на локалном
нивоу и додала:
-Тако би се промовисао значај
социјалних услуга у заједници у
процесу деинституционализације и

остварити кроз породицу која прихвата
и пружа подршку својим члановима
који имају менталне тешкоће, што,
нажалост, у већини случајева није
реалност.

Округли сто у Центру за ментално здравље
допринело позитивним променама на
нивоу политике и праксе у остваривању
права на социјалну инклузију особа
са менталним тешкоћама.Суштинску
деинституционализацију могуће је

Осим
представника
јавног
и цивилног сектора, скупу су
присуствовали и пацијенти, особе са
менталним тешкоћама, као и њихове
породице.

-Дискусије, у склопу округлог стола,
су препознате као одличан механизам
за информисање и укључивање особа са
менталним тешкоћама и њихових породица
у програме и услуге у заједници, сматра др
Воскресенски.Слободан и интегрисан живот
у заједници најбржи је и најприроднији пут
ка мењању и превазилажењу негативних
ставова и предрасуда везаних за ову
социјалну групу.
У периоду од две године, колико ће
трајати реализација пројекта, планирано
је, поред округлог стола, одржавање
едукативног форума и промо конференције.
-Биће то прилика да се сагледа значај
сарадње институција и организација
цивилног
друштва
у
процесу
деинституционализације и превенције
институционализације, и да се презентују
резултати пројекта, наглашава саговорница
„Куле“.
Пројекат је подржан од стране делегације
Европске уније у Републици Србији, а циљ
је стварање основе за трансформацију
резиденцијалних психијатријских установа,
јачање капацитета на националном и
локалном нивоу, као и побољшање обима и
квалитета услуга деинституционализације,
односно
лечења
пацијената
ван
здравствених установа.
Ј.Е.
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КАТАРИНА РАДАК, ФИЛОЛОГ:

„И У ОТУПЕЛОМ ЧОВЕЧАНСТВУ, ХОМО
ЛУДЕНС УВЕК ИСПЛИВА НА ПОВРШИНУ“

Током прошле године Вршчанима су на три адресе била
понуђена три интересантна предавања – Катарина Радак,
мастер филолог и истраживач у области друштвенохуманистичких наука, у Дому омладине, „Тачки сусретања“
и Градској библиотеци, говорила је о Фројду, Јунгу и сновима.
Вршчанка Катарина Радак рођена је 1992. Године.
Основне и мастер студије румунског језика, књижевности и
културе, као ненативни говорник тог језика, завршила је на
Филолошком факултету у Београду, као студент генерације.
Упоредо је започела и студије психологије, као и изучавање
историје религијских веровања. У међувремену се, како сама
каже, као део личног психолошког експеримента, опробала
и у летачкој каријери као кабинско особље. Данас похађа
докторске студије, а хонорарно као пи-ар представља једну
белгијску компанију за транспорт нових возила и држи
часове енглеског језика. Бави се методом тумачења снова,
јогом, медитацијом и кросфитом.
Ваш досадаши пут био је врло необичан.
После туристичког смера уписали сте
студије филологије, а затим се посветили
изучавању историје религија, филозофији
и психологији.
- Мислим да човек када се роди буде
предодређен за нешто, ту нема сумње. Дубоко
верујем да шта год неко радио у животу, увек
ће му се отварати она врата која и треба да
се отворе. То ми се некако слаже и са том
индијском филозофијом. Просто, мој пут је од
почетка био константан. Када би требало да
кажем какав је мој досадашњи живот био, иако
имам тек четврт века, рекла бих – константан и
уредан. После основне школе определила сам
се за туризам, само зато што сам ја путовала
много, а након тога сам уписала оно за шта
сам читав живот желела да се школујем. Не
бих за себе рекла да сам полиглота, ја говорим
четири језика, пети разумем, а постоје људи
који говоре по десет језика. Али још када сам
била девојчица, стално сам говорила: „Ја ћу
бити лектор језика“. Али нисам прецизирала
ког! Прво сам почела да изучавам српски језик,
била сам тата-мата за граматику, и дилема је
била да ли да упишем српски или италијански.
И када је италијански језик у питању, била сам
самоука. Можда није лепо што ћу ово рећи,
али моје искрено мишљење је да у малој
средини не може баш да се добије нарочито
образовање. Зато сам сама учила италијански,
сама се спремала за такмичења из српског...
Полагала сам пријемни на Филолошком
факултету у Београду на италијанском, а онда
сам одједном на прозивци када је требало
да потврдим упис, питала да ли могу да
променим смер. Пошто сам одлично одрадила
пријемни и имала довољно бодова, питали
су ме који језик желим да изаберем, а ја сам
рекла – румунски. Моја мајка која је тада
била са мном, широко се осмехнула, као да је
знала да ћу то рећи, иако то заправо нико није
очекивао. Никоме није било ни на крај памети
да ћу ја уписати румунски, нисам знала ни реч
румунског, али то је била најбоља одлука коју
сам донела. Почела сам да студирам, учила
сам језик, одлично сам га савладала, добијала
стипендије и на крају била студент генерације,
али и даље ми је нешто фалило. Онда сам
уз језике, румунски, енглески као други и
португалски као трећи језик, почела дубље да
изучавам филологију, историју, а онда дошла
до психологије. У неком тренутку почела сам
да радим са шефом катедре, професорком
Марианом Дан. Она ми је помагала да се бавим
изучавањем индијске филозофије, а затим
сам наставила и са изучавањем свих осталих
религија, секти, култова. На другој години
добила сам прилику да паралелно студирам
психологију, а тако сам дошла и до снова. Онда
сам се, такорећи, херметички затворила у том
свету ерудиције, а нове области знања су саме
долазиле: уметност, сликарство, плес... Моје
студирање се још није завршило. Сада сам
на докторским студијама, али и на Академији

за јогу. За два месеца ћу постати инструктор
јоге и медитације. Моја прича још увек није
заокружена, а надам се да никада неће ни
бити.
Током прошле године одржали сте три
предавања у Вршцу: „На кафи са Фројдом“
у Дому омладине, „Чудесни свет снова“ у
„Тачки сусретања“ и „Карл Густав Јунг –
њу-ејџ гуру“ у Градској библиотеци. За шта
се људи који су лаици у овим областима
највише занимају када је у питању
психологија?
- Дефинитивно за снове. То је доживљај
свих нас, чак и кад кажемо да не сањамо, то
заправо није тачно. Затим, када се људима
заиста дешава нешто лоше у животу, ретко ко
неће посегнути за тим да споји оно што сања
и што му се дешава, што је врло исправно
и има смисла. Поред снова, људе веома
интересује и подсвест, мрачна страна човека.

Генерално људе занима све што је опскурно,
добар пример када говоримо о историји
религије је и канибализам, који је људима
јако интересантан. Занимамо се за зверску
страну персоне, јер сви морамо да будемо
укадрирани у нешто што се зове социјална
интелигенција, у неке постулате друштва, и
није нам много дозвољено.
На какве предрасуде наилазите када су у

питању области којима се бавите?
- Пре свега наилазим на нешто што се
зове „тражим научни доказ“. То је моменат
који мене нервира јер говори о томе да не
верујемо ни у шта. Зашто мора за све постојати
доказ? Понекад је довољно чути једну лепу
причу, схватити је као мит, обогатити се за
ново искуство и знање. Затим, када говоримо
о психологији, ту је честа предрасуда да
снови ништа не значе, да су они само у
домену мистицизма и да су везани за магију и
врачање. Када је у питању историја религија,
основна предрасуда је да је ту реч о митовима
који више не постоје и немају никакве везе са
савременим човеком.
Како објашњавате тај парадокс, људи се
у великој мери интересују за психологију,
подсвест, а са друге стране постоји
необично велика скепса када су ове теме у
питању?
- Немам довољно година ни животног
искуства да бих причала нашироко и

надугачко, али осећам дух данашњег времена,
то је последња инстанца индивидуализма,
у најгорем смислу те речи. Ми смо једно
капсулирано друштво. Кад кажем капсулирано,
мислим на то да нас ништа више не занима и
да све питамо само ради реда. Немамо више
никакву дубину у сагледавању. Увек из свега
тога, из тог неког корпоративног духа, мора
да изађе на видело бит човека, а то је та
радозналост. Па чак и ако смо скроз отупели,
као нација или као човечанство у целини,
увек ће испливати тај хомо луденс, човек који
жели да се игра, тај хомо религиозус, који
жели да зна о религији, тај хомо виатор, који
жели да путује и да спознаје свет. Друштво је
допринело да више нисмо толико креативни
ни знатижељни, али покаткад имамо испаде
жеље за сазнањем. И онда се то коси, са једне
стране желимо да сазнамо, а са друге имамо
осећај да губимо време слушајући о тамо
неком Фројду и његовој психоанализи.
Да ли је модерном човеку уопште
потребно бављење питањима душе?
- То би требало да буде изнад свега, али
за модерног човека није. Њему то не треба.
Он је толико површан, да мислим да би га
много узбуркало када би било шта сазнао,
или само не би ни појмио. Модерном човеку
је добро таквом какав је. Постоји у индијској
мисли нешто што се зове четири југе на које је
подељено свеукупно време. Прва поштује сва
морална начела и то је Златно доба. Онда се то
мало деградира, па имамо Трета југу. Следећа
је Двапара југа која још мање поштује добро,
а онда долази Кали југа у којој смо сада и која
представља потпуну пропаст свега. Пошто
Индијци време схватају као циклично и верују
у мит вечног повратка, и ми се враћамо. У Кали
југи све мора да се поруши да би се нешто
створило. И наш морал, и наш интелект и наша
продуховљеност се урушавају. Ја мислим да

је све ово потпуно очекивано, само изузетно
трагично схваћено.
Имате ли неке циљеве за свој даљи пут
или је сам пут циљ?
- Путовање је само по себи циљ, пут је
најбитнији, где год да стигнемо срећа се губи.
Ја јесам помало, по речима мог тате, „швапски
тип“, који воли да све иде по плану, али
научила сам да мало попустим. Немам више
тако прецизне циљеве као кад сам завршавала
факултет. Ипак, нисам ни неажурна ни
неамбициозна. Размишљала сам да бих можда
волела да се запослим као пи-ар у некој фирми
и видим колико бих могла да допринесем
својим знањем. Циљ је и да завршим докторат
и можда добијем прилику да започнем
академску каријеру. Записујем своје снове
и после сугестије свог јога инструктора да
би требало да их објавим, решила сам да
покушам. Они су записани у специфичном
жанру, у облику набацаних мисли, диктата
мозга. Не желим да обим буде велики зато што
хоћу да се приклоним том савременом човеку
који ће то читати и који нема времена да чита
циклични роман. План је да књига не буде
дужа од сто страница. Већ имам контакт са
двојицом издавача, са Александром Гајшеком
којег сам имала срећу да упознам и са човеком
из Издавачке куће Немо из Панчева. Желим да
чујем мишљење издавача колико би то било
читано и да ли има смисла то радити. Ако не,
то ће бити моја заоставштина ономе ко остане
после мене и то ће ми бити сатисфакција.
Парадоксално, али никада нисам веровала ни
у једну од ствари које сам постигла. И уопште
немам проблем да то кажем. За све у шта сам
кренула сам на почетку мислила да ја то не
могу.
То је данас врло непопуларан и
необичан став. Како гледате на тај тренд
њу-ејџ филозофије, императив позитивног
размишљања?
- Имам своје методе „подизања“ себе,
као што их вероватно свако има. Неко на
пример себи помаже потрошачким апетитом
женке људождера тако што бесомучно
купује неке небитне материјалне ствари, ја
срећом по свој новчаник, немам тај моменат,
али имам неке технике попут стављања на
добру вибрацију. Али то не значи позитивно
мислити, већ се само убацујем у ону реалност
која мени тада одговара. Некад користим
неке технике које су мало необичније, једна
од њих је Хо’опонопоно техника, техника
захвалности , где без икаквог оптерећивања
свог мозга само непрекидно говорим хвала
за све, али чак и не помишљам на чему бих
се захвалила. А када је реч о том насилном
позитивизму, не кажем да то тако не треба,
свако тражи своје, али мој став о томе је врло
негативан. Пре свега, мозак не функционише
тако. Мозак ће увек тежити аутодеструкцији,
колико год да је човек позитиван. То нам је
мрачна страна, тако смо створени. С друге
стране, постоји један умрежен систем тих
неуротрансмитера, ганглија, неурона, који
нормално функционишу, а онда им ми убацимо
једну матрицу која није природна за мозак
и силујемо тај мозак да мисли позитивно. То
нас толико блокира, да се губимо у сопственој
души. Просто није нормално мислити само
позитивно. Човек има и емоције, афективне
аспекте, некад морамо бити и тужни и
разочарани, то нас уствари тера да растемо.
Процес индивидуације по Јунгу није мед и
млеко позитивистичког става, него од нигреда,
једне ентропије свега и свачега, хаоса, преко
рубеда, крви и патње, до албеда, нечега
белог и узвишеног. То је нормалан процес,
морамо свашта да прођемо да бисмо израсли
до изграђене личности. То позитивистичко
мишљење је само још једна хрпа смећа
модерног човека који тражи инстант решења,
не да би био, него да би себе приказао као
неког коме је све добро.

Т.С.
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ВРШАЧКА КУЛА

ВЛАДИМИР ПИШТАЛО ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“
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„ХОДОЧАШЋЕ НА КРФ“

У Градској библиотеци Вршац
прошлог четвртка одржана је
промоција књиге „Ходочашће на
Крф“ Љубомира Сарамандића.
Реч је о четрнаестом издању ове
публикације чији је аутор кустос
„Српске куће“ на Крфу.
- Већ осамнаест година имам ту
част да обављам дужност кустоса
„Српске куће“ на Крфу, здања
огромне архитектонске вредности
у самом центру Крфа и Историјског
музеја „Срби на Крфу 1916 – 1918“ –
истиче Сарамандић.
Према његовим речима, број
посетилаца на Крфу се током тих
година готово удесетостручио.
-Реченица
коју
најчешће
цитирам изговорена је пре целог
једног века на оствру Виду, када је
митрополит Димитрије рекао да ће
острво Видо будућим генерацијама
бити српски Јерусалим. Највеће
задовољство посла који обављам је

VIN

PING
управо чињеница да су те речи, то
пророчанство, постали стварност у
времену у којем живимо – рекао је
Сарамандић.
Књига „Ходочашће на Крф“
написана је 2004. године са идејом
да читаоцима приближи страдање
српске војске током Првог светског
рата и прелазак преко Албаније, до

ПРОЛЕЋНА ТУРНЕЈА НП „СТЕРИЈА“

острва Крф. Љубомир Сарамандић
аутор је и књига „Тамо далеко“
и „Све је овде легенда“, а као
стручни консултант и сарадник
на сценаријима учествовао је и у
неколико филмских пројеката: „Где
цвета лимун жут“, „Плава гробница“
и „У почетку би реч“.
Т.С.

„ЕДМУНД КИН“ И „ПАПАГАЈИ“
ПРЕД ПУБЛИКОМ У РЕГИОНУ

Ансамбл Народног позоришта
„Стерија“ током фебруара биће на
пролећној турнеји. Вршчани ће
у позориштима у Србији, али и у
Хрватској и Босни и Херцеговини,
гостовати са својим представама
„Едмунд Кин“ и „Папагаји“.
Представу „Едмунд Кин“ по
тексту Хадија Курића, режирао је
Ирфан Менсур, а причу о великом
глумцу и заводнику Едмунду Кину,
романтику и ексцентрику који се
бори за заборављене вредности, на
сцени су отелотворили глумци: Срђан
Радивојевић, Иван Ђорђевић, Неда
Грубиша, Вања Јањић, Драган Џанкић
и Тамара Тамчи Тоскић. Кореографију
је радила Марина Лазаревић,
сценографију и костим Софија Лучић.
Представа за децу „Папагаји“
настала је по тексту и у режији
Драгана Џанкића. У представи играју:
Срђан Радовијевић, Тамара Тамчи
Тоскић, Катарина Сарић, Милан Зарић
и Марија Драгичевић. Кореограф
представе је Марина Лазаревић,
сценографију и костим потписује
Софија Лучић, дизајн светла Радомир
Стаменковић, аранжман Милош
Добросављевић и Никола Матић, а
музуку и текст сонгова Драган Џанкић.
Т.С.

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
Posebna ponuda BOSCH alata

АУСТРИЈСКА ИЗЛОЖБА ДОЛАЗИ У ВРШАЦ

ФОТОГРАФИЈА УМЕТНИКА ИЗ
ГРАЦА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

У Градском музеју Вршца у згради Конкордије, у недељу,
25. фебруара, са почетком у 18 часова биће отворена изложба
фотографија „Фото Грац селекшн II“ (Photo graz selection II).
Уметничка фотографија заузима важно место међу
делатностима установе Штајермарк кунстпедагогише институт
Грац (Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz). Од њеног
оснивања пре више од тридесет година па до данас уметност
фотографије интегрирана је у профил деловања ове културне
установе која је такође готово исто толико времена одговорна
за програм и вођење Фотогалерије у Градској кући у Грацу. Осим
тога, у оквиру програма културне размене, у Грац се позивају
уметнице и уметници којима је фотографија медиј изражавања
како би се на тај начин обогатио интернационални дијалог.
Још један облик подстицања и наглашавања важности
међународне уметничке и културне размене је организовање
изложби које након Граца гостују у другим градовима.
Актуелни су примери изложби „Фото Грац селекшн“ и „Дас
графише елемент“ (Das graphische Element). Обе су гостовале
шеснаест пута у иностранству, од тога једанаест пута у сарадњи с
Аустријским културним форумом. Презентације изложби свесно
су организоване у сарадњи са значајним културним установама
у мањим градовима. Ова мешавина различитих градова,
изложбених простора и сарадника резултирала је многим лепим
личним контактима.
Изложба„Фото Грац селекшн II“ повезује различите уметничкофотографске позиције и на тај начин презентује разноликост
фотографског стваралаштва у Грацу и Штајерској. Посебно је
стављен нагласак на квалитет и разноликост, јер се тако отвара
могућност дијалога између уметница и уметника и њихове
публике прелазећи како границе градова, тако и језичке и
државне границе. Тиме дела уметничке фотографије, и кад
уметници нису присутни, постају амбасадори шаролике и богате
културне сцене у Грацу, као и самога града.
Организатори изложбе истичу да су се при избору дела
за изложбу руководили искључиво уметничким аспектима и
актуелношћу радова и да је готово подједнака заступљеност
фотографкиња и фотографа настала спонтано, једнако као и
пресек кроз више генерација. Млади апсолвенти Више техничке
школе у Грацу на изложби су заступљени у једнакој мери као и
већ етаблирани и успешни уметници са искуством излагања у
иностранству.
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Вршачка кула је најважнији и најпрепозантљивији симбол
нашег града. О времену и разлозима њеног подизања
постоје многе научне теорије, али и легенде и предања.
Захваљујући Удружењу љубитеља старина „Феликс
Милекер“ читаоци „Вршачке куле“ имају прилику да у овом
и наредном броју прочитају неке од тих теорија и упознају
се многим легендама о постанку вршачког утврђења. Текст
и фотографије приредио је пријатељ редакције „Вршачке
куле“, господин Тамаш Фодор.
Набрдуизнаднашегграданалазесеостацисредњовеков
ногзамка, чијакулазаВршчанепредстављасимболснаге и
постојаности; онајепопуткаквеоазеилиострвапреживелатур
скупоплаву, тесе и данаспопуткаквогшиљкадубокозарива у
плавобанатсконебо.
Археолошкимистраживањимаустановљеноједасун
ањеномместунекадастариРимљаниималиосматрачн
ицу, а прењихвероватно и Келти и Сармати; међутим,
међуисторичарима и истраживачимавладанеслагање о
њеномградитељу и годининастанка.
О њојкруже и разнелегенде, пајенар
однопредањетокомвековасмештало у
разневременскепериоде. ДушанБелча, дугогодишњид
иректорГрадскебиблиотеке и хроничарградаподкулом,
забележиојелегенду о настанкуВршца и куле у
својојпубликацији „БлагоподВршачкомкулом“.
Премалегенди, отацјесасвојатрисинадошао
у нашекрајевесанекепустепланине.
Угледавшишумепунедивљачи, језера и рекепунериба
и плоднеливаде, одлучилисудасетунастане.
Пружиојесвојимсиновималук и тристреле, и онисуимали
задатакдаизграденекуграђевинунаместугдејеонапала; ве
тарјеудесиоданајстаријисинбацисвојустрелунаврхбрда,
тејерешиодатуподигнетврђаву.
СимеонЦијук, дедаоперскепевачицеСултанеЦијук,
1842. годинеје о свомтрошкуиздаопубликацију „Песма
о постанкуВршачкекуле“. Овамалопознатапубликација,
поновооткривенанаполицамаМатицесрпске,
каошто и самнасловкаже, говори о постанкукуле.
Њенуизградњусмешта у 13. век, завременајездеТатара
1241–1242. године. Наиме, Татарисепредвођеникан
омБекераномспуштајучакдоЗвечана, гдесекраљУр
ошуспешноодупиреталасиманепријатељскевојске.
Међутим, кануспевадазаробиМилутина и Драгутина,
краљевесинове, теихпрекоДунавадоводи у нашекрајеве,
заточившиих у кулукојајесазиданадабиспречилањихово
бекство. Очајникраљније у могућностидаплативеликуот
купнину, већшаљесвогјунака, извесногШестокриловића,
дамусинове у тајностиизбави, штоовајлукавством и
успева. Измеђуосталог, Шестокриловићјеуспеоданап
ојичуваревршачкимвином, послечегајебуздованом
„отвориоједнустранукуле, теослободиоМилутина и
Драгутина“. СтаријиВршчанисемождасећајуотворанаднуку
ле, којијевероватноинспирисаоСултаниногдеду.
Турскипутописац и војнинадзорникЕвлијаЧелебијаје 1664.
године, пролазећикрознашекрајеве, написаоследеће: „Тврђа
васеналазинаједномбрегукоји „допиредонеба“, изграђенаје
у обликубадема и тојелепаграђевинаодкамена, којајепакна
некимместиматакооштећена, да у зимскимданимапастири
у њукрозразвалинеутерујуовце. У њојнеобитавајуљуди.
Одтврђавеможесевидети у даљину 7 данаконака.“Такође,
онизградњукулеприписуједеспотуЂурађуБранковићу,
закојегсеверуједајујеподигао 1439. године, послепадаСмеде
ревасациљемдазаштитисвојепоседенапросторуданашњеВо
јводине.
Токомосманлијскеуправеовимпросторимадошлоједове
ликебанатскебуне 1594. годинекојусуподиглилокалниСрби
и Румуни и којису, измеђуосталог, ослободили и
Вршацсаутврђењем. Самабунајеугушена у крви, алијеост
аозабележенлегендарнидогађајтокомосманлијскеопсад
еградакадајеосманлијскиагаизазваонадвобојсрпскогвој
водуЈанкаЛугошаназваногХалабуракојијебраниоутврду.
Овајмујеизашаонамегдан и савладаога, а цеодогађајјепостао
и деогрбаградаВршцанакомесеизнадкулевидирукасамачем
и одсеченомтурскомглавом. Османлијесуутврђењесаокол
иномзаузеле 1552. године и држалесугасведо 1716. године,
кадаулазе у саставАустријскогцарства.

Наставиће се
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА „ФЕЛИКС МИЛЕК

ТАЈАНСТВЕН

Табула Хунгариае – дело Лазара Деака из 1528. Најстарија сачувана
карта Мађарске на којој се налази Вршачки брег са утврђењем.

Песма о постанку Вршачке куле Симеона Цијук.

Сондажна археолошка истражив
1952. године
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КЕР“ ПРИПРЕМИЛО ПРИЧЕ О ВРШАЧКОЈ КУЛИ

ВРШАЧКА КУЛА

НО ВРШАЧКО УТВРЂЕЊЕ

вања

Кула с почетка 20. века и осамдесетих година 20. века
Брег скоро без и једне куће и викендице
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан 55m2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и
сателитску антену (Швајцарска).
Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2
саграђена у близини центра града
са мањим двориштем и две нус
просторије.Улица Николе Тесле 49.
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан
у центру Вршца, 30m2 и подрум 80
m2, приземље, а може и одвојено.
Тел. 065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на
плацу од 1500 m2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 m2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска 43/1.
Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
Продаје
се
локал
површине 30 м2 у улици
Немањина 3. Информације
на телефон: 013/805 117.

Продајем кућу у Павлишу,
стара градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа,
гаража, плац 720 квадрата,
воћњак, виноград, може и
замена за двособан стан у
ужем центру Вршца уз доплату.
Врата балконска, дупло стакло,
Словенијалес, нова.Тел: 064/2805862, 013/837-631
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом у
Панонској улици у Вршцу бр. 62.
Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са
велиим плацем на Широком билу
– екстра повољноТел: 060/0229643
Продајем новију кућу 200 m2
комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у

центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и
063/75-79-722.
Продајем
једнособан
стан 36 квадрата у приземљу
Н. Толстоја 1 улаз 2 стан 2Тел:
063/352 - 007
Продајем двособан стан
54 m², Трг Константина Спајића
6/12. Тел. 060/078-00-99 и
060/36-80-122.
Продајем спратну кућу
на атрактивној локацији, у
Улици Лепе Цвете 5, са 3.000 m²
плаца. Цена по договору. Тел.
065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за
продају, плац са кућом 700 m²,
гаража, воћњак, лоза и цвеће.
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.
Продајем кућу у Улици
Југ Богдана 52 у Вршцу. Цена
25.000 евра. За детаљније
информације звати после 14
часова на телефон 063 305 532
или упитати у Југ Богдана 51.
На продају викендица
код Планинарског дома, има
струје. Цена. 2.100 €. Тел.
063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120
м² , плац 12 ари, у Белановици
између Љига, Лазаревца и
Аранђеловца. Тел. 060/083-4926.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
Кућа на продају, 2.
октобра83. Тел. 281.24-042 и
064/510-69-06.
На продају плац од 10,8
ари у Борској улици 200 метара
од ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.
Продајем
кућу
у
Железничкој, сређена са
двориштем и баштом. Тел.
060/193-68-88.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
2
m , гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

На продају кућа у улици
Цара Лазара 59, Вршац. Тел.
062/88-373-04.
На продају стан у центру
града 40 м2, Трг Светог Теодора
6. Тел. 062/88-37-304.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу.
Цена повољна. Тел. 063/318158.
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Кућа на продају у 2.
октобра 83, површина плаца
830 м2. Тел. 064/51-069-06.
На продају спратна кућа
у Вршцу, површине 77м2 и 67
м2, на плацу од 2 ара. Кућа
поседује 5 соба, 2 купатила,
кухињу, струју, гас, фиксну
линију. Налази се код парка
ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
На продају кућа у центру
града, реновирана, одмах
усељива, у Змај Јовиној
25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни
објекти на 4,7 ари плаца.Тел.
060/0302-111
Продајем стан у улици
Светог Теодора Вршачког бр.
6, Вршац.Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици
Цара Лазара 59, Вршац.Тел:
062/883-7304
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 170 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем
намештен
стан комплетно опремљен,
једнособан, усељив одмах.
Тел. 837-513 и 063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и
74 м², налази се на источном
излазу из Вршца. Тел. 013/805350 и 065/880-53-50.
Продајем виноград на
путу за Мало Средиште, 500
м од раскрснице за Средиште
и бурад за ракију и вино. Тел.
063/730-60-41.
Продајем трособан стау
од 75 м² у центру Новог Сада,
код Футошке пијаце. Тел.
063/835-10-72.
Кућа за продају у
Војводе
Книћанина
24,
плац 8 ари са комплетном
инфраструктуром.
Цена
25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на
уласку у Јабланку, воћњак,
виноград, градска вода,
телефон, базен за кишницу,
легализовано,
поред
асфалтног пута погодно за
пчеларе. Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м²
на два нивоа на Војничком
тргу, комбиновни петокрилни
орман са 4 фијоке, тросед на
развлачење, тв „Самсунг“
екран 52 цм, исправан. Тел.
064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35

м² у Вршцу. Повољно. Тел.
063/805-57-85.
Продајем кућу испод
„Виле брег“, приземље плус
два спрата, струја, вода,
плин, канализација, плац 5
ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838738 и 063/83-64-330.
Воћњак са викендицом
у Думбрави на продају.
Површина 13 ара а викендица
од
40
квадрата
плус
поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 060/74012-10.
Продајем спратну кућу
са гаражом са плацем 700 м².
Тел.837-631 и 064/280-56.
Хитно продајем кућу
у Избишту са комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76.
Продаје се приземна
кућа од 120 м², на плацу од 7
ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
На продају двособан стан
86 м² и два и по ланца земље
удара у асфалтни пут ВршацВлајковац, потез Кевериш.
Тел. 062/511-751.
Продајем пољопривредно
земљиште КО Уљма потес
„Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28м²,
КО Уљма потес „Велика бара“
(Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55м², КО
Павлиш потес „Белуцае“ пар.
бр. 1452, друга класа, 74 ари и
98м². Тел. 062/133-09-79.
Продајем стан од 46 м²
у центру Вршца (С. Немање)
И
издајем гарсоњеру
опремљену у центру града.
Тел. 061/249-11-61.
Продајем или мењам
за Београд или Нови Сад
спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак
Борачке улице, 200 м², плац
5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел.
064/897-46-35.
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м². Тел. 013/837631- и 064/280-58-62.
Продајем
дворишну
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора
(поред Комерцијалне банке)
Тел. 062/582-616.
Кућа, хитно, изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени
део 77 м², плац 438 м²,
комплетна инфраструктура, за
становање и адаптацију. Сада

фиксно 11.000 €. Тел. 062//1576580 звати 18-20 часа.
На продају кућа у центру
града, одмах усељива, 210 м²
на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11.
Продајем кућу, Скадарска
66. Стамбени простор од 140
м², помоћне просторије 45 м²
у другом дворишту, башта,
плин,
канализација.Тел.
063/852-33-99.
Продајем стан 43 м² у
центру Вршца, Реновиран, Тел.
833-478.
Кућу продајем, хитно,
изузетно
повољно
ул.
Кајмакчаланска
25,
10
мин од центра. Стамбени
део 77 м², плац 438 м²,
комплетна инфраструктура,
за становање, одмах усељива
и адаптацију. 11.000 € Тел.
062/157-65-80 Звати од 18 до
20 часова.
Купујем једнособан стан у
Вршцу. Телефон: 060 16-32-372
Продајем једнособан стан
43 м², приземље, средина,
Архитекте Брашована 8/2. Тел.
805-095.
У Јанову на продају две
куће једна до друге са плацом.
Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 м², плац 44 ара
(око 4.000м²) са воћњаком,
лешником, виноградом. Друга
је викендица са плацом око
3.000 м². Тел. 064/45-65-919.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у
строгом
центру
Вршца,
97м2, на првом спрату изнад
Рајфајзен банке, Дворска 3.
Нов, подно грејање, гранитна
керамика, армстронг плоче,
клима, телефони. Идеалан за
агенције, бирое, ординације.
Контакт 063 68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
Слободан од 1. октобра. Цена
100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
посебним
комуналијама и издајем собу
за ученице са употребом
кухиње и купатила. Тел.
064/296-02-85 и 834-065.
Издајем
дворишну
намештену гарсоњеру, грејање
на плин, одвојен сат за плин
и струју, кабловска, интернет.
Центар, Иве Милутиновића
20. Тел. 013/838-733 и 063/1825-995.
Издајем
комплет

намештену кућу 70 м2, са
нус просторијама, и великом
баштом на дужи период. Кућа
се налази у селу Потпорањ Тел.
060/0825-724.
Издајем
једнособан
намештен
стан
на
Омладинскком тргу, слободан
од 1. новембра. Тел. 063/4200-17.
Издајем
једнособан
намештен стан, дворишни
и све засебно, комуналије
засебно. Тел. 805-192 и
060/580-51-92.
Издајем
једнособан
намештен стан у Борчи,
одлична локација студентима
из Вршца. Повољно и
коректно. Тел. 063/890-98-96.
Издаје
се
празнане
намештена кућа од 120 м²
са великим двориштем,
гаражом за ауто на углу улице
Копаоничке и Цетињске. Тел.
060/843-51-37 и 069/333-60-30.
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Телефон 064-20-32-712.
Потребна
кућа
за
становање жени са двоје деце
у Пландишту или у околини,
за чување и одржавање. Тел.
062/872-72-04
Изнајмљујем двособан,
намештен стан у згради са
централним грејањем на дужи
рок. Тел. 064/20-32-712.
Жени са двоје деце
потребна кућа за становање,
чување и одржавање, у
Маргити. Тел. 062/872-72-04.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или
самицу. Гарсоњера је прелепа
а цена повољна. Тел. 064/3512-026.
Продајем или издајем
једнособни стан од 42 м²
на Војничком тргу, стан је
реновиран и комплетно
опремљен. Тел. 060/020-11-74.
Продајем једнособни стан
у центру површине 35 м² (соба,
кухиња, купатило, тераса)
Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Издајем
намештену
гарсоњеру за самца или
самицу. Гарсоњера је прелепа,
а цена врло повољна.
Тел.064/35-12-026.
Нов лоkал за издавање
у ул. Жара Зрењанина бр.
77. П=33м²са санитарним
чвором,
велиим
ал.
Излогом и металном роло
решетом(заштита). Цена 150€.
Тел. 064/123-17-56.
Издајем трособан стан,
полунамештен, слободан Тел.
061/117-51-92.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.

БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ МОГУ СЕ ПРЕДАТИ
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ
БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________

МАРИЈА БУГАРЧИЋ БЕБА
1996-2018.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
064/5152-245.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Београду на
Карабурми. Тел. 013/834-324 и
063/773-15-85.

РАЗНО
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Продајем стилски сто и столице,
диван
(отоман),
шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у
ауту од реноа 5, голфа2 бензинца,
југа флориде и заставе 101. Тел.
063/275-986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75)
за друштво. 100 дин. сат (зими
може и у Берлину за 3 месеца).
Молим смс 064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто и
две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-0347.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена

термостата. Цена 5.000,00 дин.
Тел. 064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто
шибер. Нов. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
Продајем:
усисиваче,
Цептер шерпе (6 л), кофи
мејкер, машину за судове за
6 комплета, машиницу за мак
и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-14-48.
Продајем
кревет
са
мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен
сто за компјутер, канцеларију
и погодан за кућну употребу,
са делом за тастатуру на
извлачење. У одличном
стању, као нов, повољно. Тел.
064/508-29-29 и 060/333-34-41.
На продају калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални)
са
термостатом,
мало
коришћен. Цена 90 €. Тел.
065/33-55-343.
На
продају
половна
70-турбо пећ на дрва. Цена 90
€. Тел. 065/33-55-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви
су у Загајици. Тел. 065/25-79100.
Продајем решо (плин/
бутан) три горионика, мало
коришћен. Тел. 064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван,
двосед, два јоги душека мало
коришћена, балконска врата

словенијалес са дуплим
стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од
оштрачко-кључарске радње.
Повољно. Тел. 835-738 и 063/
85-64-330.
Продајем
клавијатуру
КОРГ ПА 80, ел. клавир „CASIO
PRIVIA 135“ и бицикл „Caprioli“
брдски 21 брзина. Тел.
062/880-51-33.
Продајем комбиновани
шпорет
(струја-плин)
„Горење“. Повољно. Тел.
064/18-65-244.
Продајем француски лежај
са мадрацем 7.500, кревет
Форма идеале са мадрацем за
једну особу очуван 8.000дин.
Бунду бр. 42, браон. Тел.
064/131-91-28.
П р о д а ј е м
брзомонтирајуће
металне
реамовске скеле. Тел. 061/3110-734
Продајем швапску циглу
велики формат са ознаком.
Тел. 061/31-10-734.
Продајем
кухињске
елементе,
дрво-иверица,
доњи и висећи. Повољно. Тел.
064/186-52-44.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем очуван креветац
и бијну шаренолисну шефлеру
висине око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску
пећ Темпо 4, плински бојлер,
сто за дневну собу(дрвени),
гаражна врата, дечији бицикл,
тврда носиљка за бебу,
музичка љуљашка за бебу
(до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем
емајлиране
канте од 50 и 30 литара. Тел.
013/837-631 и 064/ 28-58-62.
Продајем пржионицу за
кафу комплетна , са целом
опремом. Продајем кола
опел омега, регистрована до
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37.
Математика, помагање
при учењу, припреме за
пријемне
испите.
Тел.
013/2839-461.
На продају женски бицикл
црвене боје, боца зе бутан
велика,и палме старе 10
година Тел. 837-631 и 064/28058-62.
Дајем часове енглеског
језика
основцима
и
средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99.
Услужно радим дизајн,
припремуи за штампу, слике
по поруџбини. Повољно. Тел.
069/62-66-99 и 063/74-22-013.
Радила би по кућама
домаће послове и помагала
старијим особама. Тел. 069/6266-99 – 013/835-129.
Продајем два гардеробна
регала , један трпезаријски
орман са стакленим делом,
стилски, дрвени. Повољно.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем
електрични
грил, роштиљ, француски,
3000
W,
температура
приликом печења до 300Сº,
димензија 40х40цм, дебљина
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.
На продају бутан боца 10
литара пуна, 2 канте за маст
од 50 и 30 литара, бицикл
женски црвени, балконска
врата дупло стакло потпуно
нова. Тел. 837-631 и 064/28058-62.

Хитно купујем стари цреп
Потисје- Кањижа тип-2, а
поклањам полован намештај:
мадраце, кревете, ормане,
јоргане, кауче. Тел. 064/390-6276 Избиште.
Симпов француски лежај
„париска ноћ“ на продају.
Одлично стање, као нов.
220х180 цм. Цена по договору.
Тел. 060/333-34-41.
Продајем
оргинал
Вилерове гоблене, патике
„дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и
гаражна врата 230х195 цм.
Тел. 063/356-776.
На продају бутан боца од 10
л. пуна, цена 30 еура, женски
бицикл марке „Партизан“,
црвени, канте емајлиране за
маст од 50 и 30 литара црвене,
палме саксијске 10 и 15 година
старе. Тел. 837-631 и 064//28058-62
Продајем балконска врата,
дупло стакло „Словенијалес“
некоришћена. Тел. 013/837-631
и 064/280-58-62.
Продајем
половна,
исправна,
балконска
врата“Словенијалес“, очувана
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 60€.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-762, тетејац,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 100€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка,
први власник, само лицима
са дозволом. Цена 200€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње странбе велика
појачања, дупло дно (фи
35х1120 цм) Цена35€. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
приколице и мању потрошњу
горива. Цена 30€. Тел. 064/12317-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од аудиа
100, са електроинсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна
очувана лимена поклопца
мотора „бубрега“ и предњи
лимени блатобран од Piago
vespe Px 200. Тел. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
Продајем “Самсунг“ колор
телевизор исправан. Цена 30€.
Тел 065/571-49-63
Продајем стеге за стезање
цеви , за грађевинаре. Тел.
837-631 и 064/280-58-62.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну

жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за
демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.
На продају плинске пећи:
Алфа, Термо4 и Карма, све
исправне. Цена по договору.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем велике фикусе.
Тел. 833-478.На продају два
хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37420.
Радио би домаћинске
послове у кући и око куће,
чистио олуке, као и остале
послове. Тел. 064/45-36-503.
Продајем ракијем ракију
од кајсије, шљиве, грожђа и од
виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Продајем
санке
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
срвене,плаве,зелене.
Тел.
065/529-36-02.
Дводелна
судопера,
комбиновани креденац за
трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два
сточића за телевизор, комода
за постељину. Тел. 061/18-44316.
Свве поправке у кући из
грађевинског дела (кров,
зидање, бетонажа, фасада,
малтерисање)
вршим
повољно и квалитетно у року.
Тел. 061/265-62-04.
Продајем
телевизор
„Самсунг“ цена по договору.
Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кауч, дводелну
судоперу, трпезаријски орман,
комоду за постеqину, мали
прозор 60х60 са шалоном два
ТВ сочића. Тел. 061/18-44-316.
На продају пећ „Алфа
плам“ Врање 7 kw, коришћена
у добром стању. Цена 60 € .
Две ел. плафоњерке (руске
производње “Иколајн“) Тел.
064/456-59-19.
Продајем
фрижидер,
балоне за ракију(обучени),
кауч, викендицу на ватинском
путу. Тел. 806-158.
Продајем пола ланца
земље код Шинтераја. Цена
по договору. Телефон 063- 8826-144.
Продајем плинске пећи,
тики бојлер и косилицу за
трактор. Тел. 064/047-54-90.
На продају половна очувана
кована ограда за гробно место
(2,60мх2,40мх0,85м).
Цена
150€. Тел. 064/123-17-56.
Откупљујем орах у љусци и
језгру. Тел. 063/257-823.
Повољно
продајем
јечам и тритикал за стоку,
некоришћену гуму за ладу

„Браум“ 165х80х13, пећ на
чврсто гориво и плин, домаћу
свињску маст, мали сто за
дневну собу, очуван трокрилни
прозор са ролетнама. Тел.
064/04-75-490.
Продајем
штрикаћу
машину,
кауч,
балоне
стаклене, прслкалицу за
виноград,
фрижидер
и
викендицу према Ватину. Тел.
806-158
Продајем : 4 кауча, сто са
4 фотеље, ормане за одела,
комп. Сто, комоду, тепихе, пл.
шпорет, 2 витрине, машину
за шивење, веш машину. Тел.
013/834-891.
Пекарске пећ за продају.
Тел. 064/197-90-69.
Продајем
очувану
тракторску приколицу, марке
„Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72.
Продајем дечија колица,
тепих стазу, бојлер „Тики“,
цреп. Тел. 069/869-63-71.
Продајем кровни носач
за кола, буре за нафту од 200
литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем
ЈУГО-55/1997
за делове, мотор одличан,
предња хауба, блатобрани
(леви/десни),
вратазадња,
шофер шајбна и остала стакла,
седишта, тапацирунзи и остали
делови. Тел. 064/163-0118.
Продајем
аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003.
годиште, прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ договор.
Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел. 060/55515-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште,
цена 650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс
са 2 брзине. Генерално сређен.
Тел. 060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004.
год. Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору.
Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3
у возном стању трајно
регистрован,
потребна
замена карика! Цена 100€. Тел.
064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат
Палио
1.6,
караван, 1999. г., бензин-гас,
регистрован до 13.08.2018.
Тел. 064/19-55-269.
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада, Хитно. Цена 650€. Тел.
064/510-50-66.
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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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СТОЧАРСКА ФАРМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“ СВЕ БОГАТИЈА

ПЕТ ЈАГАЊАЦА - ПРИНОВА
У 2018.

У Пољопривредној
школи „Вршац“, од 2015.
године, интензивно се
ради на ревитализацији
девастиране
и
годинама
запуштане
сточарске
фарме.
Ова
средњошколска
установа била је раније
на далеко позната по
узгоју разних врста
стоке, а највише по
говедима
Подолске
расе, али и других,
млечних говеда. Након
пар
година
труда,
фарма Пољопривредне
школе је све богатија
животињама, а у 2018.
стигле су и принове пет јагањаца.
-Сточарска
фарма
просто није смела да
нестане првенствено
због
ученика
пољопривредне струке,
из опште познатих
разлога, али и, веровали
или не, и туристичке
струке, који се на тај
начин уче лепотама
руралног туризма који
је доминантан на овим
нашим
просторима,
објашњава
Срђан
Клиска,
директор
Пољопривредне школе
„Вршац“. Када смо,
2015. године, сагледали
стање на сточној фарми,
било је поражавајуће.
Више није било ни једне
животиње, објекти су
почели да се руше, неки
су већ били потпуно
уништени, фарма је била
потпуно разграђена...
Требало је одлучити
да ли прво поправљати
објекте па усељавати
животиње
или
усељавати животиње и
сукцесивно уређивати
објекте.
-Одлучили смо се
за другу варијанту
и чини нам се да
смо изабрали прави
начин ревитализације
сточарске
фарме
школе, наставља причу
о оживљавању фарме
директор Клиска. Оно
што нас је још водило
као идеја је да се више
не оријентишемо на
фарму са интензивним
узгојем млечних крава
или товом свиња или
говеда, већ да покушамо
да пресликамо једно
класично војвођанско
домаћинство које, на

жалост, полако нестаје
као такво, а које морамо
да сачувамо. Убрзо су
стигле прве животиње,
коке носиље, прво 100
комада, а данас их има
дупло више. Стигли су
магарци са Црвеног
крста на Брегу, затим
смо добили свиње
мангулице, потом беле
свиње, овце, козе, патке,
гуске...
Данас,
након
непуне три године,
школска фарма изгледа
сасвом
другачије,
много
је
лепша,
богатија и „живља“,
А, то је најважније,

много, много више, а
очекујемо још принова.
Данас
је
школска
фарма
место
које
наши ученици итекако
воле да посете, и то не
само пољопривредни
техничари и руковаоци
-механичари
пољопривредне технике, већ
ученици свих смерова.
Фарма је формирана
уз много залагања и
пчеларске секције чији
су полазници ученици
свих смерова школе,
од пољопривредних до
туристичких техничара,
кувара и пекара...
-План је да се ускоро

директора, идеја је
много, реализују се
сукцесивно и у складу
најпре са финансијским
могућностима
школе,
а
претходна
2017. година била је
изузетно
неповољна
за
пољопривреду.
Клиска сматра да ће се
то одразити и на даља
улагања у сређивање
економије у овој години.
-Крајњи циљ нам је
да школска фарма буде
један предиван врт, пун
животиња, које би имале
велику слободу кретања,
максимално
добре
услове и леп живот,

сматра
директор
Пољопривредне школе
„Вршац“ и додаје:
-Сре дс твима
самодоприноса
поправљен је кров на
објекту који је био у
најкритичнијем стању,
уређује се унутрашњост
објекта
сопственим
средствима, направљен
је простор за овце и
козе, уређен је објекат
за држање живине и
направљени боксеви,
фарма је ограђена, на
њој обитава око 40
пчелињих друштава...
Ове 2018. стигле су и
прве принове, имамо 5
овчица, и то све женке,
као да се и природа
постарала да их брзо,
за годину или две, буде

формира
пчеларска
задруга, у коју би могли
да се укључе ученици
наше
школе
било
ког смера, најављује
директор нове пројекте.
Они би имали обавезу
да у задругу унесу две
празне кошнице, Школа
би им дала на поклон
пчелиње друштво, а
они би имали задатак
да одржавају кошнице
док су у школи и да, уз
своје професоре, науче
све о овом предивном и
уносном послу. На крају
школовања они би,
поред знања, односили
и две кошнице са
пчелама
и
тако
почињали свој мини
бизнис.
Према
речима

наглашава саговорник
„Куле“. То би био наш
„Врт добре наде“, место
дружења,
окупљања,
учења... Сигуран сам
да ћемо у томе успети,
а уједно позивам и све
који могу и желе да
помогну школи да се
укључе, како би наша
замисао што пре била
реализована. Јер, то је
наша визија, наш циљ.
Директор
Клиска
се захвалио бројним
донаторима
који
су до сада помогли
Пољопривредној школи „Вршац“ да повећа
број
животиња
на
школској фарми која
је из дана у дан све
богатија и лепша.
Ј.Е.

1919
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33., БРОЈ 672, 5. СЕПТЕМБАР
2008.

ВИЛА КАПЕТАНА ЈОВАНЧИЋА
Заанимљива грађевина, оронула од зуба времена, смештена у
ширем центру Избишта, која одудара изгледом од околних сеоских
кућа, сведок је историје овог јужнобанатског села. Свако од
мештана радо ће вас и с поносом упутити ка вили капетана Стевана
Јованчића, која је, кажу, симбол сеоског живота у прошлом веку,
тачније између два светска рата.
Ово несвакидашње здање изградио је један од најугледнијих
Избиштана, официр аустроугарске војске Стеван Јованчић, давне
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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 (109)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVI. ОДЕЉАК
1804-1817.

ВРШАЦ ПРИВИЛЕГИСАНИ КОМУНИТЕТ

Вршац се заузима и добија права једне слободне и краљеве вароши. - Спајић у Бечу. – Распре са
Комором. – Фрања II. потписује у Вршцу правицу, по којој ово место постаје условно слободна краљева
варош. – Полет општине. – Нове невоље: пожар, олуја од 16. јулија 1816. – Црквене и школске вести.

1911. године, почиње причу столетне виле садашњи власник Стеван
Шићаров, Избиштанин кога је живот одвео у Словенију, пре пар
деценија. Кућа је грађена по капетановој замисли, вођеној његовом
жељом да има топли дом, који неће бити ни налик на касарне,
најдосаднија места на свету, како је говорио, где је провео велики
део живота. Грађевина је асиметрична, подсећа на стил швајцарских
кућа.
У вили су живели Стеван и његова супруга Бањалучанка, коју
су мештани с поштовањем ословљавали са „госпођа капетаница“.
Јованчићи нису имали порода и посвојили су малу Горицу која се,
када је дошло време да бира животног сапутника, удала за Милана
Шићарова. Капетан је умро по завршетку Другог светског рата, а
капетаница је поживела још двадесетак година. Вилу је оставила у
аманет Шићаровима.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 672, 5. СЕПТЕМБАР
2008.

ВРШАЧКИ ФУДБАЛЕРИ
НАЈУСПЕШНИЈИ

Пландиштанска слава Свети отац Рафаило, протекла је у знаку
фудбала. Одржана су три турнира за најмлађе. Играло се на два
терена, крај школе на вештачкој трави и на стадиону – на правом
зеленом тепиху!
Турнир у малом фудбалу на вештачкој трави играли су дечаци
рођени 1999. и 1998. године. Код дечака 1999. годиште учествовали
су екипе „Вршац јунајтед“ 1 и 2. ОФК „Пландиште“ и „Пролетер“ из
Банатског Карловца. Победу су однели фудбалери„Вршац јунајтед 1“.
Код генерације 1998 надметале су се две екипе ОФК „Пландиште“ и
„Вршац јунајтед“, као и фудбалери Пролетера“ (Банатског Карловца).
Титулу победника понела је екипа ОФК „Пландиште 2“.

На стадиону је одржан тријагонал у великом фудбалу. Такмичили
су се дечаци већ поменутих клубова. Велики терен највише је пријао
Вршчанима, са две победе заслужено им је припао пехар.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Вршчани, као што смо
видели,
нису
ни
близу
задовољни
били
са
привилегијама тржишта. Они
су
жудили за слободном
краљевом вароши.
Одма
по
рестаурацији
мађистрата, спочетка 1810.
год., Приступи се делу. Да би
Вршац
постао краљевска
слободна варош и да би се - у
најгорем случају - обновили
паушални уговори, којима
је после 4 године време
истицало, општина закључи,
да пошаље у Беч посланике,
Константина Спајића свог
новог кнеза и Петра Хидвечија
градоначелника.
Трошак
овој делегацији подмирило
је грађанство добровољним
прилозима. А да би им молба
што боље утицала, општина
набави од свију власти
повољна
сведочанства
и
препоручна писма. К. Спајић
који најпре сам на пут крене,
стигне у Беч 2. септембра и
одма се представи дворском
канцелару грофу Ердедију
и референтима, молећи и
обећавајући све, па напослетку
потражи и ваљаног дворског
агента.
3. новембра, ручном картом
министра грофа Рудолфа
Врбне, цар прими Спајића на
аудијенцију. Како је нужно
да и потомство позна жеље
својих предака, износимо
потпун и аутентичан разговор,
вођен овом приликом. Спајић
поднесавши цару молебницу,
поткрепљену привилегијамаа
провођеним угар. Дворском
канцеларијом
и
осталим
сведоџбама,
пропрати
је
овим
речима: „Ваше
Величанство! Као варошки
кнез и посланик вршачког
комитета падам пред ноге
Вашег Величанства. Општина
подноси најпознатију молбу,
да Ваше Величанство ову своју
варош за краљевску слободну
варош
најмилостивије
прогласи. Ова варош држи да
заслужује ово одликовање,
1)

Народности

обзиром
на
млогобројно
своје становништво, на своје
богатство и знатну трговину
која се тамо води, обзиром
на свој географски положај,
пошто лежи на граници Србије
и Турске државе, особито пакно
верности и оданости према
Вашем Величанству и највишем
владајућем дому, засведоченој
сваком приликом, а нарочито
приликом
седмогодишњег
пруског рата
и осталих
против Турака и Француза“.
Одговор царев овако је
гласио: „Вршчани су ваљани
и заслужни људи. Истина да
је за краља боље, кад овакве
вароши постану краљевске
слободне вароши, али су
касније
мађистратлије
несложне и радо воде, тамо
где су две општине 1), борбу
за превагу при рестаурацији
мађистрата“. На то рече Спајић:
Ваше Величанство! Ја служим
скоро 16 година као сенатор,
градоначелник и варошки
кнез, да сада смо врло добро
и мирно живели, нити има
тужбе на нас код власти. За ово
јемчим ја, Ваше Величанство,
својим животом и својом
2)

Својевољан прирез

части. Ми Илирци венчавамо
се са немачким, Немци опет се
српским девојкама“. На то ће
опет приметити Фрања: Дао би
Бог да је свуда тако. Са Новим
Садом нисам задовољан, они
често парниче“.
Затим Спајић, продужујући
своју молбу, рече јошт и
ово: „Ваше Величанство! У
пространом Банату, наиме у
трима жупанијама његовим,
Тамишград је једина слободна
краљ.
варош.
Ваше
ће
Величанство како у интресу
своме тако и у интресу
државном наћи за нужно, да
се у овом знатном крају земље
бар јошт једна слободна краљ.
варош подигне, ради чега
се Вршац од свију вароши
тога предела одликује. Па и
сам интрес највишег ерара
говори за ову молбу, јер би
се прогласом да ова варош
ступи у ред слободне краљ.
вароши, положила релуиција
свију регалних бенифиција,
дакле сав капитал од којега је
двор сада само камату вуче сем тога јошт и најпознатијих
облата 2).

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Е баш
Видојковић

вам

хвала,

Марко

2. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
3. Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
4. Министарство неизмерне среће,
Арундати Рој
5. Двадесет српских подела, Душан
Ковачевић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Мађионичарски трикови, Група аутора

Неколико научника руског
нуклеарног
постројења
Саров
ухапшено је пошто су наводно
покушали да трагају за криптовалутом
биткоин на јаким компјутерима у том
строго чуваном центру.
Припадници руске Федералне
службе безбедности (ФСБ) ухапсили
су осумњичене када су покушали
да искористе неке од најмоћнијих
супер-компјутера у Русији за стицање
вредних биткоина, наводи Би-Би-Си.
Федерални нуклеарни центар у
Сарову, на западу Русије, затворена
је област и под специјалним је

безбедносним режимом.
„Дошло је до неовлашћеног
покушаја коришћења компјутера
у приватне сврхе, укључујући
такозвано ‘рударење’ (биткоина)”,
саопштио је Центар у Сарову.
Супер-компјутер не би требало
да буде повезан на интернет из
безбедносних разлога, а када су
научници покушали да то учине,
моментално
је
обавештено
безбедносно одељење нуклеарног
центра.
„Колико знамо, против њих је
покренута кривична истрага”, речено

ИСПОД САХАРЕ ОТКРИВЕНА НОВА ВРСТА ДИНОСАУРУСА

је из Центра за Интерфакс.
Прва атомска бомба Совјетског
Савеза произведена је управо у
Сарову, за време комунистичког
диктатора Јосифа Стаљина.
Саров је у време Хладног рата
био државна тајна и није се налазио
на совјетским мапама, а посебне
дозволе за улазак у Центар Русима су
потребне и данас.
Нуклеарни центар Саров је 2011.
године набавио супер-компјутер који
је у том тренутку био 12. најмоћнији
рачунар на свету, наводи Франс прес.
Извор: Политика

„СВЕТИ ГРАЛ“
ПАЛЕОНТОЛОГИЈЕ

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
3.Истражујте,
експериментишите,
откривајте свет науке, Ана Клејборн
4. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
5. Ово је моја шпијунска мисија, Крис Џаџ
и Ендру Џаџ

Последњи
дани
диносауруса у Африци били
су мистерија за научнике – све
до пре неколико дана. Како
су пренели светски медији,
скелет који су пронашли
египатски
палеонтолози
испод
пустиње
Сахаре
назван је „светим гралом”
палеонтологије,
јер
су
научници трагали дуго за тако
добро очуваним примерком
из касног периода креде,
које се назива још и златним
добом диносауруса.
Овај огромни диносаурус
је назван Mansourasaurus
shahinae – имао је дуг врат
и био је биљојед, а стар је
близу 80 милиона година,
закључили су истраживачи
с Универзитета у Охају.
Нова подврста припада
врсти титаносауруса, коју
карактеришу
највеће
животиње које су познате
науци
данас,
преноси
науч¬ни сајт The TeCae.
Колико је ово значајно
откриће сведоче и речи др
Мата Ламана из Карнеги
Природњачког музеја, иначе
коаутора студије и познатог
палеонтолога: „Када сам
видео слике фосила, био сам
потпуно запањен“.

Фосил укључује лобању,
доњу вилицу, ребра, врат,
леђа, већину рамена и
делове коже, пренео је
Скај њуз, и величине је
аутобуса. Занимљиво је како
је нова врста диносауруса
добила име: фосил су
ископали научници Мансура
универзитета у Египту, а
кључну улогу у открићу
је имао др Мона Схахин.
Кобинацијом имена научника
и универзитета диносаурус је
добио име Mansourasaurus
shahinaе.
Зашто је ово откриће још
значајно? Закључено је да
афрички диносауруси нису
били потпуно изоловани у
прошлости, како се то раније
мислило. На конференцији
за медије поводом открића
у Каиру, речено је да остаци
пронађеног скелета говоре
да се та подврста по грађи
не разликује много од
диносауруса
откривених
у Европи, што наводи на
помисао да је постојала
копнена
веза
између
Африке и Европе, односно
да су се неки од ових џинова
слободно кретали између
два садашња континента.
Извор: Политика
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КО Ш А Р К А
Хала Језеро, гледалаца: 250, судије:
Милорадовић, Нинковић, Војиновић
РАДНИЧКИ: Јовановић 17, Лаловић, Луковић
2, Милосављевић 2, Поповић, Павловић 13,
Демчешен 13, Томашевић, Беадер 16, Колеман
22.
ВРШАЦ: Ђерић 6, Пашајлић 18, Митровић,
Глишић 11, Кутлешић 21, Мунижаба, Вељковић
10, Узелац, Савовић, Момиров 2, Симеуновић
24, Ђорђевић.
Вршчани су су у Крагујевцу имали лакши посао
него што то говори резултат утакмице а за тријумф
против тима са зачеља табеле било им је довољно
свега десет минута игре на коју су ове сезоне
навикли своје симпатизере.
Тим тренера Горана Топића је и у овом мечу
био ослабљен, у саставу сем Јововића није било
ни Остојића, а у игру није улазио ни капитен
Савовић. Раднички је са друге стране дао све од
себе да направи изненађење, одиграо је најбоље
полувреме у овој сезони и добио га са 43:37.
Занимљиво је да су Крагујевчани у једном тренутку
имали и 112 поена предности (31:19), али су ствари
дошле на своје место у трећој четвртини када је
кошем Симеуновића Вршац повео са 48:47, да
би до краја периода успео да дође и до 8 поена
предности (69:61).
Закуцавањем Вељковића почетком последње
четвртине Вршац је стекао двоцифрену предност

ВРШАЦ РУТИНСКИ ДО ПОБЕДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

ЧЕТВРТИНА ЗА ТРИЈУМФ
РАДНИЧКИ – ВРШАЦ 85:92 (23:19, 20:18, 18:32, 24:23)

66:78 и било је јасно да је близу нове победе. Све
што су домаћи до краја успели да ураде било је да
смање заостатак на 5 поена 50 секунди пре краја
(90:85).
Најкориснији играч утакмице био је Кутлешић
(индекс 26) са 21 поеном и 13 скокова. Најбољи
стрелац победничке екипе био је Симеуновић са 24
поена, а двоцифрен учинак имали су још Пашајлић

ОД Б О Ј К А

Р У КО М Е Т

ВРШЧАНИ ЗАБЕЛЕЖИЛИ НОВУ ПОБЕДУ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

У ТОКУ СУ ПРИПРЕМЕ ЕКИПЕ МЛАДОСТИ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ У
ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

СЛАВЉЕ БАНАТА У БЕЧЕЈУ
БЕЧЕЈ – БАНАТ 1:3 (26:24, 23:25, 15:25, 18:25)

Одбојкаши Баната остварили су вредну победу
на гостовању у Бечеју, где су после велике борбе
савладали домаћина са 3:1. После изједначеног почетка,
изабраници тренера Игора Сантрача доминирали су у
трећем и четвртом сету и заслужено дошли до бодова
који их воде на шестуи позицију. Овај тријумф је лепа
увертира за дерби који ће се у МИленијуму одиграти 18.
фебруара када ће Вршчани дочекати лидера на табели
екипу Лознице.

ПРВА Б ЛИГА15.КОЛО
Тимок- НовиСад			
Борац-Дубочица		
ФАП Ливница -Баваниште		
Лозница -СремИтон		
Бечеј- Банат			
Ужице- ТопличкиВитезови		

3:2
3:1
0:3
3:0
1:3
3:0

- 18, Глишић - 11, Вељковић - 10.
У тиму Радничког МВП је био Јовановић -индекс
24: 17 поена (два поена 6/9, бацања 5/5), уз
осам изнуђених прекршаја. Први стрелац био је
Колменса 22 поена, а реализацију преко 10 поена
имали су: Беадер - 16, Павловић и Демчешен - по 13
поена (и по седам скокова).

1.Лозница
15
2.НовиСад
15
3.Ужице		
15
4.Дубочица
15
5.Баваниште
15
6.Банат		
15
7.Тимок		
15
8.Борац		
15
9.Бечеј		
15
10.ТопличкиВитезови15
11.СремИтон
15
12.ФАП Ливница 15

14
13
12
10
7
7
7
7
5
4
4
0

1
2
3
5
8
8
8
8
10
11
11
15

41
37
36
29
25
22
20
20
15
13
12
0

ПОВРАТАК
ВЕТЕРАНА

Рукометаши Младости одиграли су први припремни меч у
склопу припрема за наставак сезоне у првој лиги Србије и изгубили у
Миленијуму од београдског Рекреатива, водеће екипе Прве лиге Србије
центар, минималним резултат (26:25).
Тренер Борис Каракаш је на првој прозивци имао 25 играча од чега
тројицу кадета и двојицу ветерана.
Жеља ми је да се за место у тиму боре и момци који имају 14 година и
да се полако припремају за оно што их чека у сениорској конкуренцији.
У тиму су поново и Дејан Спремо и Милан Шалиначки, наши ветерани
који су изразили жељу да помогну. Током припрема одиграћемо још
најмање три утакмице, ривали ће нам бити Смедерево и Херцеговина
из Сечња а узвратићемо и гостовање нашим спортским пријатељима из
Рекреатива. Играчи вредно раде, одзив на сваком тренингу је изузетан
и велики сам оптимиста да ове сезоне можемо да изборимо опстанак,
закључио је Каракаш.

АТЛ Е Т И К А

ВРШАЧКА АТЛЕТИЧАРКА НАТАЛИЈА ДИЈАК ВИЦЕШАМПИОНКА СРБИЈЕ
Чланица Вршаèког атлетског клуба 1926 (ВАК 1926)
Наталија Дијак освојила је сребро на дворанском
првенству Србије за пионире, које је одржано у Београду.
Наталија Дијак је деоницу од 300м истрчала за 44,20сек
што је било довољно за друго место и сребрну медаљу.
Након прошлогодишњег успеха када је такође у
дворани освојила злато и трци на 200м, Наталија је и ову
сезону започела са медаљом.
Ово је друга медаља са државних првенстава за
перспективну атлетичарку Вршачког атлетског клуба
1926 (ВАК 1926).
- Такмичари ВАК 1926 у наредном периоду наступиће
и на првенству Србије за млађе пионире и првенству
Србије за млађе јуниоре. Оба такмичења заказана су у
наредна два викенда у атлетској дворани у Београду.
Такође, предстоји нам и на Отворено првенство
Београда у дворани за млађе јуниоре, каже тренер ВАК
Ален Ризвић.
Осим успеха на државним првенствима, Вршачки
атлетски клуб 1926 у недељу 18. фебруара у свом граду
организује 7. “Вршачки бели крос” који се одржава у
градском парку у Вршцу.
Да подсетимо, пријаве за учешће на Белом кросу
могуће су до петка 16. фебруара ( до 20 ч) на имејл
jovanovic.drazen@mts.rs, или на телефон 060/66-31-529.

Наталија Дијак са тренером Аленом Ризвићем
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НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ВРШЦА ЗА 2017. ГОДИНУ, СТЕФАН МОМИРОВ:

ЖЕЛИМ ЗВЕЗДУ ЗА РИВАЛА У СУПЕРЛИГИ

З

латни српски орлић Стефан Момиров иза себе има годину из снова.
Постао је јуниорски првак Србије са Црвеном звездом, стигао до
финалног турнира 8 најбољих европских тимова у јуниорској Евролиги,
био у саставу сениорског погона црвено – белих који је освојио домаћу
Суперлигу и АБА лигу, и освојио је титулу европског првака на шампионату
у Братислави са јуниорском репрезентацијом Србије. Иако још увек није
навршио јуниорски стаж на традиционалном Избору спортисте Вршца
добио је највредније признање. Постао је најбољи спортиста града за
2017. годину, и тиме наставио породичну традицију коју је започео
тата Јовица пре неку деценију.
Колико ти значи признање за најбољег
спортисту Вршца?
-Поносан сам на то признање и осећам изузетно
велику обавезу и одговорност да га оправдам
у овој години. Сваки кош, асистенција, победа,
медаља имају за мене велики значај, али признање
које добијеш у свом родном граду, у изузетно јакој
конкуренцији, заиста заузима посебно место у мојој
досадашњој каријери и нема сумње да ће ми увек,
шта год урадио до краја каријере, бити једно од
најдражих.
У години великих успеха које би издвојио као
највредније за тебе?
-Година је почела освајањем јуниорског
трофеја Београда са Црвеном звездом у јануару
2017, освојили смо у фебруару прво место на
квалификационом турниру за јуниорску Евролигу а
после тога постали клупски прваци Србије. Свакако
најважнији и највећи успех у мојој досадашњој
каријери је освајање златне медаље на Европском
првенству у Братислави.
У време освајања златне медаље рекао си ми
да вероватно још увек нисте свесни успеха који
сте направили. Да ли си са неким од саиграча из
репрезентације касније причао о томе и да ли сте
сада постали свесни величине тог резултата?
-Свакако да смо причали о томе и мислим да
смо сада потпуно свесни колики подстицај развоју
наших каријера даје титула првака Европе. Кад год
се помене то Европско првенство, златна медаља,
кроз разговор поново доживљавам тај леп осећај
и присећам се како сам размишљао у појединим
тренуцима на шампионату и у неким моментима
финала.
Био си у саставу сениорског тима Црвене
звезде који је освојио све трофеје на домаћој
сцени и у АБА лиги. Како си после тога доживео
повратак у Вршац?
-Прва три месеца сезоне провео сам у ФМП-у
и када је дошло време потписивања мог првог

професионалног уговора мало смо
размотрили ситуацију и ја сам желео
да се вратим у свој град и клуб у
коме сам почео каријеру. Тадашњи
тренер Владимир Ђокић је изразио
велику жељу да ја дођем, а имајући у
виду огромну конкуренцију у ФМП-у
као и чињеницу да сви ти момци старији
од мене, одлучио сам да дођем у Вршац
и остварим својој клиначки сан, да
заиграм за први тим Вршца. Све се
лепо уклопило, у потпуности сам
задовољан што сам код куће.
Како си прихватио промену
тренера у Вршцу, за коју се
не може рећи да је била
очекивана?
-Прошло
је
мало
времена од мог доласка у
клуб до одласка тренера
Ђокића, свега 4 – 5
утакмица, али мислим да
је то ствар која ће све
играче пратити током
каријере. Свестан сам
да морам да се навикнем
на такве промене, некад
се деси да отпусте тренера,
некад ће се можда десити
да ја не ваљам клубу. Било ми
је жао што је један тако велики
тренер отишао из клуба, али
са друге стране ту је тренер
Горан Топић, који је наставио
рад који смо започели. Топа је
дугогодишњи члан стручног
штаба репрезентације Србије,
има много искуства, добар је
психолог, тактичар, не види се
нека велика разлика у раду
између бившег и садашњег

тренера.
Како процењујеш шансе Вршца у завршници
сезоне?
-Од мог доласка у тим мислим да смо само две
утакмице одиграли у комплетном саставу и да смо
у тим мечевима приказали врхунске партије. Нама
још увек фали један играч, Коча Јововић ће нам се
придружити тек за месец и по дана. Потпуно сам
задовољан саиграчима, како функционишемо међу
собом и каква хемија постоји између нас, тако
да се уопште не бринем за резултате на
крају. Потрудићемо се да задржимо
место у АБА 2 лиги које заузимамо
и да одемо на фајнал фор, док
смо се у домаћем првенству већ
квалификовали за Суперлигу.
Кога би више волео за
ривала у Суперлиги, Звезду
или Партизан?
-Занимљиво питање, мислим
да бих ипак више волео Звезду,
да у тој утакмици покажем шта
знам.
Како
видиш
своју
каријеру у перспективи?
-Циљ ми је да једног
дана заиграм у НБА лиги,
али потпуно сам свестан
колики пут треба прећи
и колико је времена,
рада, труда, жеље па
и среће потребно да
би се то остварило.
Ово је тек моја прва
сениорска сезона,
после
ње
се
враћам у Београд
и
наредне
четири године
провешћу
у
ФМП-у
или
Црвеној звезди.
Где би волео
да
наставиш
каријеру после
Црвене звезде?
-Одувек ми се
допада ЦСКА. Тамо
је играло много
добрих играча, наш
Теодосић такође, био
бих срећан ако једног
дана заиграм у том
клубу.
БЈ
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