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ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ

СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ЛИФТА

Покрајински
секретаријат
за
социјалну политику, демографију и
равноправност полова определило
је средства из буџета Војводине за
поправку и санацију лифта у објекту
геронтолошког центра Вршац.
-Неопходна је санација лифта
у стамбеном делу Геронтолошког
центра, јер је он од виталног значаја
за функционисање наше установе,
јер служи за превоз корисника и
за транспорт хране и свега осталог,
за комуникацију од приземља
до трећег спрата објекта, каже
Анђелија Кручичанин, в.д. директора
Геротолошког центра Вршац. Лифт је
старе производње, мора редовно да
се поправља и недавно је био неки
већи ремонт. На основу предрачуна,
који је обавила фирма која врши
поправку лифта, добили смо око
600.000 динара од Покрајинског
секретаријата за социјалну политику,
демографију
и
равноправност
полова.
Уговор
са
Покрајинским
секретаријатом потписан је почетком
августа, средства су додељена и у

току су припреме за почетак радова.
-Санација лифта почеће ускоро,
зато што неки делови мора да се
требују из иностранства, јер их нема
овде код нас, истиче Кручичанин.
Постојећи лифт није довољан
за потребе установе и њених
корисника. Направљен је пројекат

за још један лифт који би требало да
побољша услове живота у установи,
конкурисаћемо за средства, а
потребно је и да се реше имовинско правни односи саме зграде дома. То је
неопходно због прибављања дозвола
за радове. Верујемо да ће, уз добру
сарадњу коју имамо са локалном

ОРГАНИЗОВАН ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН БАЗАР ЗДРАВЉА

ВРШЧАНИ ПРОВЕРИЛИ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ

Велико интересовање Вршчана
изазвао је Базар здравља, одржан
прошлог четвртка на платоу
код раскрснице улица Језерске
и Боре Костића. Организатори
Базара здравља били су Савет за
здравље града Вршца, у сарадњи
са овдашњим Домом здравља
и Црвеним крстом. Подршку је
дало и Удружење “Душевна оаза”
у оквиру превенције менталног
здравља грађана.
Вршчани су имали прилику да
провере крвни притисак, провере
ниво холестерола, шећера у
крви, да ураде ЕКГ преглед, као
и да добију смернице и савете
медицинских стручњака на
основу показатеља, резултата
добијених током контроле на
Базару здравља.
-Базари здравља показали
су се веома добро, изузетно су
посећени, и грађани се радо
одазивају позиву да провере своје
здравствено стаље, закључила је

др Рајна Душанов, специјалиста
хигијене исхране Дома здравља
Вршац. Уз обављене поменуте
контролне прегледе, грађани
су добили савете лекара опште
медицине, специјалисте хигијене,
интернисте, као и медицинског
особља патронажне службе и

опште праксе.
Циљ Базара здравља јесте
превентива, а овога пута Вршчани
су посаветовани и како да се
понашају, хране, током летњих
врућина како би их што лакше
пребродили.
-Потребна је лаганија исхрана,

самоуправом Града Вршца, све то
бити успешно решено на обострано
задовољство.
Услуге Геронтолошког центра
Вршац тренутно користи 104 станара.
Има још неколико слободних места.
Лето је обично време када
неки корисници бораве код својих
кућа, тако да се пуни капацитети
очекују
с
јесени,
наглашава
в.д.директора
Геронтолошког
центра. Имамо још неколико женских
слободних места, мушки део је
попуњен. Структура је више жена него
мушкараца у Дому. Цена смештаја
није се мењала већ две године, ово је
већ трећа. За смештај у трокреветној
соби потребно је 26.000 динара за
покретне кориснике, па до 38.000 у
једнокреветној, у апартману.
Цена смештаја зависи и од
категорије
корисника,
да
ли
је завистан, полузавистан или
независтан, порактично од покретног
до непокретног. Висина месечног
износа одређује се и према томе
каква је нега потребна за корисника.
Ј.Е.

Управа Града Вршца објавила је План јавног здравља за
период од 2018. до 2025. године. Поменути План може се
погледати на званичном порталу Града Вршца, али и у холу
Градске куће. Овај документ био је на јавном увиду од 10. до
данас- 17. Августа. За исти дан заказана је и јавна расправа,
са почетком у 11 часова у свечаној сали Градске куће.
Заинтересовани грађани могу доставити своје примедбе,
предлоге, коментаре и сугестије у писаној форми. Могу
их донети у канцеларију 111, уручити их татјани Николић,
чланици Градског већа задуженој за здравство и социјалну
заштиту, или их послати на имејл адресу tnikolic@vrsac.org.rs
више свежег поврћа, мање меса,
и што је веома важно да храна
буде распоређена у пет оброка:
доручак, ужина, ручак, ужина и
вечера, објашњава др Душанов.
Доручак је јако битан, да не буде
само кафа и цигарета, док еј за
вечеру препоручљива лаганија,
али биолошки вредна храна.
Треба водити рачуна и о уносу
течности, препорука је да то
буде 40 милилитара на килограм
телесне тежине и то негазирана
пића, као и смањен унос соли у
овом летњем периоду. Пића не
треба да буду претерано хладна,
јер је отежано одавање топлоте
из организма при великим

врућинама.
Циљ Базара здравља је
превенција, која је веома значајна
јер је основ доброг здравља
становништва. Намера градске
власти је да, кроз овакве базаре
здравља, учини приступачнијом
контролу здравственог стања
Вршчана, без заказивања, дугих
боравака у чекаоницама.
Базари здравља и сличне
акције биће организоване и у
насељеним местима на територији
Града Вршца, у наредном периоду.
То је најбржи најједноставнији
начин превентивне провере
здравља грађана.
Ј.Е.

ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У ВРШЦУ НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО НАПАДЕ НА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

ПУНА ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ

Вршачки
Градски
одбор
Српске
напредне
странке
пружио је подршку председнику
Републике Србије Александру
Вучићу и осудио неосноване
нападе на њега, његову породицу,
позиве на крвопролиће и све
друге неуставне и бруталне
потезе појединих политичара.
Представници Градског одбора
СНС Вршац изнели су своје
ставове и представили их јавности
на конференцији за медије,
одржаној у уторка, 14. августа.
-Градски
одбор
Српске
напредне странке Вршац даје
пуну подршку председнику
Републике Србије и председнику
наше странке да настави да
спроводи политику у интересу
наше државе и свих њених

грађана, рекла је, обраћајући се
новинарима, Драгана Митровић,
повереница Градског одбора СНС
Вршац. Дајемо подршку нашем
председнику Александру Вучићу
да настави да ради на очувању
државе, њене независности,
безбедности, просперитета и
економског развоја и да се бори
за бољу будућност Србије и
нашег народа. Градски одбор СНС
најоштрије осуђује оркестриране,
бруталне нападе на председника
Вучића, његову породицу, позиве
на пуч, крвопролиће, рушење
уставног поретка, насиље, на
његово убиство, од стране оних
који су Србију опљачкали и
разорили на свим пољима зарад
личних интереса. На председника
Александра Вучића и његову

породицу обрушили су се они који
се годинама залажу за албанско
независно Косово.
Према речима Миторвићеве,
поједини опозициони политичари
би желели да разоре јединство
народа и ослабе Србију, отерају

инвеститоре, економски је поново
разоре.
-Ђилас, Јеремић, Обрадовић
желе да разоре Србију, наруше
њену безбедност и стабилност,
нагласила
је
повереница
Митровић. Имају заједнички

програм, насилно отимање власти,
изазивање хаоса, крвопролића.
Окупила их је мржња према
Вучићу.
Градски одбор СНС сматра
да те политичаре „избори не
интересују пошто знају да немају
подршку у народу, и не залажу се
за владавину права, већ насиље“.
-Дајемо пуну подршку нашем
председнику Александру Вучићу
да настави да спроводи политику
јачање
Србије,
отварања
нових радних места, довођења
инвеститора, подизања плата и
пензија, јер је то једино пут за
бољи живот свих грађана Србије,
закључила је Драгана Митровић,
повереник Градског одбора СНС
Вршац.

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

Ј.Е.
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Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике
Србије предвидело је увођење новина
у гимназијама, на основу Стратегије
образовања до 2020. године. Новине
крећу од првог разреда, а професори
вршачке Гимназије „Борислав Петров
Браца“ били су, у току лета, на обуци
која је неопходна за стартовање новог
плана наставе и учења.
-Према новој Стратегији, План
наставе и учења за први разред
гимназије подразумева обавезне
наставне предмете и изборне
програме, а настава једног броја
наставних предмета реализоваће
се путем часова теорије и вежби,
објашњава Тамара Пешић, директорка
Гимназије „Борислав Петров Браца“.
Програм наставе и учења за први
разред гимназије је усмерен на
развијање компетенција ученика
и њихово оспособљавање да у
реалној животној ситуацији, оно
што је научено, што се темељи
на знању, примене, употребе
одговорно, ефикасно и умешно.
Развој компетенција доприноси и
развоју вештина неопходних за живот
у 21. веку и то: вештине учења које

подразумевају критичко и креативно
мишљење, комуникацију и сарадњу,
затим писменост која подразумева
информациону, медијску, технолошку,
финансијску, грађанску и здравствену
писменост, као и животне вештине
које омогућавају и доприносе бољем
квалитету живота и професионалне
каријере.
Према
речима
Пешићеве,
реализација програма наставе и
учења усмерена на ученика и учење
путем откривања, истраживања,
рада на пројекту, самосталног
и групног рада, дебатовања,
вршњачког
учења,
размене
искуства, самопроцењивања... Ту је
и међупредметни приступ настави
и учењу који превазилази границе
појединачних наставних предмета
и у коме се појединачни наставни
садржаји организују и повезују у
смислене целине.
-Значајно је и вредновање
постигнућа
ученика
у
циљу
веће мотивисаности за учење и
напредовања, вредновање применом
различитих техника и употребом
разноврсних
инструмената
за
вредновање, наглашава директорка

Пешић. Општа матура на државном
нивоу
омогући
ће
ученику
наставак школовања на наредном,
универзитетском нивоу. Реализација
програма наставе и учења на овакав
начин донеће до одређених добити
за ученике, од развијања вештина

неопходних за живот и рад, припреме
за наставак школовања, живот и рад
у времену брзих научних, техничких
и технолошких промена, до веће
мотивације за учењем и усмеравање
ученика ка избору будућег занимања.
Ученици првог разреда, поред
грађанског васпитања и верске
наставе, у обавези су да изаберу 2 од 4
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УПИС ГИМАЗИЈАЛАЦА ПРВАКА
У Гимназији „Борислав Петров Браца“ у први разред
школске 2018/19. године уписано је укупно 130 ученика.
У природно-математички смер уписано је 58 ученика од
60 планираних, а у друштвено-језички смер 57 ђака од
60 планираних. У гимназијске клупе општег смера на
румунском матерњем језику 1.септембра сешће 15 ученика
од планираних 30.
понуђена изборна програма.
-На упису ђацима је дата анкета
о изборним програмима коју ће
вратити у септембру, наглашава
директорка. Гимназија је понудила
4 изборна програма. Један је „Језик,
медији и култура“ који се реализује
у 1. и 2. разреду гимназије, а циљ
је унапређивање комуникацијских
вештина, развој медијске културе и
усвајање културних образаца који
ће ученику омогућити сналажење
у савременом свету, изградњу
идентитета и даљи професионални
развој. Здравље и спорт су други
изборни програм, такође у 1. и
2. разреду гимназије са циљем
стицања и развијања знања, вештина,
ставова и вредности ради очувања
и унапређивања здравља и културе
телесног вежбања.
Примењене науке су изборни
програм који се учи у свим разредима
општег
средњег
образовања
и васпитања у циљу развијања
компетенција ученика, посебно научне

и технолошке писмености. У трећем
разреду гимназије овај изборни
програм се дели на примењене науке
усмерене ка медицини и примењене
науке усмерене ка техници и
технологији.
Четврти изборни програм је
„Уметност и дизајн“ и учи се, такође,
у свим разредима гимназије. Његов
је циљ развијање осетљивости за
естетику, креативност, стварање и
изражавање у различитим формама
и медијима, као и стварање навике за
укључивање у уметничке и културне
догађаје у заједници.
Према
речима
директорке
Пешић,
изборни програми су
интердисциплинарног
карактера
и доприносе припреми ученика за
квалитетан наставак образовања,
прилагођавању савременом животу,
изградњи професионалне каријере
и задовољавању интересовања и
потреба ученика.
Ј.Е.

У ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ВРШЦУ

ЗАВРШЕНА ДРУГА ЛЕТЊА УЧИОНИЦА

У Хемијско – медицинској школи
школски распуст искоришћен је за
одређене радове у циљу квалитетнијих
услова наставе у наредној школској години.
Један од пројеката је и изградња летње
учионице, друге по реду, нешто веће
површине од већ постојеће. Идеју о летњој
учионици покренуо је Ученички парламент
ове средњошколске установе.
Школа је ангажовала тесара Петка коме
су, како смо сазнали у школи, свесрдно
помагали, радећи раме уз раме са
мајстором, браћа професори Светислав
и Вељко Стојановић, који је на функцији
члана Градског већа за образовање.
Средства су увек проблематична,
закључује Снежана Илић, директорка
Хемијско -медицинске школе. Материјал
смо делом обезбедили преко Фондација

Владе Дивац, а остало смо покушали уз
помоћ сопствених средстава и очекујемо
да ћемо, до октобра, успети да завршимо и
кровни део учионице. Летње учионице су
врло важне, јер нам растерећују капацитет
током пролећа и јесени. Док је још лепо
време, настава се изводи на отвореном
простору, у једном пријатном амбијенту.
Имамо доста лабораторија, али кубуримо
са учионицама за извођење наставе, стога
смо ми једина средња школа у граду која
ради у две смене.
Летње учионице послужиће не
само за наставу, већ и за разне друге
активности, од едукативних радионица до
концерата ученика Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, са којима ова школа има
добру сарадњу.
Према речима директорке, ове године

окречене су једна учионице и велика
хемијска лабораторија захваљујући помоћи
људи добре воље.
Материјал су нам донирали,
а молере смо исплатили од сопствених
средстава, каже Илићева. Сада радимо
кречење ходника, са донацијом господина
Бакића, Свислајон нам је обезбедио 6 канти

боја, а„Други октобар“ нам је уплатио 20.000
динара и СТУП Вршац 10.000, како бисмо
успели да окречимо више од 600 квадрата
ходника.
Хемијско - медицинска школа припрема
се за долазак ученика и почетак нове
школске године.
Ј.Е.

У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ УСКОРО ЋЕ ПОЧЕТИ

ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ

Школски центар „Никола Тесла“
већ дуго година има проблем са
старим кровом који је у пар наврата
и прокишњавао па су падали делови
таванице. Неопходна је тотална
реконструкција крова на скоро
три четвртине школског објекта.
Овај проблем биће ускоро решен,
јер су, након много труда, средства
прикупљена.
-У последњих пет година, десет
пута је конкурисано за средства за
комплетну реконструкцију кровног
покривача код бројних фондова, од
Републике, Покрајине, до локала и
разних фондација, подсећа Жељко
Ивковић, директор Школског центра
„Никола Тесла“. Успели смо да добијемо
већи део средстава, око 4,7 милиона
динара, од Покрајинског секретаријата
за образовање, нешто више од милион
динара обезбедио је Град Вршац, а
остатак од пар стотина хиљада динара
је из сопствених средстава.

Планирано је да се радови обаве
токм школског распуста, међутим
неопходно је испоштовати процедуру
око
прикупљања
одобрења,
документације, што изискује доста
времена. Тендер је завршен, изабран
најповољнији извођач радова, за који
дан проћи ће и законски рок за жалбе,
потом следи потписивање уговора
и поново одобрење од Покрајине и
локалне самоуправе за почетак радова.
Биће урађена замена кровног
покривача на око 75 одсто површине
школске зграде, што је укупно око 1.900
квадрата, каже Ивковић. Мењају се
летве, цреп, стари истрошени рогови,
олуци, димњаци се раде и опшивају.
Мислим да је кров претресан пре
тридесетак, можда и више година.
Кровни покривач је велики проблем јер
прокишњава, цури кроз цреп, а пошто Жељко Ивковић,
плоча није бетонска, већ каре таван, директор Школског центра „Никола Тесла“
дешавало се да отпадне део таванице. учионици, па у две канцеларије, срећа
Било је то још пре пар година у једној је да у том моменту није било никога у

просторији.
За завршетак радова потребно
је од 30 до 40 дана. Планирано је да
се то обави током јула и августа, али
пошто је процедура обимна и тражи
време, очекује се да ће замена кровног
покривача почети крајем августа.
Руководство Школе нашло је решење
и како да се обезбеди нормално
одвијање наставе док трају радови.
-Имамо пет улаза у школску зграду,
наглашава Ивковић. Кад радимо
један део крова, блокираћемо тај део
дворишта, затворити врата да тамо не
може да се иде и тако чемо ученике
усмерити у друге улазе и делове
школског дворишта.
Санација и уређење сваког објекта
полази од реконструкције кровног
покривача. Јер, како каже директор
Ивковић, када је кров добар и не
прокишњава, лако је после кречити и
уређивати учионице и ходнике.

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

Ј.Е.
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ФОНДАЦИЈА ХЕМОФАРМ ОБЕЗБЕДИЛА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ЗА ДОМОВЕ ЗДРАВЉА У ЧЕТИРИ ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНЕ ОПШТИНЕ У БИХ

ЈЕДНАКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА СВЕ

Хемофарм фондација започела је
„Пројекат помоћи опремања домова
здравља у изразито неразвијеним
општинама у БиХ“ у оквиру ког је
обезбедила 21.500 евра за набавку
неопходне медицинске опреме за
здравствене установе у Републици
Српској (општине Кнежево и Шековићи)
и Федерацији БиХ (Доњи Вакуф и Кључ).
Овим средствима биће обезбеђени нови
ЕКГ апарати, дефибрилатори, аспиратори
и друга медицинска опрема неопходна
за свакодневни рад у здравственим
установама.
-Свесни високих цена медицинских
апарата и опреме, започели смо овај
пројекат како би сви грађани, без
обзира да ли се ради о развијеним или
неразвијеним општинама, имали добру и
једнако квалитетну здравствену заштиту.
Циљ свих нас у Хемофарм фондацији је
помоћ онима којима је најпотребнија,
а пре свега помоћ свим нивоима

здравственог система, од примарног
до терцијалног. Активности Фондације

фокусиране су на област здравља, бригу
о здрављу становништва и подизање

квалитета услуга у здравственим
центрима. Како је примарна здравствена
заштита први и најчешћи облик
контакта сваког од нас са здравственим
сектором, тако је важно да у свим
домовима здравља имамо могућности
за квалитетно лечење. Медицинска
опрема је, свакако, битан предуслов за
то, рекла је Сузана Ђорђевић, директорка
Хемофарм фондације.
Од свог оснивања пре 25 година
до
данас,
Хемофарм
фондација
реализовала је чак 2.000 активности у
укупној вредности од 12 милиона евра
и током овог периода помогла је бројне
здравствене установе у земљама у којима
је присутна компанија Хемофарм. У Босни
и Херцеговини Хемофарм је основан
1996. године, а 2003. године отворена
је фабрика лекова у Бањалуци, чиме је
Хемофарм постао једини произвођач
лекова у Републици Српској.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА И ВРШАЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ 1926 ОРГАНИЗОВАЛИ

АТЛЕТСКИ ПРОГРАМ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Туристичка организација Града Вршца и
Вршачки атлетски клуб 1926 побринули су се да
купачима на Градском језеру понуде атлетски
програм, у оквиру спортско - рекреативних
дешавања која се одржавају викендом у
поподневним сатима.
Тако су протеклог викенда сви заинтересовани
могли да учествују у атлетским показним вежбама.
Највише су били заинтересовани најмлађи
Вршчани који су се окупили око тренера и
трудили да, најбоље што умеју, одраде задате
вежбе. Тренери Вршачког атлетског клуба 1926
показивали су, уз много пажње, све лепоте
атлетике. Ово је добар начин да се најмлађи
упознају са краљицом спортова, а можда ће неко
од ових малишана за коју годину постати успешан
члан Вршачког атлетског клуба 1926.
Овај вршачки клуб има богату и дугу традицију,
а о томе су сви заинтересовани упознати на
промоцији арад и активности клуба.
Спортско- рекреативни викенд програми на
Градском језеру настављају се до краја месеца.
Велико интересовање за спортске активности
на језеру показали су Вршчани свихх генерација.
Завршница је планирана за суботу, 1. септембра.
Ј.Е.

КУПАЛИШУ СЕЗОНУ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ЗАТВОРИЋЕ

ВРШАЧКА РОЛЕРИЈАДА ПРВОГ ДАНА СЕПТЕМБРА

Туристичка организација Града Вршца
побринула се да и ове године обрадује
љубитеље ролера. Четвртом Вршачком
ролеријадом, заказаном за први дан
септембра, биће затворена овогодишња
кушпалишна сезона на Градском језеру.
Према речима организатора, такмичари
ће бити сврстани у неколико катеорија:
такмичари од 7 година старости, затим
од 8 до 10, од 11 до 13 година, такмичари
од 14 до 17 година и старији од 18 година,
који ће бити категорија ван такмичарске
конкуренције.
Одређена је и сатница ролеријаде. Трком
задовољства отвориће се ова занимљива
спортско - рекреативна манифестација, у
16,30 часова, 1. септембра. Током отварања
биће одржана демонстрација вожње на
полигону, едукација присутних о правилима
и безбедности у вожњи ролера и промоција
Вршца као града спорта. Након тога, од 17,15
сати уследиће трке такмичара. Полигон
трке представљају трке на дистанци од
80 метара уз својеврсне препреке које
такмичари на ролерима треба да савладају
за што краће време.
Капија Циљ и Старт се налазе на истој
страни - линији, те сваки такмичар мора да
провоза полигон у оба правца уз што мањи
број грешака. Правац је дужине 40 метара и
вози се појединачно, мери се време, у оба

правца.
Такмичење ће трајати у зависности од
броја пријављених учесника. Очекује се
да ће проглашење победника, уручивање
медаља и признања, као и незаобилазно
фотографисање бити око 18 часова.
После тога, око 18,30 сати, заказан је
јавни бесплатни час вожње на ролерима и

дружење са репрезентативцима у брзинској
вожњи ролера Ролер Савеза Србије и клуба
“ Интро Лине “ за све заинтересоване.
Пријављивање такмичара за учешће
на овогодишњој, четвртој по реду,
Вршачкој ролеријади обављаће се сат
времена пред почетка трке на лицу места,
1. Септембра. Пријава учесника вршиће

се по категоријама. Сви заинтересовани
такмичари требало би да на језеро дођу око
16 часова и пријаве се.
Досадашње ролеријаде биле су врло
успешне, а организатори очекују да ће тако
бити и ове године.
Ј.Е.
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МАРИНЕЛ СРБУ НЕЛУ, ГИТАРИСТА „КРИСТАЛА“, ПРВОГ ВРШАЧКОГ РОК БЕНДА

РОКЕНРОЛ МИ ЈЕ У ДУШИ!

Маринел Србу - Нелу
учествовао је у првој
рокенрол свирци у Вршцу,
као гитариста „Кристала“,
првог рок бенда у граду.
Није желео да пропусти
обележавање јубилеја 55
година од те прве вршачке
рок свирке, па се запутио
преко океана, из Америке, да
поново засвира рок у граду
где је провео младост и из
кога носи лепа сећања.
Ви сте учесник прве рок свирке у
Вршцу. Како је то било?
-Прва свирка је званично била 29.
новембра 1963, у Дому војске - ЈНА, у
Вршцу. Свирали су „Кристали“, први
вршачки рок бенд. Почетком 1962.
формирали смо састав и ту су били:
Душан Стоисављевић, звани Дуле
глуви, који је свирао кларинет, Илија
Грубић је после свирао хармонику,
Александар Вујовић - Аца главоња је
лупао бубњеве, Милан Ћулибрк - ритам
гитара и ја сам свирао усну хармонику.
Након 2-3 месеца мењамо инструменте,
јер они нису били за рок музику. Душан
Стоисављевић прелази на бас гитару,
Ћулибрк остаје на ритам гитари, Грубић
је прешао на бубњеве, ја на соло гитару,
а Аца главоња нам је био певач. Ту смо
променили име састава. У почетку смо
били „Апаши“, али пошто је музичка
секција била при Економској школи,
цео професорски борд био је против тог
имена. Шта сте ви, разбојници, апаши?!
Тако смо променили име у Вокално
инструментални састав (ВИС) „Кристали“.
Ту је све почело и прва свирка била нам
је 29. новембра 1963, у Дому ЈНА. Док
смо се припремали за тај први званични
наступ, свирали смо у Уљми и Средишту.
Каква је била реакција вршачке
омладине на Вашу свирку?
-Публика је била одушевљена, права
еуфорија. Сви су играли, не као данас,
музика трешти, нико живи не игра. Прво
смо свирали стриктно инструменталну
музику, узор нам је била група Шедоуз,
а после смо имали и мало италијанског
репертоара. Биле су и неке домаће
песме. Организовали смо игранке у
сали преко од Радничког биоскопа (сада
КЦ), у Дому железничара, преко од Мале
цркве. Окупљало се више од 400 људи.
Стискали су се као сардине. Једва су
имали места да играју.
Да ли је Вршац тада много каснио
за европским роком?
-Не. Нешто мало, делимично. Након

те инструменталне музике, рађали су
се групе са вокалима, а ми смо за њима
каснили од 8 месеци до годину дана. У
то време појавили су се „Битлси“, одмах
за њима и „Ролингстоунси“. Када нам је
певач био Тома Даутовић, скидали смо
ствари од „Ролингстоунса“.
Како сте успевали да скинете све те
песме?
-Јако тешко. Ја нисам тада имао чак
ни радио, али Дуле глуви јесте. Слушали
смо ноћу Радио Луксембург и што смо
запамтили у том једном слушању, то
смо се трудили да одсвирамо. Можда
је то било тачно, можда нетачно?!
Нисмо знали ни речи, нико није знао
енглески, записивали смо ћирилицом
онако како смо чули. Сналазили смо се
како смо знали и умели, али публика је
била задовољна, одушевљена, играло
се, трештало. Ми смо на сцени били
јако срећни, задовољни, и заједно са
публиком доживљавали предивне
тренутке који су остали запамћени до

данас. Била су то срећна младалачка
времена.
Да ли је било тешко доћи до
квалитетних инструмената у то
време?
-Било је врло тешко. Један врхунски
мајстор свог заната Вршчанин Назарчек,
столар, имао је радионицу преко од
Румунске цркве, направио нам је 3
гитаре. Биле су одличне, право ремек
дело, као да је био рођен да их направи.
Магнете смо ми купили у музичком
магазину, а Назарчек је све то склопио.
Биле су нам то прве гитаре, а за појачала
смо се сналазили, било је све то „штапом
и канапом“. Касније смо купили „Меаци“,
појачало италијанске фирме, нашао
сам га у комисиону. Дуле глуви је добио

Селмер звучник и појачало за бас,
послао му је ујак из Енгкеске. И тако
смо се сналазили. Све је ишло преко
Дулета, он нас је снабдевао и плочама и
грамофоном из иностранства, а онда је
све било лакше.
До када је трајала та вршачка рок
еуфорија?
-Трајало је то неко време. Милан
Ћулибрк и ја смо били директни
конкуренти, обојица смо хтели да
будемо соло гитаристи, а то није могло.
Један је морао да свира ритам гитару, а
други соло. Ја се нисам слагао са тим.
Био сам рођени солиста. Да не би било
већих сукоба, напуштам „Кристале“ и
формирам другу групу ВИС „Црвене
руже“, 1965. Ту су свирали Бранислав
Поповић - Брана, бас гитара, бубњеви
Бата каурма - Александар Павков (отац
му је био касапин, зато смо га тако звали),
ритам гитара Миладин Димитријевић
(његов отац - чика Рада био је врхунски
гитариста, али свирао је народну музику

у Пивари) и ја. Претежно смо свирали у
Дому железничара, зими у сали препуној
дима. Свирали смо само инструментале,
Шедоузе, рокенрол, евергрин, валцере,
танго. После годину дана прикључује
нам се певач Тома Даутовић и онда
мењамо име у „Плаве звезде“.
Највећи успех „Плавих звезда“ био је
учешће у снимању емисије „Вентилатор“
ТВ Београд 2, које је било на вршачком
аеродрому. Сећам се да сам био на
једрилици и свирао гитару. Волео бих
када би неко имао ту слику, ја немам. Ту
сам свирао једну моју ауторску ствар,
инструментал „Џунгла“. Ту су до изражаја
дошли ефекти „Меаци“ појачала које
је имало ехо апаратуру. То снимање
било је историјски догађај за град, јер
смо први пут изашли ван Вршца. Са
нама су учествовали у емисији и Зафир
Хаџиманов и Сенка Велетанлић, познати
певачи. После смо сви седели крај
телевизора и гледали емисију. Све је то
баш одјекнуло у Вршцу и шире.
Да ли сте имали још неке ауторске
песме?
-Само „Џунглу“, инструментал. Све
је било у мојој режији. Брани сам
написао ноте, од првог до последњег
тона мелодије. Ја нисам ишао у музичку
школу. Није то био класичан нотни
систем, већ је писано на неки мој
начин. Али, врло је ефектно, може да се
користи, да се свира после једне пробе.
То су наше посебне тајне шифре, начин
на који бележимо мелодију. Жао ми је
што немамо ни један снимак. Таква су то
била времена.
Када се рађа та љубав према

музици? Како долазите до прве
гитаре?
-Са 15 година сам свирао усну
хармонику, и то доста добро. Имао сам
смисла за музику, за ритам. Кад сам се
пребацио из Гимназије у Економску
школу (морао сам, умро ми је отац),
укључио сам се у школску музичку
секцију која је већ радила. Кад сам
ушао у тај састав, били смо комплетни.
Учествовали смо само на школским
приредбама, међутим, професор Крста,
који нас је водио, уговорио нам је
концерт у Уљми, одакле је био. Био је то
један од првих наших наступа. Публика је
била одушевљена, сала пуна, професор
Коста поносан на своје музичаре и
почастио нас је са по 500 динара од
новца од улазница, који је ишао, иначе,
у школски фонд. Биле су то прве паре од
музике. Кад смо ми то осетили?! Поред
љубави према музици и те парице су
нас подстакле да почнемо сами да
организаујемо игранке. Изашли смо из
музичке секције, формирали групу, у то
време Назарчек нам је правио гитаре.
По граду, по стубовима, бандерама,
трансформаторима, лепили смо плакате
за игранке. Улазнице нису биле скупе,

а сала је била увек пуна. Почели смо да
зарађујемо, делили смо паре, куповали
цигаре, ишли у „Србију“ на ручак, али и
куповали инструменте. За појачало сам
дао 200.000 динара, била је то велика
пара. Купио сам гитару „Хофнер“. Били
су то врхунски инструменти за нас у то
време.
-Е, онда се догодило да су ми украли
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гитару. Сећам се да смо једно вече
примили певача да наступи са нама. Звао
се Пинтер Калман - Карчи. Инструменти
су нам остали преко ноћи у сали Дома
железничара јер смо и сутрадан
свирали. Када сам сутра дошао, није
било ни моје гитаре ни појачала. Само
је то моје нестало. Продао сам све што
сам имао вредно да бих купио себи
гитару и појачало. Повела се истрага и
пронађени су моји инструменти баш код
тог Карчија кога смо угостили да свира
са нама. Појачало ми је враћено после
годину и по дана, гитару је продао негде
у Аустрији. Био ми је његов отац, тражио
да му дам потврду да је Карчи позајмио
те инструменте од мене. Милиција га је
теретила, била је расписана потерница
за Карчијем. Наравно да нисам пристао,
јер то није била истина. Његов отац ми
је платио 150.000 динара за гитару.
Каква сећања носите из времена
тих младалачких свирки?
-Били су то дивни тренуци који
се и данас памте. Као „Плаве звезде“
гостовали смо, сећам се, у Јабуци код
Панчева. Поред оног наступа у ТВ
емисији „Вентилатор“, за памћење је
био и тај концерт у Јабуци. Дошло је
цело село у салу Дома културе, која
је тек била завршена, нова. Била је то
биоскопска сала са бином. Свирали смо
Сетисфекшн од „Ролингстонса“ и остале
њихове ствари, хитове, Сузи кју, публика
је начисто полудела. Урлали су, тапшали,
викали, бацали шубаре у вис... Сви смо
уживали, и ми и публика. Кад се концерт
завршио, кад смо кренули напоље,
видели смо редове ишчупаних столица.
Све је било урнисано. Публика је толико
побеснела да су извукли столице све са
клиновима којима су били забодени у
патос. Старији човек, који је држао тај
дом, био је председник омладине у селу,
рекао нам је да му нисмо више никада
дошли у Јабуку. Добро сам запамтио те
његове речи. И данас ми звоне у ушима.
С друге стране, ми смо били задовољни.
Био је то концерт за памћење, било је
невероватно.
Напуштате Вршац и одлазите
у Америку. Да ли настављате са
музиком?
-У Италију сам стигао у марту 1969.

ИНТЕРВЈУ

Чекао сам, као емигрант, да добијем
легалне папире да бих могао да одем
у Америку. Чекао сам 7 месеци. На тло
Америке крочио сам 2. октобра 1969.
године. Било је то средином недеље,

а већ у суботу сам свирао. Међутим,
морао сам да променим жанр. Сада од
рокера стижем до народњака. Али, у
души сам и данас рокер. У Америци сам
радио у фабрици која је производила

хефтерице. Плата ми је била 50 долара
недељно, а за свирку сам имао 30
долара на вече, свирали смо петак,
субота и недеља. Било је то дупло више
од плате, а да не помињем бакшиш.
Са ким сте свирали народњаке?
-Први састав је био хармоника,

певач и ја на гитари. Хармоникаш је
био из Николинаца, Јонел Туркуоне,
одличан музичар. Јосиф Милош Пујо
био је певач, родом из Страже. Био је
добар, снимио је 10 - 15 лонгплејки.
Свирали смо претежно румунску
народну музику, и српску, за наше људе
који су живели у Америци. То је било у
Риџвуд Квинсу, првој кафани где смо
свирали. Власник је био Михаи Ончу.
Тај трочлани бенд се проширио, а моје
срце увек је било у забавној музици, не
у румунској народној коју сам морао
да учим, јер је нисам знао. Довео сам
још два члана у састав: Брацу - ритам
гитара и бубњара Панту Мунћана,
обојица су добро певали. Почињемо
да свирамо и репертоар из 70-тих и 80тих година - „Сребрна крила“, „Про арте“,
Мишо Ковач... Публика је то врло лепо
примила. Пола смо свирали румунске
песме, а пола забавну музику, имали
смо супер добар репертоар. Полако смо
убацивали и песме на енглеском и тако
смо опстали дуго година.
Кад забавна музика више није имала

никакав пријем код публике, остали
смо 4 члана састава и свирали смо само
румунску и српску народну музику,
народњаке. Ја сам у том клубу „Банатул“
у Њујорку, у Риџвуд Квинсу, провео 33

године. Уз то смо свирали све свадбе,
крштења, породична славља, забаве.
Тај ансамбл више не постоји, али зову
ме данас други састави да свирам с
њима. Пре него што сам дошао у Вршац,
свирао сам на јако лепој свадби. Певала
је Кристина, певачица из Румуније, која
је учествовала у ТВ емисији „Никад није
касно“. Ми смо дугогодишњи пријатељи.
Музика за мене значи све. Не могу без
музике. Да бих даље био у свету музике,
започео сам други бизнис - изнајмљујем
разгласе за свирке, концерте, прославе,
свадбе. Ја постављам разглас пре
почетка догађаја, а музичари после
свирају.
Реците нам нешто о својој
биографији. Где сте провели
детињство?
-Рођен сам 15. јула 1946, у Селеушу.
Ту сам био до своје девете године,
онда смо се преселили за Вршац. Отац
се звао Србу Паун, а мајка Драга. Имао
сам сестру Викторију. Нажалост, нико од
њих више није међу живима.
Оженио сам се још док сам био у
Вршцу, пре одласка у Америку где
и данас живим. Моја супруга Нада,
девојачко Пандуров, и ја венчали смо
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се 2. фебруара 1969. Следеће године
прославићемо пола века нашег лепог и
успешног брака. Имамо ћерку Пристилу,
удата је за Ричарда Тапалагу, родитељи
су му родом из села Локве. Подарили
су нам унука Греисона, има 5 година.
Он је декин живот, највећа срећа! Воли
музику, пева и по мало свира гитару.
Желим да га упишем у музичку школу,
да крене од малих ногу. Ја сам почео у
15 години, било је добро, али био сам
самоук. Волео бих да мој унук буде
школован, да буде комплетан музичар.
Шта Вас је сада довело у Вршац?
-Волим да дођем у Вршац. Носим
лепе успомене одавде. Ту сам провео
младост, имам другове, старе пријатеље.
Дошао сам да присуствујем прослави
55 година рокерола у Вршцу, био сам
и на 50 година. Видео сам познанике
које знам већ 50 година. Било је велико
задовољство свирати са вршачким
рокерима, и оним старијим и овим
млађим. Звао ме је Иван Костић да дођем
на прославу, радо сам прихватио позив,
јер је то за мене посебно задовољство.

Дошла је и моја супруга, трошкови нису
мали, али не могу се мерити са овим
доживљајем - бити поново у Вршцу,
свирати рок који ми је у души! Сви су
ме овде јако лепо испоштовали. Имао
сам две свирке, у Дому омладине и
на градском тргу. Било је предивно
дружити се са свима њима. Понећу

дивне успомене из Вршца. Желим да
се захвалим Валету, вршачком басисти.
Несебично ми је помагао да направимо
бенд који ме је пратио на свирци у
Вршцу, поводом 55 година рокенрола.
Имали смо само 2 пробе пре наступа.
Такође, велико хвала и Кеши бубњару
и Чапи гитаристи, као и свима осталима
на пруженој подршци. Било је све много
лепо!
Јованка Ерски

8
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РЕА САРТОРИ, ЈЕДНА ОД НАЈЧИТАНИЈИХ ВРШАЧКИХ СПИСАТЕЉИЦА

НА БАЛКАНУ ПРВО ТРАЖЕ ДУШУ, А ЈА САМ СВОЈА

Реа Сартори је списатељица која у свом опусу има
48 објављених издања. Њене књиге доступне су у
електронском издању на Амазону, интернет сајту сајту за
он - лајн продају. Живи и ствара у Београду, а детињство и
младост провела је у Вршцу. Ипак, ретки су Вршчани који
је знају под овим именом, а неки (као и аутор интервјуа),
нису знали да је њихова некадашња суграђанка изузетно
плодан књижевни стваралац. Овај разговор покушај је да се
Радојка Агатоновић представи Вршчанима као списатељица
Реа Сартори.
-Бројка од 48 објављених
књига говори да сте свој живот
посветили књижевном стварању
иако нисте професионални
писац. Када уопште стижете,
поред других обавеза, да се
посветите стварању у тој мери?
-Нису то обимни романи.
То је нека социјално-љубавна
тематика. Мало метафизике, мало
филозофије, мало свакодневице...
Не усуђујем се да се с неким
поредим, али је чињеница да бих
волела да ме пореде с Хенријем
Милером.
-Баш Милер? Зашто?
-Свакако није због Мирних дана
на Клишију, Ракове обратнице
или Ружичастог распећа, мада их
обожавам. Пре је због жеље да
побегнем у Париз, да спавам у некој
старој соби, пијем кафу јутром у
неком кафићу, куцам по тастатури
до дубоко у ноћ и једем кроасане
од хонорара. Тога овде нема.
Идем на посао свако јутро. Журим
кући да скувам ручак, раширим
веш, опеглам сину кошуљу... Нема
мирних дана. Нема Париских
локала. Нема боце вискија, штеке
кубанских цигара. Нема. Нема
чак ни лове за боје, за платно, да
сликам. Имам хаос у глави који
тражи да га кажем. Кад немам
времена, говорим га поезијом. Од
књиге се не живи, осим ако ниси...
Боље да ћутим.
-Колико ја знам, нисте познати
по ћутању.
-Нисам. Узалуд. Причам, али

ником више није до слушања.
Време је такво.
-Како објављујете?
-Амазон. Проклета Америка.
Ипак, за нетипичне писце, као што
сам ја, независне, своје, то је једини
начин. Не умем да се продам
на Балкану. Овде ти прво траже
душу, па редом. Тамо ми не траже
ништа. Пуштају ме да пишем. Ко
сам ја за њих? Смешан човечуљак с
писаљком, онај који говори неким
још смешнијим језиком, чак и пише
неке књиге на том језику.
-Помињете независност, на
шта тачно мислите?
-Па, независност је мач са две
оштрице. То се данас популарно
зове инди артист. Стварам оно
што од мене тражи моје биће. Не
клањам се ником. Не молим никог.
Не припадам нигде и никоме.
Лажем! Припадам једном малом
интернет Удружењу Независних
Писаца, чији сам и суоснивач.
Идеја нам је независност, потпуна
слобода у уметности. Како се то
постиже? Тако што нађеш начин
да ти новац не треба, да ништа од
пара не зависи већ само од тебе и
личне жеље да ствараш.
-Да ли је то могуће?
-Данас је све могуће. Питање
је само колико је човек инатан и
храбар да следи самога себе. Ја
јесам; и инатна, и храбра, и помало
луда.
-Млада у души, још увек?
-Проклетство младости никад не
изађе из нас. Уметнику стари само

тело. Ум и душа су занавек млади.
Али то је усуд. То није дар, како неки
мисле. Уосталом, „ако сви остарите,
с ким ћу ја да будем млад“ ??? И
наједном, то се деси. Останеш млад
с књигом у једно руци и наочарима
за читање у другој. Скапираш да си
уклет, да пловиш морима и не умеш
да пристанеш нигде, да престанеш
с том пловидбом која је те чини

човеком и убија, једнако снажно.
-Сећате ли се некад Вршца,
школских
дана,
часова
књижевности?
-О, даааа! Међу страницама
мојих књига увек се провлачи тај
период мог живота. Никад Београд,
у којем живим, неће умети то да
ми уради. Вршац ми је то урадио.
Оставио је неизбрисив траг. Па,
можда сам и ја оставила неки траг...
Ваљда нико није похарао градску
библиотеку као ја, некад. Мрзеле
су ме библиотекарке јер сам сваке
недеље узимала и враћала хрпу
књига. Мислиле су да не читам,
да само изнајмљујем. А ја сам
читала дању, ноћу, кријући се од
рођене мајке. Учила сам јутром, уз
прву кафу, пола сата до сат. После
бих читала све друго, све што ми
допадне шака. До петог разреда
основне већ сам била прочитала
сву обавезну лектиру до краја
средње школе.
-Ана
Карењина!
То
ми
паде на памет. И расправа с
професорком књижевности...
-Да, наравно! Па, Васко Попа...
-Увек смо имали шта да
кажемо!
-Ми смо таква генерација! Нисмо
јагањци да тек тако утихнемо.
Б. Ј.
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ПАЈА ЈОВАНОВИЋ ЗА СВА ВРЕМЕНА

Паја Јовановић је сврстан по стилу у академски
реализам који је код нас био мета напада и модерниста
и после идеалног комунизма, а чини се да због свог
националног служења није одговарао ни демократама
а ни пост демократама.
У сваком случају Паја Јовановић је апологета,
песник једног света, целовите људске духовности.
Замислите изложбу са фрагментима људског тела
рентгенским снимцима, па онда исечцима органа, а
на све то личи модерна и постмодерна вивисекција
фигурације.
Фигуративна реалистичка уметност није мода, она
је дуго тражено и једва остварено откриће, вештина и
филозофија сусрета потенцијала људске духовности и
слике човека о себи. То је остварено у доба ренесансе
и мало код Грка.
Онда је таква фигурација протерана и почело
се са атомизирањем слике, али и уситњавањем људске
духовности.
То нас је довело дотле да нам поруке Пајиних радова
изгледају као слике сна из кога су нас протерали.
Пајиних 3.500 слика стало би у стотинак великих сала
Вршачког музеја тачније то би био простор дугачак три
километара. Безмало добар део Лувра.
Кад је тај човек живео кад је толико сликао?
Како се Вршац не запита, с времена на време, да ли су
Паја и његова дела довољно експонирани, да ли Вршац
довољно капиталише ту част?
Ликовни стилови кроз историју мењали су се не само
по техничким и уметничким способностима него најчешће
као израз односа власти према сопственом народу.
Постмодерна укочене фигуре у Старом Египту, трајала је
преко три миленијума колико и привилегија касти.
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Паја Јовановић: Битка у Теутобуршкој шуми
Постмодерне су увек последица свести елите о
угрожености сопствених позиција вишком стваралачког
уметничког искуства код обичног света. Пајино дело
прва је жртва и први трофеј наших наручених иноватора
уметности.
Једноставно је неподношљиво сазнање о тако
свеобухватном темељитом утицају и темељу идентитета
Пајиног дела на нацију. Нација се ломи и ометањем темеља
кохезионе силе колективног памћења а Пајино дело је ту
највећа сметња.
Сваки аматер може бити кубиста, енформелиста,
апстрактни сликар, али ретко који и образовани сликар
може достићи Пајино мајстојрство.
Томислав Сухецки

Кад речи постану ограде бодљикавих жица
друштвених стереотипа однекуд се појави
поезија за маказама креативности и ослободи
нас.
Т.Сухецки

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОЈ ПЕСНИКИЊИ НА КОНКУРСУ СТАЛАЋ, ГРАД ВЕЧНЕ ЉУБАВИ

НАЂА БРАНКОВ ВИЛА ОД СТАЛАЋА

На другом по реду песничком конкурсу који је
расписало Удружење Тодор од Сталаћа са седиштем у
Београду, вршачка песникиња Нађа Бранков освојила
је повељу и прву награду.
Конкурс под именом “Сталаћ - град вечне љубави”
организован у оквиру свечаности Под крилима
Архангела, 18. годину, заредом, а ова културна и
духовна манифестација трајала је недељу
дана, од Светог Прокопија до Светог
Архангела Гаврила . На њој је вршачка
песникиња промовисана у Вилу од Сталаћа.
- Неописив је доживљај наступати на
тако светом и мартирском месту, у порти
манастира, који датира из Лазаревог доба,
месту пострадања у име Љубави. Поред
титуле Вила од Сталаћа, додељује се и звање
Витез од Сталаћа, чији су носиоци Војин
Ћетковић, Радош Бајић, каже Нађа Бранков
и додаје,
- Изузетна је част и задовољство наћи
се у Сталаћу, граду – утврђењу, из 14. века,
који је подигао Свети кнез Лазар, доживети
чари Мојсињске Свете горе, која је некад
просијавала кроз 77 манастира и цркава. У
походу на престоницу, Крушевац Турци су
прво разорили Сталаћ и чувену Тодорову
кулу.. Тад Стталаћа, емотивно је дочаран у
народној песми, Смрт војводе Пријезде, у
којој верна Јелица радије одлази, скоком у
Мораву, у смрт са мужем, него да на срамоту,
Турчина, љуби.
Домаћини планирају да Сталаћ постане
место ходочашћа заљубљених, јет је спој
херојства и узвишене Љубави, јаче и од
саме смрти и заборава. Прича о љубави,
обасјане звезданим трагом у вечности,
инспирисала ме је да, прошле и ове године,
пошаљем песме на овај књижевни конкурс,
истиче вршачка песникиња.
- Прошле године ми је 1. Наградом
овенчана песма Јеличино слово љубве, а ове,
такође 1.наградом, Пријезда , Морави.
На завршној свечаности, учествовали су
музичари - Асим Сарван, Данка Стојиљковић
и крушевачки глумци.
На концу, увек Љубав побеђује смрт,
ње заправо и нема....Има само сеоба душа

последњег и првог витеза, Пријезде и његове одане
љубе, Јелице. Наша највећа река, Морава, Господу је
привела и обесмртила заљубљене.
Верујем да ће у нашим школама Пријезда и Јелица,
наше врхунске народне певачице, Слепе Јеце, добити
свој пијадестал, попут Шекспирових јунака, Ромеа и
Јулије, а Сталаћ , у будућности, постати наша Верона!

ЈЕЛИЧИНО СЛОВО ЉУБВЕ
С тобом почиње и коначи све,
Последњи и Први витеже!
Из чаше Молитвене опи нас вино причесно
Савих гнездо у сенама твојим
И пољубих праг,пре но срце ми узнесе
Одреших уздах,крик отпасах
Пожњевен венац невестински!
Ал’ путује снага твоја и крв огњена
На сапима вранца далечиш,
Далечиш а ближим биваш
У расан расвита, на трн бедему, стражим,
Слухујем звук рога твога, молитву ткам
Многоструко беше наше СЛОВО ЉУБВЕ
У арсани чежње, ја сам која јесам
И ниједна, без тебе, нисам.
Исто је чекати и умирати.
Уштап се у срп младине твори,тугом полови
Јекују дамари тела,срца трезвон...
У ноћи скупља вијека, кад у нежност залута ум,
Дом ми беше келија,испосница, пирг...
Владару, видару, кључару синџира златни,
Власник си магије, моја слобода!
Одабрах Христолет с Тобом
Да крстоосенимо уснуће.
Кад немадох шта, руку ти дадох
Ореол-бурмом прослављену.
Полетесмо са међе јаве у неомеђен сан
-из вијалета клета,Господи,
Најкраћи до Раја пут!
... У ордију свеноћи људске
Са Истока, у Сталаћ, Тросунчана Љубав стиже!
Јер, смрти нема,има само сеоба душа
Душо, Последњи и Први витеже.
Нађа Бранков
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Након концерата у Дому омладине
претпрошлог
викенда,
у
оквиру
обележавања вршачког рок јубилеја,
одржана је рок свирка на градском тргу,
прошлог петка. Заједно су засвирали и они
старији рокери, који су писали рок историју
нашег града, али и младе снаге које негују
овај музички жанр. Била је то једна права
завршница обележавања 55 година од прве
рокенрол свирке, одржане у Вршцу, 29.
новембра, у Дому војске.
Био је то концерт музичара који су се
окупили са свих меридијана. Маринел
Србу Нелу долетео је из Америке да би
присуствовао јубилеју и засвирао рок у
Вршцу, баш као пре 55 година, као гитариста
„Кристала“, првог вршачког рок бенда.
Дошао је и гитариста Милан Несторов Чапа,
који живи у Француској, као и басиста Горки
Николић, који је допутовао из Ванкувера.
Заједно са њима, бројној публици,
љубитељима рока, представили су се и Иван
Костић, клавијатуре, Васил Миловић, бас,
Александар Јерковић, гитара, бубњар Горан
Ристић Риле, и једина дама међу рокерима
Снежана Милановић, бубњеви. Био је то
рок концерт за памћење, а поздрављајући
публику, рокери су најавили нови сусрет
за 5 година, када ће се обележити шест
деценија вршачког рокенрола.
Ј.Е.
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У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА ВРШАЧКОГ РОКЕНРОЛА ОДРЖАНА

РОК СВИРКА ЗА ПАМЋЕЊЕ

Засвирали вршачки рокери свих генерација (Фото: А. Аврамеску)

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА
У оквиру „Културног лета на
градском тргу“ у недељу, 26.
августа наступиће дечији хор
“Распевано срце” заједно са
члановима „Акро денс студија
– Супер стар“, са којима хор од
почетка успешно сарађује.
Дечији хор „Распевано срце“
постоји од октобра 2016. године.
Оснивач и руководилац хора
је професор Соња МатановЈерковић, а хор ради под
окриљем Удружења музичара
„Сакс“.
Чланови хора су деца
предшколског и школског
узраста. Кроз певање у хору
они пре свега промовишу
дечију музику и дечије певање.
Такође, негује се сарадња и
дружење међу члановима,
тимски дух, правилан однос
према музичким вредностима,
јача се самопоуздање, али
се истовремено и на стручан
начин развијају дечије вокалне

способности.
Хор„Распевано срце“ настао је
као хор који је пратио солисте на
дечијем фестивалу. Након првог
наступа на фестивалу „Певајмо
срцем“ 2017. уследили су бројни
наступи: гостовање на концерту
„Распеваних професора“, у
оквиру манифестације „Ширимо
осмех градом“ 2017. и 2018.,
отварање игралишта за децу
са хендикепом удружења
„Параквад ВШ“,на Градском
тргу у оквиру Културног лета
2017., концерт хора у оквиру
дечијег програма „Грожђебала“,
Новогодишњи концерт хора у
Културном центру, наступ на
хуманитарној додели пакетића
деци из удружења „Отворено
срце света“, наступ у оквиру
хуманитарне акције „Помоћ
пријатеља“,
на
фестивалу
„Певајмо срцем“ 2018. и на
отварању „Стоп шопа“ у Вршцу.

НАСТУП ДЕЧИЈЕГ ХОРА „РАСПЕВАНО СРЦЕ“
У НЕДЕЉУ НА ГРАДСКОМ ТРГУ
ЗА ЉУБИТЕЉЕ АНИМИРАНОГ ФИЛМА ДИЗНИЈЕВ КЛАСИК

“МАЧ У КАМЕНУ”
У КЛУБУ ИЗАЗОВ

Форест Синема и Филмотека Вршац у суботу са почетком у 20 часова дају
пројекцију анимираног филма “Мач у камену” за најмлађе суграђане. Пројекција
ће се одржати на вршачком брегу, у Клубу Изазов, на Топовском путу.

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

VIN
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Удружење љубитеља старина “Фел

Од времена када се почело са исушивањем Вршачког Рита, и нарочито
седамдесетих и осамдесетих година 19. века када је Вршац добио здраву
воду, здравствене прилике су пошле на боље; исушивањем баруштина око
Вршца и бушењем бунара нестале су многе болести, на пример грозница,
која је понекад узимала облик епидемије.
Међутим, Вршац је мучио недостатак речне, језерске воде. Овај
недостатак је представљао вечиту бригу за Вршчане, пошто у топлим
летњим данима нису имали где да се освеже.
1861. године сазидан је отворен млин – први и најстарији у Банату –
„Први банатски парни млин“.
1896. године Фрицов парни млин, заједно са купатилом, купио је Макс
Адлер. О томе је вршачка Будућност бр. 5/896 забележила „да је нови
поседник парног млина, пређе А. Фрица, г. Макса Адлер реновирао парно
и кадно купатило, те ће исто већ сутра (5/II) отворити и грађанству на
употребу ставити“. Ово купатило које је „реновирао“ Макс Адлер и дао му
име„Купатило Корнелија“ (Корнелиа фüрдő), радило је још дуго у булевару
Милоша Обилића.
Крајем осамдесетих година 19. века у Вршцу се отвара летње купатило,
пливаоница под слободним небом. Тих година Вршац је имао градског
инжењера, који је, изгледа, имао нарочито интересовање за бунаре и
купатила. Тако из бр. 17/888 Werschetzer Gebirgbote-a дознајемо да је
градски инжењер Јосиф Кунце почео преко пута од некадашње градске
кланице, да нивелише, копа земљу, за један већи басен који би био
грађанству препуштен само за летњу сезону. „Са чежњом очекујемо што
скорију изградњу овог за Вршац толико потребног подухвата“, бележе
новине.
Постојала су још два купатила: једно је било тзв. Мерклово, на углу
Другог октобра и Дечанске улице. Отворено је две године пред Први
светски рат, а 1920. године престало је да ради. Зграду је сопственик
продао приватницима, они су је порушили и на томе месту назидали себи
станове. Ово је било треће по реду вршачко купатило.
Четврто отворено купатило, односно басен за пливање, било је у тзв.
Чиновничкој колонији, у непосредној близини Градског парка, на почетку
Првомајске улице. Грађено је после Првог светског рата, 1920. године,
и њиме се грађанство служило све док Вршац није добио своје досад
највеће отворено купатило – Вештачко језеро.
Јула месеца 1952. године почела је изградња досад највећег летњег
купалишта у Вршцу, Вештачког језера. Напорним, па и добровољним
радом, разуме се и материјалним жртвама самог града, на месту где
су негда биле рупчаге са устајалом водом, створено је језеро којим се
Вршчани данас поносе. План је израдио његов иницијатор инж. Бода
Јовановић и Вршчани су већ 1954. године издашно користили одличну
воду језера. Од јесени исте године и у пролеће 1955. радило се углавном
на улепшавању језера. Већи део његових обала је поплочан, подигнуте су
модерне кабине, 30 за појединце и две веће заједничке. На пошумљеном
терену засађено је дрвеће. Само језеро велико је 40.000 м2. Према анализи,
вода је здрава, лековита. Из два бунара излива се у језеро вода топла 22°.
По свом хемијском саставу вода долази у ред сланих муријацитицних вода
са земноалкалним карактером и слична је сланој води бање Сланкамен у
Срему.

ИСТОРИЈАТ В
1

Приредио: Тамаш Фодор
Слике 1 и 2 Фрицов млин на некадашњој пијаци
Слике 3 и 4 Купатило Корнелија у улици Милоша Обилића
Слике 5 - 24 Вештачко језеро
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ликс Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју доносе причу о историјату купалишта Вршца.
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20. јул 2018. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

A MUZSLYAI HATÁRBAN AZ ELMÚLT SZOMBATON ARATÓVERSENYT TARTOTTAK

A VÖRÖSKERESZT MUZSLYAI HELYI SZERVEZETE

Idősek látogatása
és ruhaosztás
A

Vöröskereszt muzslyai helyi szervezetének tagjai az idén harmadik alkalommal látogattak és ajándékoztak meg
néhány idős és beteg polgártársat. Szalma Károly, a
Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke és Borbély
Tivadar, a szociális bizottság képviselője elmondták,
hogy az effajta jócselekedeti

» A sándorfalvi vendégek és a muzslyai házigazdák

» Az Sloga női csapata

Az aratás jegyében 35 -ik
alkalommal Muzslyán
A
nyár kezdete június 24e, a Szent Iván ünnepe,
egyben ez a nap keresztelő Szent János emléknapja
is, akit Búza vágó Szent Jánosnak is neveznek. Ez után következik Szent Péter és Pál napja,
az aratás jelképes kezdete. Ha
e napon nem is, de Szent Jakab havában, július 2-án már
Sarlós Boldogasszony napján
feltétlenül megkezdődik az
aratás. Ilyenkor már megszakad a búza töve, és ettől a naptól őseink megkezdték az aratást. Igen nehéz munka várt
az aratókra. Tiszteletben tartva a múltat Muzslyán a hagyományápolók immár sorrendben a 35. alkalommal rendezték meg a múlt szombaton hagyományos arató fesztivált. Az
elmúlt szombat reggelén mint
korábbi években is az aratók

35.
aratóverseny
a muzslyai réten

» A legidősebb arató
először is a falu központjában
lévő Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székháza
előtt gyülekeztek, ahol alkalmi művelődési műsor keretében Saša Santovac Nagybecskerek alpolgármestere köszöntötte az aratókat. Ezt követően
kivonultak a a falú alatti rétre a
közismert Pony- tanya tőszomszédságába. Kalapis Stoján SDB
atya megáldotta a búzaföldet
és ezt követöen pedig Ótott Róbert a tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes hivatalosan is megnyitotta a rendez-

vényt. A résztvevők itt bemutatták a „terült mezei asztalkát”, hogy milyen is volt valamikor az aratók reggelije és az
ebédje. A reggeli közös elfogyasztása után hozzálltak az
aratáshoz a szorgalmas aratók
megfent kaszájuk suhintásának köszönve, dőltek is a rendek, mindenki kaszált ahogyan
gyermekkorában még édesapjától eltanulta. A levágott búzaszálakat meg a marokszedők és
kévekötők igen gyorsan föl is
szedték keresztbe rakták, nehogy megázzanak, tekintet-

» Az idősek nagyon megörültek a látogatásoknak
tel ha már keresztekben voltak a búzaszálak akkor az eső
már nem árthatot nekik. Aratás után következet a búzatábláról levágott búza betakarítása, majd a cséplése. Múlt szombaton az Isten is megáldotta az
aratókat esőmentesen ért véget az muzslyai aratóverseny,
A versenyzők között ott
volt Nagy Gerő József, aki különben is a napokban tölti be
94 életévét, a még fényes acél
kasza kezében jobban vágta a
talpon álló búzaszálakat mint
az ötvenéves kaszálók.
A fesztiválnak külön érdekessége volt, hogy ebben az
évben két női csapat is bemutatta arató tudását. Az egyik
csapatban a Sloga nevű csapat
volt, melyet a következő aratók képezték: Gombár Dorinakaszás, Cucić Ljubica marokszedő, Gordana Ilič kévekőtő,
Gombár Daninijela kötél hordó és Nešič Andjelina vizhordó. A második csapatban pedig a cserépaljai nyugdijasok
klubjának tagjai vettek részt
az aratásban Djurdjina Filipović, Miloslava Tekijaški, Verica
Tekijaški és Dušica Stojanović
személyében.
A rendezvény vendégei
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
sándorfalvi polgármester aszszony és Búza Katalin alpolgármester asszony voltak.
KÉP ÉS SZÖVEG – PRÉCZ ISTVÁN

A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN ROMÁNIAI HITOKTATÓK JÁRTAK

Magyar anyanyelvű hitoktatók voltak a vendégek

R

omániai magyar anyanyelvű hitoktatók látogattak a
Nagybecskereki Egyházmegyébe július 11-én. A Bolyai Nyári Akadémia nyári továbbképzésén a hittantanárok, akiket

Mons. Martin Roos temesvári
püspök is elkísért, egy napot
egyházmegyénkben töltöttek.
Nagybecskereken fogadta őket DR.Német László SVD
püspök, aki röviden bemutat-

» Az idősek nagyon megörültek a látogatásoknak

akciók az ősz és a tél folyamán is folytatódni fognak.
Ezt megelőzően nyári ruhaosztási akciót is szerveztek,
mely keretében a szerény
anyagi körülmények között
élő sokgyerekes családok és
kisnyugdíjasok használt, de
jó minőségű gyermek-és felnőtt ruhaneműk, lábbelik és
táskák közül is válogathatBORBÉLY TIVADAR
tak.

ta egyházmegyéjét és beszélt
a közelgő római ministránszarándoklatról. Tekintettel arra, hogy Bánát híveinek életében fontos szerepet tölt be az
egyházmegye első zsinata, így

DR.Csiszár Klára pasztorálteológus, a zsinat teológiai tanácsadója a zsinati folyamatokról
tartott rövid előadást. A vendégek a Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatói számára ajándékot hoztak, amelyet majd a
hittantanárok augusztus végi
találkozóján kapnak meg.
A nap folytatásában Csókán és Feketetón jártak, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában és
keresztelésének helyszínén.
A vértanúhalált halt püspök
a Nagybecskereki Egyházmegye szülötte, de lelkipásztori
tevékenységet a Temesvári és
a Nagyváradi Egyházmegyékben folytatott.
NAGYEBCSKEREKI
EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A MUZSLYAI NŐK KLUBJÁNAK TAGJAI

Elismerések a
hagyományos
kézimunkákért
A

Topolyán megrendezésre kerülő Vajdasági
Kézimunkakedvelők Szövetségének jubileumi, XX.
Nemzetközi Kiállításáról
a muzslyai Nők Klubjának
ismét számos oklevéllel és
serleggel tértek haza, öregbítve ezzel és büszkébbé téve településünk hírnevét.
A szorgos kezű muzslyai

asszonyok szebbnél-szebb
hagyományos hímzésekkel készült kézimunkákat,
nagyanyáink hagyatékából féltve őrzött munkákat,
népviseletbe öltöztetett játékbabákat és különböző fafaragásokat tettek közszemlére. A Nők Klubjának kiállítását Nagybecskerek Város
támogatta. BORBÉLY TIVADAR

»A muzslyai kézimunkázók
ARACS HAGYOMÁNYÁPOLÓ TÁRSASÁG
EMLÉKÜNNEPSÉG A PUSZTATEMPLOMNÁL
Az idei jubiláris 20-ik hagyományos aracsi Emlékünnepség Július 29én 16,00 órai kezdettel tartják meg a Pusztatemplomnál a tordai Aracs
Hagyományápoló Társaság szervezésében. Az ünnepi szentmisét Ft. Mellár
József törökbecsei plébános celebrálja- paptársaival. Az egybegyűlteket
Lázár Jenő a társaság alelnöke köszönti, ünnepi beszédet Mgr. Hajnal Jenő a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke mond.
Az ünnepi műsort összeállította és vezeti Nagy Szabina, amelyben fellépnek:
Hevesi Tibor, Gúth Emília, Tápai Tibor, Fodor Marianna, Csíkos Dániel, Nagy
Szabina, valamint a magyarországi Tiszaalpár testvértelepülés dalköre.
A kisbusz Tordáról a Pusztatemplomhoz 14,00 órakor indul a Művelődési
otthon elől. Rossz idő esetén az Emlékünnepség a törökbecsei Assisi Szent
L. J.
Klára római katolikus templomban lesz megtartva.

» A muzslyai kézimunkázók
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Раст економске активности
у првој половини године у Војводини
На основу података РЗС, које је обрадила
Привредна комора Војводине (ПКВ), позитивни
ефекти раста економске активности у првој
половини текуће године потичу највећим
делом из опоравка енергетског сектора и
пољопривреде, чија је база у претходној години
била веома ниска. Према речима председника
ПКВ Бошка Вучуревића, повећање активности
забележено је и у свим осталим секторима
привреде са значајним доприносом раста
услуга у сектору грађевинарства, трговине и
туризма.
„Вођена повећањем обима производње
у прерађивачкој индустрији од 3,3 одсто,
индустријска
производња
у
Региону
Војводине је, међугодишње посматрано, у
првој половини текуће године забележила
раст од 3,1 одсто, док је у енергетском
сектору обим производње нешто нижи у
односу на ниво производње у истом периоду
претходне године. Најзначајнији позитиван
утицај на стопу раста индустрије региона
имале су делатности производње хемикалија
и хемијских производа“, рекао је за наш лист
Вучуревић.
Од јануара до јуна 2018. године, укупна
вредност
спољнотрговинске
размене
војвођанског региона износи 5,7 милијарди
евра, што је за 13,3 одстовише у односу на исти
период 2017. године. Вредност извоза је 2,7
милијарди евра, што представља повећање од
9,5 одсто, а вредност увоза три милијарде евра,
што је за 16,8 одсто више од реализованог
увоза у истом периоду претходне године.

Од укупно реализоване спољнотрговинске
размене Србије, војвођански привредници
су реализовали 30,8 одсто, при чему су у

укупном извозу учествовали са 33,7 одсто,
а у укупном увозу са 28,5 одсто. У укупном
спољнотрговинском дефициту Србије, АП
Војводина учествује са 11,4 одсто.
Инфлација, мерена растом потрошачких
цена производа и услуга, у јуну 2018. године
у односу на исти месец претходне године,
повећана је за 2,3 одсто.На кретање јунске
инфлације, посматрано међугодишње, у
највећој мери је утицао раст цена поврћа,
дувана, цена пакет-аранжмана и електричне
енергије за домаћинство.
„Смањење активно незапослених лица у
регистру НСЗ евидентно је у свим регионима.
На крају јуна 2018. године, најбројније, а и
процентуално највеће смањење је у Региону
Војводине. У евиденцији НСЗ за Војводину,
пријављено језа 15,8 одсто мање лица које
активно тражи посао, у односу на стање у
јуну месецу претходне године“, нагласио је
Вучуревић.
Запосленост у Војводини, поредећи са
другим кварталом претходне године, повећана
је за 4,1 одсто. Повећање запослености у
другом кварталу текуће године у односу на
први квартал, процентуално, а и бројчано
највећа је у Војводини односно повећана је за
1,9 одсто.Посматрано по секторима привреде
Војводине, у другом кварталу текуће године,
више од половине новозапослених лица
упослено је у прерађивачкој индустрији и то
повећање износи 11,6 одсто у односу на исти
квартал претходне године.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање
или продају. Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад
Рајфајзен банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно грејање,
клима, телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5
ари или мењам за Београд или Нови Сад.
Тел. 064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-5137 и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр.
7893, друга класа, 76 ари и 28m², КО
Уљма потез „Велика бара“ (Локва) пар.
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m²,
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452,
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/13309-79
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца.
Повољно. Тел. 060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени
простор од 140 m², помоћне просторије
45 m² у другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 m² у центру
Вршца (С. Немање) и издајем гарсоњеру
опремљену у центру града. Тел. 061/24911-61
Продајем или мењам за Београд или
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел. 064/897-4635
На продају спратна кућа на плацу од
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у
Великом Средишту. Земља се налази
близу карауле. Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у
центру површине 35 m² (соба, кухиња,
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/2355-436. Продајем једнособан стан
43m², 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 m², плац 44 ара
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица са
плацом око 3.000 m². Тел. 064/45-65-919
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
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Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана,
електрични шпорет, плински решо,
кухињске елементе, шиваћу машину,
дечији креветац и дрвени регал. Тел.
064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438
m², комплетна инфраструктура. Одмах
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-6580 звати од 18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари,
ужи центар Вршца, близу поште. Тел.
064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а)
Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима,
вода, канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска
43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код
„Виле брег“ и радијатор мало коришћен.
Тел. 064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и
багрем), пролази струја и вода. Тел.
062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера,
или мењам за некретнину у Београду или
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од
10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља Гребенац.
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко
било, на плацу од 12 ари под воћем,
викендица има подкровље. Тел. 064/22296-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у
БЕСПЛАТНИ
МАЛИ
ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ”
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

центру Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел.
013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел:
064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у
Вршцу, приземни са нус просторијама
и гаражом, укљижен без дугова. Улица
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара
плаца, вода, струја, укњижено, Николино
поље, Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 22748-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-1461.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62
m², стан је у приземљу, врло повољно Тел.
063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60
м²на плацу од 5 ари.
Продајем кућу у Скадарској 280 m². Тел.
064/917-47-77
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру
Вршца, 97m2, 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 једнособан намештен стан у
центру, има централно грејање, интернет,
кабловску. Тел. 060/350-30-60
Издајем стан у Хемограду, 50 m²
комплетно намештен! Слободан од 15.
априла. Цена 100€ плус трошкови. Тел.
064/823-93-13
Потребна гарсоњера у Новом Саду за
две студенткиње. Понуде доставити на
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571
Издајем двособан намештен стан
у Београду, у близини Маракане. Тел.
062/403-127
Издајем двособан намештен стан у
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/24608-32
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин.
Тел. 064/125-53-76
Издајем стан у кући, почетак Борачке
улице, засебан улаз, засебан струјомер,
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757 и 011/2676-826.
Издајем намештен стан у Београду, у
близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије, повољно,
згодно за фризере и занатлије. Тел.
064/1704-999.
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу
од 1. јуна, није намештена. Тел. 064/12261-29.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар.
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-9359 или 013/807-337.
Издаје се потпуно намештен стан
у Београду (Мирјево), са терасом,
28м²(кабловска, интернет) звати после
17х. Тел. 062-30-20-20.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел.
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру
у Београду, код Ботаничке баште, за
студенте. Тел. 064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу,
са централним грејањем. Тел. 013/834-065
и 064/296-0285
Издајем
четворособни
стан
у
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат,
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.
Издајем једнособан стан 47 квадрата
на Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/2868-14
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић,
први спрат, комплетно намештен, погодан
за студенте.Тел: 063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/2460832
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови.
Тел. 064/823-93-13.
Издајем двособан стан 65 m², Стеријина
7/17. Тел. 064/183-21-76.
Издајем дворишни полунамештен стан,
без шпорета и веш машине, слободан од
1. августа. Тел. 064/157-29-48.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа
и Краљевића Марка, трећи спрат, лифт
и нова клима. Погодан за студенте. Тел.
064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

РАЗНО
Математика, помагање при учењу,
припреме за пријемне испите. Тел.
013/2839-461
Продајем
пржионицу
за
кафу
комплетна, са целом опремом. Продајем
кола опел омега, регистрована до
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37
Дајем
часове
енглеског
језика
основцима и средњошколцима. Повољно.
Тел. 069/62-66-99
Услужно радим дизајн, припрему за
штампу, слике по поруџбини. Повољно.
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013
Радила бих по кућама домаће послове
и помагала старијим особама. Тел. 069/6266-99 – 013/835-129
Продајем оргинал Вилерове гоблене,
патике „дијадора“ бр 42, стару машину
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата
230х195 цм. Тел. 063/356-776
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
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 ЦЗ762, 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. 064/123-17-56
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. 064/123-17-56
Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ
на чврсто гориво, шамотна „Горење“. Тел.
805-095

ВРШАЧКА КУЛА
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Продајем кауч, бицикл, хармонику,
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто приколицу,
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986
Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи,
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња, дечји џип,
бебифон, пеглу за косу. Тел. 065/80-31606.
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.
Продајем ракију од кајсије, шљиве,
грожђа и од виноградарске брескве. Тел.
065/2-579-100.
Дводелна судопера, комбиновани
креденац за трпезарију мали прозор са
шалоном (60х60), кауч, два сточића за
телевизор, комода за постељину. Тел.
061/18-44-316.
Продајем телевизор „Самсунг“ цена по
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835105.
Продајем кровни носач за кола, буре за
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за
астал. Tel. 837-124.
Продајем дечија колица, тепих стазу,
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.
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.
Пекарска пећ за продају. Тел. 064/19790-69.
Продајем
очувану
тракторску
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел.
064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто
и столице, огледало са ормарићима за
купатило, туш кабину, хармоника врата,
витафон и решо на плин. Тел. 065/803-1606.
Продајем шалоне 140х140, шалони
220х140, прозор са вакум стаклом 60х60,
прозор 80х60 са шалоном, тучану каду
90х90. Тел. 064/121-62-62.
Осб плоче за подашчавање кровова,
цена 296 дин м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210.
Продајем зидну панел грејалицу на
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.
Продајем фотељу, лежај, шиваћу
машину, дрвени регал, плински решо,
електрични шпорет комбиновани и
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-44.
Купујем половну, исправну мешалицу
за бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210.
Косим и крчим траву са тримером. Тел.
064/19-55-269.
Продајем четири бицикла брзинца,
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 48,
веш машину, фрижидер, корпу за мерење
свиња, ауто приколицу. Тел. 013-28-32536.
Продајем шпорет на дрва, тучану
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел.
065/878-44-10.
Продајем потпуно нов котао на чврсто
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“
Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је.
Тел. 062/80-46-504.
На продају цвеће лале, већу и мању
количину, преко 1000 комада доносим
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.
За продају веш машина „Горење“
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година
стара, цена 100€, и „Обод“ Цетиње старије
производње. Обе потпуно исправне, као
и машина за сушење веша „Електролукс“
Немачка цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.
Уступам породичну гробницу на
Православном гробљу у Вршцу – уз
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-10.
Поклањам
антибиотике
сл.
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-47-77

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 дечији креветац . Тел
065/540-53-90
Продаје се столарија са вакум
стаклом и алуминијумским дихтлајснама,
столарија је половна и дрвена. Продаје
се шиваћа машина са постољем “Хауман“.
Може замена за огревно дрво. Тел.
061/111-28-21
Продајем
виолину
и
гоблене
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.
Продајем апарат за циркулацију са
свом пратећом опремом цена 6.000
дин. Sonic Pep 20BTE слушни апарат са
гаранцијом годину дана мало коришћен,
цена 10.000 дин. Тел. 060/483-09-80 или
061/604-96-46.
Биљни мелем „Станил“ против шуљева,
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем
тракторску
приколицу
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип,
резервни точак, уредна документација,
очувана и гаражирана, у Куштиљу. Тел.
021/636-97-26.
На продају бојлер на струју 80 л.
Поклањам лабрадора, стар 8 година,
вакцинисан, чипован, одржаван, због
малог простора у дворишту. Тел. 833-042
и 064/28-05-881.
Помагала бих старијој особи. Тел.
064/28-80-347.
Све грађевинске радове (зидање,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције ...) изводим квалитетно и
повољно. Тел. 061/265-62-04.
Продаје се скутер piaggio Hexagon 180
цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран,
црвене боје аутомацки мењач, мало
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел.
064/510-50-66.
Осб
плоче
за
подашчавање
кровова,цена 296 дин м2.Тел.062-437-236
Хитно потребни мајстори за сечу
ораха. Тел. 064/390-62-76.
Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw.
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик,
први власник.Тел: 060/0290-111
На продају луковице лале 8 дин. комад
и зумбула 5 динара комад, балконска
врата „Словенијалес“ некоришћена дупло
стакло, цена 40€. Тел. 837-631 и 064/- 28058-62.
Продајем виљушкар на електро погон..
Tel. 064/129-73-23.
Кошење траве, одржавање свих
травнатих површина, крчење дворишта
тримером. Тел. 064/19-55-269.
Продајем 7м² бродског пода. Тел.
060/022-01-28
Продајем два старинска грађанска
шифоњера, ораховина, малу фуруницукраљицу пећи, спаваћу собу са
трокрилним шифоњером. Тел. 833-294 и
061/217-68-26.
Женско штене Малиное старо 4 месеца
на продају. Тел. 064/700-24-94.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући
или стану. Тел. 064/28-10-216.
Продајем два двокрилна дрвена
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по
договору. Тел. 064/163-01-18.
На продају палме у саксијамаи стеге
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Купујем половни фрижидер за кућне
потребе. Тел. 061/256-23-96.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101623.
Продајем половни плински бојлер у
исправном стању(ремонтован комплетно)
и агрегат за струју 1kw. Тел. 060/08-31-901.
Продајем машин за прање веша

„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне
и у одличном стању. Машину за сушење
веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13,
бицикл „рог“ женски, дрвени креветац,
плински сат контролни, бутан боца пуна
3кг, роштиљ на струју, мушке и женске
патике и ципеле, точкови 28-86 за бицикл.
Тел. 064/168-58-94
На продају Голф 4, бензинац. Тел.
064/164-14-61
На продају Алфа камин на чврсто
гориво и две палме старе петнаест
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и
064/42-68-229.
Машина за млевење јабука и дуња на
продају. Тел. 063/112-12-70.
Черупаљка за клање пилића са
бојлером за грејање воде и левковима за
клање. Тел. 063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и
063/187-167-3.
Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000
км. Тел. 064/186-52-44.
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007.
годиште, купљена у Србији, Вршцу,
регистрација до јуна 2019. 132000км,
цена 3900 евра. Тел: 0600805618
Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада,
155/70 R13. Тел. 064/1865244.
Продајем житну сејалицу 18 реди
запрежна преправљена за трактор.
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајме агрегат за струју 1 kw, та
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по
договору. Тел. 061-166-702.
Продајем ловачку пушку Бајкал само са
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада,
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.
На продају 2 трокрилна прозора,
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома
повољно.
Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м,
питати на број тел. 013-806-460.
Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску
пећ “7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел.
062/32-98-12.
Продајем уџбенике за 3. разред
средње школе. Тел. 064/128-19-55
Продајем пиштољ „Берета“, први
власник, очуван, само лицима са
дозволом. Буре за нафту од 200 л, кровни
носач за аутомобил. Тел. 837-124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран,
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-2609.
Продајем два кауча (2000 и 3000
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел.
062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком,
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и
063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска
врата са две стране квака, металан
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65.

Поклањам бибер цреп. Тел. 013/401210 и 060/74-01-210.
Продајем трокрилни регал дрво
са огледалом и ципеларник. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом и трофазни електромотор.
Цена по договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Купујем плинске неисправне бојлере
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861419 и 063/ 482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан.
Тел. 064/280-58-81.
Вршим поправку плинских бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел.
063/482-418 и 861419.
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила око окућница и
викендица,
гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду. Тел.
013/806-872 и 060/0806-872.
Продајем веома добар цреп „велика
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.
Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима
са дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496
Вршим услужно кошење и одржавање
травњака и зеленила окућница и
викендица.
Гаранција
дугогодишње
одржавање зеленила у Хемограду.Тел:
060/0806-872
Продајем бетонске цеви за ћуприје
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел:
065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ
на струју, контролни сат за плин, „рог“
женски бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“,
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел.
064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој
женској особи, 3-4 сата дневно. Тел.
063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике
и физике за гимназијалца и основца. Тел.
063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без
кабине и сетвоспремач запремине 1,90
корпу за трактор, шалоне за прозоре
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач
210 л. дечји креветац са мадрацем 1
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел.
063/733-92-47.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31
и 55х42 исправни, бренери за варење,
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све
исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел.
064/168-58-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена
25 €. Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем цитроен C4, произведен
године 2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587
cm³/80 kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао
196.000km, регистрован. Тел. 062/1175-5955.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 18. августа 2018.године навршиће се
шеснаест тужних година од када се изненада
угасио живот наше најдраже мајке, сестре и
баке

ДРАГИЦЕ ЉУБИЧИЋ
“Све је нестварно док траје и дише;
Стваран је цвет чија одсутност мирише
И цвета, а цвета већ одавно нема ...”
Толико смо те волели, да те никада не
можемо заборавити.
Твоји: ћерка Катарина, унук Стефан, зет
Зоран, брат Живко са породицом и заова
Вера са породицом
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 283, 10. ЈУН 1992.

ЗАДОВОЉСТВО И ХОБИ

Брачни пар Слободанка и Владимир Пећканић су познати
риболовци. Владимир је заволео оввај спорт још као дете уз оца.
За четрдесет година свог риболовачког стажа имао је неколико
трофејних улова, неке из периода када је на пецање ишао са оцем.
На Тиси код Чуруга 1954. године упецао је сома тешког педесет
и четири килограма. А био је ту и шаран од десет до дванаест
килограма.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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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 (136)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Слободанка последњих десет година радо одлази на пецање
у друштву свог супруга Владимира, поред кога је заволела овај
спорт. Међу њеним најбољим резултатима вредно је поменути сома
тешког двадесет килограма и шарана од шест килограма.
- Риболов нам је задовољство и хоби - кажу Слободанка и
Владимир. – Пријатније нам је да пецамо, него да седимо у кафани,
јер се у природи и на свежем ваздуху најбоље опустимо и одморимо.

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 283, 10. ЈУН 1992.

У ПОХВАЛУ ВРШЦА

1944. године Град Вршац би требало да прослави 500 година
вршачког виногорја, 400 година од прве српске победе Турцима
200 година од стварања градског насеља и још неколико
значајних јубилеја. Поводом тога објављујемо овај есеј.
Мало се наших градова, као Вршац, могу похвалити
чињеницом да ће у једној години прославити неколико великих
јубилеја који одређују целокупну прошлост, јер ретко је да се
кључни догађаји одвијају по неком сиснхроном ритму и да се
везују за један одређени датум или број, као што је то случај са
нашим градом. У прошлости Вршца број 4 је кључни број, он се
скоро као по некома магијском правилу, неколико пута понавља
обележавајући судбину овог града – 1494, 1594, 1794, 1804, 1894,
1944. година и још многе године, које су под знамењем 4, биле
су важне, па чак и одлучујуће у вишевековној историји овог
предела.

О томе смо пре две или три године писали покушавајући да
подстакнемо Вршчане, а пре свега оне који воде овај град, да
започну са припремама једног овако великог полумиленијумског
јубилеја. Будући да се није скоро ништа постигло у томе, од овог
броја “Вршачке куле”, а надамо се, све до 1994. године, из броја
у број, у кратким историјским есејима, бележићемо тренутке
и слике или говортити о личностима и делима из прошлости
Вршца, како би се све веће интересовање наших суграђана за
овакве теме бар делимично задовољили.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање
народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула.
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару.
- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање
варошког заступништва.
Други дан поново је дошла
допутација из Алибунара. Она
се састојала од 6 Србијанаца и 2
Панчевца трговца. Али Семијајци
остадоше стални и сувише још
јавише својим суседима, да је сада
време да им буду на помоћи.
Јуна 28. још једна депутација
дошла је у Семијај, а састојала се из
једног српског свештеника, једног
граничара и једног Србијанца.
Но Семијајци похватају ове људе
и пошаљу их у Тамишград, а да
их устаници не би злостављали
ради тога, наумише да сами најпре
нападну. Помоћу својих суседа они
доиста нападну на алибунарске
шанчеве, попну се на њих и
одвијају тамошњу посаду чак у
место. И тек онда су се повратили,
кад су дознали, да се од Иланџе
приближава војска од више стотина
људи.
Дошав кући, Семијајци опреме
у Вршац депутацију надсолги
Стевану Дамаскину, молећи га за
помоћ против устаника. Дамаскин,
по народности такође Србин, беше
један од најодлучнијих чиновника
односно стишавања овог устанка.
Он одмах раздели 2 компаније
пешака и 2 ескадрона улана на
Семијај, Ирмењхаз и Зичидорф.
Но ни Срби нису дуго оклевали.
1. јуна нападну Семијај са 3 топа од
више страна у исти мах и запале
га ода свуд, пре него што се и
могла окупити редовна војска.
Но кад их војници нападоше,
повукоше се натраг, оставивши
више мртвих и рањених. Кад су се
војници повратили, место је већ
било изгорело, 70 кућа заједно
са имањем становништва беше
пропало. И војници имађаху
губитка, наиме 3 рањена и 2 мртва,
међу којима беше и капетан Максим
гроф d´Orsay. Распаљен борбом,
гроф беше измакао у неко село, и ту
је, одвојен од своје војске, подлегао
непријатељској надмоћи. Гроф

d´Orsayје први официр, који је пао
у овом несретном рату за мађарску
ствар.
Изгубивши своју постојбину,
Семијајци потражише заштите у
околним местима. Али још један
удар их је задесио. Кад су отишли
војници, устаници се поново
вратише у Семијај, да поробе и
оно неколико преосталих, празних
кућа. Мислећи, да је ова несрећа
опаметила Семијајце, Алибунарци
им опет опреме своје изасланике,
да их приволу на своју страну. Но
Семијајци похватају и ове људе и
опреме их у Тамишград 1).
Куд и камо значајнија од
семијајске јесте судбина Беле
Цркве, коју је највећма помагао
Вршац. У исто време, кад је
установљен алибунарски логор,
Срби установише и побочни
логор у Врачевгају, српском селу
југозападно од Беле Цркве. Главни
смер ових устаника беше тај, да
прекину свезу између Беле Цркве
и вршачког мађарског логора.
Отуда су из села около Вршца, у
чију су верност сумњали, млоге
људе одводили у логор. Тако је
из Избишта узето на 100 људи, а
из Уљме још и више. Тиме је овај
крај остао тако рећи без људи,
способних за обрану, па је био
сасвим покоран 2). Из тог узрока
су и Белоцрквани, неимајући
довољно обранбене силе 22. јуна
предали Србима све своје оружје
и муницију. Вршчани им не могаше
помоћи овом приликом, јер су своју
помоћ послали рудокопима, за
које се мислило да су у опасности.
Но устаници се повукоше према
Алибунару. 3).
По примеру Беле Цркве прошао
је и Карлсдорф. Његово немачко
становништво подстрекао је на
отпор ондашњи катол. парох,
Антон Крике. Да би се одмастили,
што су им Семијајци похватали
свештенике,
Срби
нападоше

1)Horvát M.: Magyarország függetl. harez. történ. sv. I. 198. do 200
2)Исто дело
3)Исто дело

Карлсдорф, заробише Крикса и
послаше га у Карловце, одакле је
пуштен тек после дугог затвора 4).
Овде нека је споменуто и то,
да су јужноугарски Романи на
свом народном сабору од 27. јуна
у Лугошу закључили, да се оцепе
од карловачке митрополије и да
се придруже Мађарима.Уједно је
тада закључено, да се православни
епископ у Тамишграду и Вршцу, ради
њиховог протуроманског делања,
збаце са својих звања, а за заменике
им да се поставе у Тамишграду
Петровић, прота липовски, а у
Вршцу Игњат Вуја, прота оравички.
Овај закључак потврдило је доцније
и министарство 5). Па ипак све то
није имало никаквог замашнијег
утицаја на ток догађаја у Вршцу
и његовој најближој околини.
Напротив,
вршачке
прилике
постале су све критичније, у толико
више, што се све јасније опажао
споразум огромног дела српског
становништва са алибунарским
логором. Све кад овоме и неби било
других доказа, околности, које ниже
наводимо, искључују сваку сумњу.

4)Исто дело
5)Horvát M, sv. I. стр. 209., 210
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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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ФОСИЛ
КРОКОДИЛА
НАЗВАН ЛЕМИ
ПО ВОЂИ ГРУПЕ
МОТОРХЕД
Леми Килмистер, некадашњи вођа британске
хеви метал групе „Моторхед”, од сада има и свог
фосила, јер је група научника која воли музику
Килмистера, преминулог 2015. године, дала име
Леми примитивном праисторијском крокодилу.
Научници Природњачког музеја у Лондону
одлучили су да фосил назове „леммyсуцхус” што
значи „крокодил Леми” у част певача и басисте,
саопштио је данас музеј. Фосил је пронађен

почетком 20. века у Енглеској, а недавно су се
научници поново окренули истраживању тог
крокодила који до сада није имао име.
Крокодил, који је живео у доба јуре која је
трајала од 206 до пре 144 милиона година, био
је дуг 5,8 метара са главом дугом један метар.
Певач и басиста „Моторхеда” (70) преминуо
је 28. децембра 2015. после кратке борбе с
агресивним канцером.

Леми Килмистер рођен је 24. децембра
1945. године у Стафордширу, у Енглеској, и
био је цењен као музичар и иноватор још од
раних 70-тих када је био у бенду „Хавквинд”, а
посебно током четири деценије у „Моторхеду”,
најпознатијем по хиту из 1980. године „Ace of
Spades”. (Бета-АФП)
Извор: Политика

ЧУДЕСНА ФОКА
Фоке се убрајају у породицу перајара и спадају,
по мишљењу неких зоолога, у месождере. Постоји,
међутим, веровање да потичу од групе месождера
из које потиче пас.
Има више врста фока. Најчешће су обичне
фоке, ушате фоке и морж или морски коњ.
Фока је обични сисар чија дужина износи
од метар и 60 центиметара до два метра, од
њушке до врха носа. Тежина мужјака може
достићи и стотину килограма, док је женка
мања и лакша. Због ваљкастог облика тела
фоки прија живот у води. Њене четири ноге
су заправо пераја. Ноздрве и ушне шупљине
могу се потпуно затворити како у њих не би
улазила вода кад животиња зарони. Кожа је
обложена дебелим слојем масноће, па фока
може дуго да издржи у леденој води и да
поднесе ниске температуре.
Ушате фоке су виткије од осталих перајара.
За разлику од обичне фоке, ушата фока креће
се на земљи прилично хитро и на смешан
начин јер се подупире на стражње пераје, а
помоћу предњих напредује. Ушате фоке су
једини перајари који са сваке стране главе
имају по једно мало спољно уво.
Ови сисари редовно се коте у мају. Колевка
им је мала рупа ископана у леду, али младунче
не осећа зиму јер је покривено меким крзном.
Мама фока свој пород ставља поред себе како би

почео да сиса млеко. Неко време не напушта ни за
тренутак малу фоку и често је храни. Свега неколико
сати пошто се окотила, млада фока уме већ да плива

и да рони. После неколико дана малишан не тражи
више толико млека као у почетку и мајка може да га

напусти на сат-два да би отишла у лов.
За време одсутности мајке, мала фока остаје на
жалу заједно с другим младунцима и убрзо почињу
заједничке игре и забава.
Мале фоке се у почетку необично боје
воде. Да би их присилила на пливање мати
често мора да их баци у воду. А када прође
кратко нордијско лето, млади се придружују
одраслима и сви се заједно селе у топлије
крајеве. Фока је изврстан пливач. Плива
прсно и леђно, на површини и под водом.
Али ипак не може да остане под водом дуже
од неколико минута јер дише плућима, као
човек.
Фоке имају изванредан смисао за тачност.
У доба сеобе, која се редовно обавља у
октобру, напуштају острва Аљаске и одлазе на
зимовање у топле пределе океанских острва,
уз Калифорнију. У априлу се враћају на север
и то с толиком тачношћу да обална стража
може с највећом прецизношћу унапред да
утврди дан, па и сат њиховог доласка.
Колико је окретна у води, толико је,
напротив, неспретна на земљи. Задња
пераја не могу да поднесу тежину тела, па се
животиња подупире предњим перајима, као
кад човек иде упирући се длановима о земљу
и вукући за собом ноге.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

БАЛАНОВ ПЕЧАТ НА ГЕНЕРАЛКУ

Вршчани су припремни период завршили
шесттом победом и судећи по приказаним
играма потпуно су спремни за почетак сезоне.
Меч са чврстом екипом Бродарца личио је на
прави првенствени са много трчања и дуел
игре а веома мало шанси. Гости их у првом
делу меча нису ни имали док је ОФК Вршац уз
велику предност у поседу лопте у уводном делу
утакмице успео да запрети преко Ивановића.
Голман Головић сигурно је интервенисао. У
25. минуту Жерађанин је после добре акције
везног реда Вршчана изванредно шутирао,
лопта је окрзнула пречку.
У другом полувремену офанзива ОФК
Вршца се наставила а крунисао је брзоноги
Сава Балан у 60. минуту. После акције Белића
и одбране Головића, концентрисано је сачекао
лопту на другој стативи и погодио супротан
угао гола гостију.
Београђани су у финишу меча успели не
само да се ослободе притиска већ и да преузму
иницијативу и у неколико наврата опасно су
угрозили гол Ђулчића. Најбољу прилику за
изједначење имао је Пузовић, али није био
прецизан из слободног ударца са саме линије
шеснаестерца.
Тренер ОФК Вршца Ненад Мијаиловић је
на овој утакмици указао шансу да дебитује
у сениорској конкуренцији 15-годишњем
Кристијану Миошко, чиме је потврђено
опредељење клуба да у предстојећој сезони
покуша да афирмише и неколико играча из
омладинског погона.
- Задовољан сам припремном периодом,
резултати у овом периоду не смеју да нас
заваравају. Верујем у овај тим, као и то да момци
знају шта им је чинити на старту првенства,
Током летњег прелазног рока у клуб су
стигли: Александар Лазевски (Слобода
Тузла),
Дејан Ивановић (Динамо
Панчево), Стефан Левићанин, Лазар
Марковић (Рад), Жељко Жерађанин
(Раднички Пирот), Милован Петрић
(Бродарац), Саша Благојевић (Јагодина)
и повратници Бојан Чукић (Аустрија),
Небојша Станков (Јединство Параћин)

Старт сезоне дочекују у доброј форми: ОФК Вршац

опуштања не сме бити јер у том случају шансе
за успех су нам минималне, упозаорава стратег
Вршчана.
Ипак, припремни период се није завршио
идеално јер се повредио новајлија Божић.
Он сигурно неће бити у саставу због руптуре
мишића. Добио је јак ударац против Бродарца
и чека га минимум две недеље паузе. У првом
колу Српске лиге Војводина ОФК Вршац
дочекује Бачку из Суботице. Меч на Градском
стадиону почиње у 17 часова.
- Долази нам клуб са великом традицијом
и сјајним играчима. Ми имамо своје адуте
максимално ангажовање, пожртвованост
и дисциплина у игри. Очекујем неизвесну
утакмицу у којој ће детаљи одлучивати,
закључио је Мијаиловић.

ОФК ВРШАЦ – БРОДАРАЦ 1:0 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 200,
судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Балан

у 60. минуту
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Лазевски, Петрић, С. Благојевић, Божић,
Левићанин, Жерађанин, Ивановић, Мандић,
Балан. Играли су још: Станков, В. Благојевић,
Белић, Марковић, Глувачевић, Миошко.
БРОДАРАЦ: Головић, Ђурић, Иванчевић,
М. Лукић, Брајовић, Пејић, Џанић, У. Лукић,
Бјелобрк, В. Лукић, Пузовић. Играли су још:
Стојиљковић, Ристић, Новковић, Вуковић,
Стојановић, Вујовић, Максимовић.

ШЕСТ ОД ШЕСТ У ПРИПРЕМНОМ
ПЕРИОДУ

ОФК Вршац је у припремном периоду
одиграо шест утакмица и забележио шест
победа (Јединство Влајковац 4:0, БАК 3:1,
Железничар Панчево 2:1, ОФК Београд 5:1,
Црвена звезда из Малог Мокрог Луга 2:0,
Бродарац 1:0).

КО Ш А Р К А
ПРОМЕНЕ У КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ВРШАЦ

ПРЕДРАГ КАНАЧКИ ПРЕШАО У ДИНАМИК, ВЛАДАН
МАЈСТОРОВИЋ НОВИ ТЕХНИКО

У нову сезону Кошаркашки
клуб Вршац улази у скоро потпуно
измењеном саставу. После промене
на месту шефа стручног штаба где
је Горана Топића наследио Бранко
Максимовић, уследила је још једна.
Досасашњи директор Предраг
Каначки прешао је у редове
београдског Динамика а на место
првог оперативца клуба дошао је
Владан Мајсторовић Власта.
Мајсторовић је током своје
каријере спортског радника био
технико мушке и женске екипе
Хемофарма, а 2006. године током
квалификационог
циклуса
за
пласман на Европско првенство
у Италији именован је за техника

женске репрезентације Србије
и Црне Горе. У кошаркашкој
биографији му се налази и податак да
је уз Александра Шалиначког идејни
творац и оснивач Кошаркашког
клуба Кондивик.
Предраг Каначки је током свог
двогодишег мандата у КК Вршац
остварио импозантне резултате. У
првој години Вршац је по први пут у
историји освојио прво место у КЛС
и остварио пласман у Суперлигу
Србије, као и пласман у АБА 2 лигу
и на завршни турнир тог такмичења.
Кошаркашки клуб Вршац почеће
припреме током наредне недеље,
очекују се и бројне промене и нова
имена у играчком кадру.
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