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У ОКВИРУ КАМПАЊЕ „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ“ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ПОСЕТИО ВРШАЦ

-Очекујем да све послове око изградње брзе саобраћајнице од Београда, преко Панчева до Вршца и румунске границе, урадимо до краја ове године и да кренемо у
изградњу тог ауто пута, рекао је председник Вучић обраћајући се Вршчанима. - Пруга Панчево – Вршац је добра, али мора да буде много боља и реновираћемо је и за
брзине од 120 км на сат - Подршком ИТ сектора, подстичемо останак младих стручних кадрова и овде у Вршцу, али и у другим местима широм Србије Настављајући кампању “Будућност
Србије”, председник Србије Александар
Вучић обишао је Јужнобанатски округ и,
том приликом, посетио је и Град Вршац, 10.
фебруара. Боравак у Вршцу председник је
започео посетом Технолошком парку где
је обишао нови ДАТА центар и производнопословни објекат за производњу
информатичке опреме компаније Е–Смарт
Системс из Београда, која је 100 одсто
власник, и која, са ХИТимом, има више од 90
запослених.

ИТ сектор - будућност Србије
Добродошлицу председнику Вучићу
пожелели су, испред објекта компаније,
градоначелница Вршца Драгана Митровић,
власник “Е-смарт систем” Горан Вељовић
и директор фирме “ХИТеам” Дејан
Танасијевић. У пратњи домаћина, Вучић је
обишао компанију и упознао се са њеним
радом и плановима за будући период.
Ова домаћа интернет компанија
неоспорни је лидер на регионалном
ИТ тржишту и
обавља делатности
интернет провајдера, системске подршке,
малопродају и велепродају хардвера и
софтвера, као и постављање структурних
кабловских система. Вршачки ДАТА центар
отворен је 7. децембра прошле године, а
компанија “ХИТеам” је од Владе Војводине
добила кредит од 20 милиона динара за
изградњу објеката.
Председник је нагласио да је будућност
Србије је у развоју ИТ сектора који је међу
највећим извозницима Србије, и похвалио
научно-технолошки парк у Вршцу - седиште
ове делатности.
-ИТ сектор је нешто што ћемо подстицати,
пронаћи ћемо све могуће начине да
добију подстицаје и по броју запослених,
и по нивоу инвестиција, и по могућности
делимичног одбијања, неплаћања пореза

Председника Вучића у Дата центру поздравља директор Дејан Танасијевић
у наредном периоду, рекао је Вучић. Јер,
тако подстичемо останак младих стручних
кадрова и у овде у Вршцу, али и у другим
местима широм Србије. Ми школујемо,
много уложимо, а пошто се то добро плаћа у
свету, млади људи искористе прву прилику
и оду од Немачке до свих других европских
земаља. Ту ми губимо много, зато ћемо се
трудити да подстичемо компаније које могу
овде да добро плате да бар један део тих
стручњака, толико тражених на тржишту

ван наше земље, сачувамо и задржимо
овде.

Инвестирање у ауто пут и
железничку пругу
-Обиласком Јужнобанатског округа
разговарали смо са људима из различитих
сфера друштвеног живота, како бисмо
могли више да помогнемо и брже развијамо
нашу земљу, изјавио је Вучић обраћајући се

бројним медијима који су пратили његов
обилазак Јужнобанатског округа. Од тога
да уређујемо амбуланте, домове здравља,
до решавања путне инфраструктуре. У
наредних 6-7 година завршићемо свакако
брзу саобраћајницу (две плус две траке)
Београд - Панчево - Вршац, дужине 86 км,
до румунске границе. За Јужни Банат важна
је и саобраћајница Београд - Зрењанин, 56
км од Пупиновог моста - ауто пут о коме
преговарамо са Кинезима. Радимо на даљој
реконструкцији железничке пруге иако смо
чак 90 милиона платили реконструкцију
до саме главне станице у Панчеву. Возови
нам сада иду од 60 до 90 км на сат, пруга
Панчево – Вршац је добра, али мора да буде
много боља и реновираћемо је и за брзине
од 120 км на сат.

Вршчани пију једну од најбољих
вода у Србији

Директор ЈКП “2. октобар” Небојша Перић упознаје председника Вучића са системом рада фабрике за пречишћавање воде

Председник Вучић посету је наставио
обиласком постројења за прераду пијаће
воде у Павлишу где му је добродошлицу
пожелео Небојша Перић, директор Јавног
комуналног предузећа “Други октобар”.
Директор Перић је упознао председника
Србије са радом овог постројења, једне од
најкапиталнијих инвестиција на територији
Града Вршца.
Нова фабрика за пречишћавање
пијаће воде говори о новим стандардима
на чему морамо да радимо у будућности.
Данас Вршчани пију једну од најбољих вода
у Србији, без вишка мангана и амонијака,
рекао је председник Вучић након обиласка
постројења за прераду пијаће воде у
Павлишу. То је велика инвестиција, коштало
је око 6 милиона евра.
Јавно комунално предузеће “Други
октобар” финансирало је око 60 0дсто
инвестиције кроз кредитну линију са
немачком развојном KFW банком, а остатак
је донација реализована кроз међудржавни
споразум, закључен између Влада Србије и
Немачке.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ПОСЕТА БЕЛОЈ ЦРКВИ
Након обиласка кабинета Школског
центра „Никола Тесла“, председник
Вучић је кренуо пут Беле Цркве где
је обишао Специјалну болницу за
плућне болести “Др Будислав Бабић”.
Белоцрквани су се окупили у великом
броју да дочекају председника Србије
исказујући им своју подршку бројним
транспарентима.
Белоцркванска болница је од
регионалног значаја јер се једина
бави плућним патологијама, и једина
у Србији лечи плућне болести код
психијатријских пацијената. Недавно
су завршени радови на реконструкцији
дела објекта Специјалне болнице за
плућне болести „Др Будислав Бабић“,
а Влада Војводине издвојила више од
40 милиона динара за санацију објекта
и набавку савремене медицинске
опреме и рендгена.
-Разговарали смо са једном одличном
банком - Банком Савета Европе, са којом смо
увек имали најбољу сарадњу и добијали од
њих најјефтинији новац, и до краја године
биће нам на располагању 200 милиона евра
за капиталне инфраструктурне пројекте,
најавио је председник Вучић. Желимо да
на овакав начин поправљамо животни
стандард грађана, да то могу да осете и да
виде.

Подршка Вршчана председнику
Вучићу
Посету Вршцу, председник Србије
завршио је посетом Школском центру
“Никола Тесла” где су га дочекали директор
Жељко Ивковић са сарадницима, али и
велики број грађана који су дошли да

поздраве председника Вучића и пруже
подршку његовом раду и политици.
-Прво да вам се захвалим што сте ме,
у толиком броју, дочекали у Вршцу и
захвалим на топлој добродошлици, и на
огромној подршци коју сте пружали и мени
и политици пристојности и нормалности,
коју водимо, рекао је Вучић обраћајући се
грађанима. Очекујем да све послове око
изградње брзе саобраћајнице од Београда,
преко Панчева до Вршца и румунске

Директор Жељко Ивковић био је домаћин председнику Вучићу у ШЦ “Никола Тесла”
границе урадимо до краја ове године и
да кренемо у изградњу тог ауто пута. Сви
ми можемо некога да волимо или не, али
резултати су ти који указују да ли је неко
успешан или не. Ауто путеви значе долазак
инвеститора, и тада ће и Вршац бити још
погоднији и подобнији за долазак нових
инвеститора. Сем Хемофарма, Фрезенијуса,
и ИТ компаније коју сам данас обилазио,
знам да је Вршцу потребан још један
производни погон, још једна фабрика,
а ја ћу дати све од себе да са нашим
пријатељима широм света, али и правећи
најбољи инвестициони амбијент, доведемо
још једну фабрику у Вршац.

оне који су је опљачкали, на оне који су је
разорили, уништили све фабрике. Србија
хоће да буде земља будућности, земља
наде, да се наша деца школују, да могу да се
запосле у селима и градовима где живе. Да
могу да очувају своје огњиште, имају своју
породицу, да пристојно живе од свога рада.
Зато сам вам захвалан на огромној подршци,
на томе што добро разумете да није увек
лако водити земљу која је притиснута са
различитих страна. Али, знам да сте, једнако
колико и ја, поносни на чињеницу, а јесте
чињеница то да ми умемо да чувамо своју
независност и своју слободу и да сте ви грађани Вршца, Србије, они који одлучују

Вучић је најавио субвенције за помоћ
и подршку развоју пољопривреде и
образложио наставак развојне политике.

каква ће политика да се води, а не стране
амбасаде. Сви то добро знају, чак и они
споља, зато и поштују данас Србију много
више него што су је поштовали раније. И
борићемо се, и радићемо више да у Србији
има будућности. Србија фабрика, Србија
памети, младости, победиће оне који желе
да Србију врате у прошлост!
Ј.Е.

Србија земља будућности
-Знам да су се многи људи насекирали
гледајући све оне који су скочили на нашу
земљу мислећи да ће лако да успоре њен
напредак или је усмере у правцу прошлости,
рекао је Вучић. Србија неће да се враћа на

МОРАМО ВИШЕ ДА РАДИМО
Последња дестинација обиласка
Јужнобанатског округа у оквиру
кампање “Будућност Србије”, било
је Панчево где је председника
Вучића дочекало више од
15.000 грађана, окупљених на
централном градском тргу.
Видео сам много ствари које
смо још могли да направимо,
рекао је Вучић обраћајући се
Панчевцима. Да не критикујем
увек само локалне власти, морали
бисмо да будемо агилнији, бржи
и снажнији. Могли смо и морали
више и боље. А, видео сам и ствари
које смо успели да прокренемо и
променимо.
Председник је подсетио да је,
од када је на власти, отворено 180
фабричких погона, као и да би
волео када би у наредне четири
године могао још 100 да отвори.
Посебно је поносан, рекао је,
што ће крајем априла отворити
фабрику ЗТФ, престижну немачку
компанију,
која
производи
компоненте за ауто индустрију и
која ће запослити више од 1.000
радника и донети много новца
панчевачкој локалној самоуправи.
Током обиласка Јужнобанатског
округа, у пратњи председника
Александра Вучића били су и
Игор Мировић, председник Владе
АП Војводина, Златибор Лончар,
министар
здравља,
Никола
Селаковић, генерални секретар
кабинета председника, Ивица
Којић, шеф кабинета председника,
Бранко Маловић, функционер СНС,
са сарадницима, Зоран Дробњак,
директор “Путева Србије”, Марко
Благојевић, директор Канцеларије
за управљање јавним улагањима.

Фото: А Путник/ Фото Дејан Голд
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УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД ВШ“ УРУЧИЛО КОЛИЦА СРЕДИШТАНСКОЈ АМБУЛАНТИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА НА ВРШАЧКОМ ТРГУ

Акција
„Сакупи
хумани чеп“ Удружења
параплегичара и квадриплегичара
„Параквад
ВШ“ потврдила је своје
постојање,
а
чланови
Удружења и сви Вршчани,
који су се укључили
у
акцију,
могу
бити
поносни, јер су показали
хуманост
на
високом
нивоу. Наиме, до сада је
купљено педесет разних
помагала од средстава од
сакупљених
пластичних
чепова. Педесето по реду
помагало - колица уручено
је амбуланти у Великом
Средишту.
-Удружење
“Параквад
ВШ” купило је инвалидска
колица захваљујући акцији
“Сакупи хумани чеп” у
којој учествује велики
број грађана, а којима се
захваљујемо, каже Драган
Виторовић,
председник
Удружења параплегичара
и
квадриплегичара
„Параквад ВШ“. Сакупљено
је 980 кг или 441.000
пластичних чепова. Дошли
смо да уручимо помагало
амбуланти
у
Великом
Средишту
заједно
са
децом из сеоског Вртића
“Бранко Радичевић”, јер нам
одавде, већ трећу годину,
стиже много пластичних
чепова. И ова деца и
њихови родитељи, као и
сви запослени у вртићу,
треба да буду поносни, јер

Као и претходних година, Национално
удружење родитеља деце оболеле од
рака НУРДОР обележава Светски дан
деце оболеле од рака, организовањем
хуманитарних манифестација у више од 40
градова широм Србије. Акцији се придружио
и Град Вршац, а сви заинтересовани грађани,
спремни да подрже овај хумани догађај,
окупиће се у 13 сати на вршачком тргу, код
Крста, 15. фебруара. Уз дружење и пригодан
музички програм, биће пуштени балони
подршке малишанима који се лече, али и у
име сећања на оне мале велике борце који
су изгубили ту последњу битку и, нажалост,
више нису са нама.
И
овогодишња
НУРДОР
кампања
поводом
15.
фебруара,
са
слоганом „И ја се
борим“,
има
за
циљ
унапређење
квалитета
лечења
и живота оболелих
малишана и њихових
породица у Србији
и да помогну у
обезбеђивању
смештаја
током
лечења.
Током
акције планирано је и прикупљање прилога
за подршку једном од важних пројеката
НУРДОР-а. Акцији су се придружила
и вршачка удружења, као и овдашњи
угоститељски објекти који ће донирати
новац прикупљен од кафа продатих тог дана.
-Ове године боримо се заједно за нову
Родитељску кућу у Београду, као највећем
дијагностичком и терапијском центру
педијатријске онкологије у Србији, са
истовремено највећим бројем деце која
долазе на лечење, кажу организатори.
С обзиром на то да су често у питању

„И ЈА СЕ БОРИМ“ - ПОДРШКА
МАЛИМ ХЕРОЈИМА

ПЕДЕСЕТО ПОМАГАЛО АКЦИЈЕ
„САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

су највише заслужни што
смо ова инвалидска колица
донирали средиштанској
амбуланти.
Према
речима
Виторовића, у сваком селу
има слабо покретних и
непокретних лица па ће ова
инвалидска колица сигурно
бити од користи амбуланти
у Великом Средишту.
-Драго ми је да сте ви
децо сакупили велику
количину чепова, да сте
схватили да је то потребно
за ваше мештане који се
теже крећу да би могли
да дођу у амбуланту код
лекара, рекла је Татјана
Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство
и
социјалну
заштиту.
Заједно ћемо се потрудити
да, у наредном периоду,
ви децо упознате особе са
инвалидитетом. Важно је
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да знате да сви ми живимо
заједно и да морамо да
видимо како можемо да им
помогнемо. Јер, никад се не
зна шта сваком од нас може
да се догоди у животу.
Николићева се захвалила
„Паракваду ВШ“, колективу
вртића и сеоске школе што
развијају хуманост и добре
навике код малишана.
Посебно се захвалила
најмлађим
мештанима
Великог Средишта што су
били хумани и вредни у
прикупљању пластичних
чепова и позвала их да тако
наставе и даље.
Представници
Месне
заједнице Велико Средиште
и особље сеоске амбуланте
захвалили су се на донацији,
у име мештана којима ће
ово помагало добро доћи.
Ј.Е.

ЕКСПЛОЗИЈА У СТАНУ У ПОДВРШАНСКОЈ УЛИЦИ

породице из мањих средина, које нису у
могућности да у Београду обезбеде смештај,
неопходно је омогућити простор у ком они
могу да бораве за време лечења. Нажалост,
сведоци смо све већег броја деце којима
је ова подршка потребна, а наши тренутни
капацитети нису довољни. Зато позивамо
све грађане да нам се придруже, да дођу у
петак, 15. фебруара, и својим присуством
подрже борбу свих нас за оне којима је наша
подршка неопходна. Све оне које то не буду
у могућности, позивамо да се прикључе
кампањи „И ја се борим“ и донирају средства
путем слања СМС поруке на број 1150 (свака
порука износи 100
динара).
Иначе, ове године
НУРДОР обележава
15 година постојања.
За то време кроз
Удружење
је
прошло више од
1.500
породица
којима је пружена
подршка у лечењу.
Организовано
је
и више од 1.000
потпуно бесплатних
рехабилитација
за
децу која су победила
болест, изграђено је пет родитељских кућа
и једна потпуно нова болница, а око хиљаду
посебно едукованих волонтера поклонило
је више од 100.000 сати волонтерског рада у
пружању подршке кроз разне активности за
унапређење услова лечења и бриге о деци
оболелој од малигних болести.
Хуманитарне акције подршке НУРДОР
организују се и у Нишу, Новом Саду,
Крагујевцу, Чачку, Ужицу, Суботици,
Краљеву, Смедереву, Зрењанину, Шапцу,
Смедеревској Паланци...
Ј.Е.

ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ ВИСИТУС

Фото: Ј. Ј. БАЉАК

ПЛИН ИЗАЗВАО СНАЖНУ ДЕТОНАЦИЈУ ПРВИ ПУТ ЈЕ НЕКО ПОВЕО СЛЕПЕ

НА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ

-Паљење цигарете активирало плин
који је цурио у стану и изазвало стажну
експлозију - Двојица мушкараца
задобили тешке опекотине - На лечењу
су у Клиничком центру Србије, у
стабилном стању Саша Бошњак, пројектни менаџер ВИСИТУС

Прошле недеље у Вршцу
се догодила несрећа. Снажна
експлозија
узнемирила
је
станаре
зграде
у
Подвршанској
улици
у
четвртак увече, нешто после
20 сати.
Према
незваничним
сазнањима, настрадала су
двојица мушкараца: Зоран
Трајковић (55), власник стана
у згради на поменутој адреси,
и његов пријатељ Драгомир
Златковић (58). Трајковић је
задобио тешке опекотине
главе, руку и предњег дела
тела, док је Златановић
лакше повређен. Обојица су
у стабилном стању и налазе
се на лечењу на Клиници за
опекотине Клиничког центра
Србије.

Према речима комшија,
Трајковић је недавно купио
стан, а дан пре трагичног
догађаја почео је да се
усељава. Његов пријатељ
Златковић је дошао да му
помогне.
Претпоставља се да је
реч о стицају несрећних
околности, да су, уносећи
намештај и кутије са
стварима,
случајно
у
кухињи померили ручицу
за плин и, практично је
активирали, а да то нису ни
приметили. Плин је почео
да цури и пуни просторију.
Они то нису осетили,
упалили су цигарету и
плин је букнуо. Снажна
детонација је поразбијала
стакла на прозорима, а

комадићи стакла одлетели
су педесетак метара од
стамбене зграде. Експлозија
и пожар, који је настао,
уништили су унутрашност
Трајковићевог стана.
Када су чули експлозију,
комшије
су
одмах
прискочиле
у
помоћ.
Добро су се организовали.
Једни су одмах повређене
одвезли у вршачку болницу,
а други остали да угасе
пожар да се не прошири на
остали део зграде. Пожарни
апарат су им позајмили
станари суседне зграде,
јер је њихов украден пре
пар месеци. Пожар није
био већег обима тако да су
успели да га угасе.
Ј.Е.

“Никада до сада нико није
повео слепе и слабовиде на
туристичко путовање. Први
пут нам је пружена прилика
да упознајемо туристичка
места, на начин који је нама
прилагођен и да у том смислу
нисмо особе другог реда”.
Тако чланови Удружења
слепих и слабовидих из свих
делова Србије коментаришу
европски пројекат Виситус,
Града Сомбора, који је
део
Интерег
програма
прекограничне
сарадње
Србија – Хрватска.
Туристичка понуда на
простору
Западнобачког
округа претходних месеци
прилагођена
је
слепим
и
слабовидим
особама,
а мапирано је укупно 30
туристичких тачака у Сомбору,
Апатину, Бачком Моноштору,
Сонти, Бездану и Телечкој.
Прве
промотивне

туристичке туре, када су
посетили Апатин, Сомбор,
Сонту,
Бању
Јунаковић,
показале су како ће изгледати
туристичка путовања слепих
и слабовидих у наредном
периоду.
“Овакве туре доносе неку
врсту јединства међу нама.
Доприноси и разбијању
предрасуда које постоје о
слепима и слабовидима”, каже
Зденко Клинко, члан Савеза
слепих Србије.
У првој туристичкој тури
учествовало је 30 слепих и
слабовидих особа и њихових
пратилаца.
“Неопходно је да нас, слепе
и слабовиде особе, што више
укључују у овакве туристичке
аранжмане, да нисмо особе
другог реда и да буду срушене
предрасуде о нама”, каже
Саша Јовановић, председник
међуопштинске организације

Савеза слепих Пирот.
За Виситус је из ИПА фонда
издвојено је 300.090, 92 евра, а
пројекат траје од 15. јуна 2017.
до 14. фебруара 2019. године.
По
завршетку
пројекта,
који заједно реализују Град
Сомбор, Општина Ердут
у Хрватској и Институт
економских наука Републике
Србије, све мапиране тачке
остаће трајно на коришћење
тој групацији људи.
“Обучили
смо
50
туристичких
радника,
мапирали укупно 58 тачака,
у Србији и у Хрватској,
донирали опрему Удружењу
слепих и слабовдих у
вредности од 150.000 евра.
Све то гарантује одрживост
овог пројекта и по његовом
завршетку”,
објашњава
пројектни менаџер Виситуса,
проф.др Саша Бошњак.
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ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •15. фебруар 2019.

ДР ДАРА СТОЈИЋ. СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АНАСТЕЗИОЛОГИЈУ, РЕАНИМАТОЛОГИЈУ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ, У ПЕНЗИЈИ:

САМО ДОБАР ЧОВЕК МОЖЕ БИТИ ДОБАР ЛЕКАР

Др Дара Стојић изабрала је хуману професију.
Радни век је провела у вршачкој Болници као
специјалиста за анастезиологију, реаниматологију
и интензивно лечење. Народски речено, радила
је у шок соби, спасавала животе, бринула о
пацијентима за време операција и након тога,
током опоравка на интензивној нези. На медицину
је управо и одвела жеља да помаже људима коју је у
њој пробудио тата Илија причајући јој приче о свом
раду као болничар док је био у заробљеништву у
Немачкој, за време 2. Светског рата. Начинила је
прави корак, волела је своју професију, а највеће
признање за уложени труд, знање и стручност
су, каже, захвалност пацијената који то нису
заборавили ни када су опорављени напустили
вршачку болницу и вратили се нормалном животу.
Да ли сте Вршчанка рођењем?
-Јесам. Из породице сам која
има дубоке корене у Вршцу. Како
ми је отац причао, у неким старим
књигама из неких давних времена
Вршца, помиње се наше презиме. Мој
је прадеда Сава Стојић имао двојицу
браће, били су врло имућни, био је то
19. век. Један од њих звао се Васа, није
имао потомство и у оно време продао
је неких 100 ланаца земље и купио
велико звоно вршачкој православној
цркви. На његовом споменику на
гробљу и данас пише:“Васа Стојић
Лацков, дародавац звона великој
православној цркви.“ Кажу да је то
била читава церемонија када су
преносили звоно од железничке
станице до цркве, био је то велики
догађај за Вршац у оно време.
-Мој отац Илија био је Вршчанин.
Мајка Нада није била Вршчанка, али је
Банаћанка, из Новог Козјака, девојачко
презиме Ковачев. Волим да кажем да
сам ја чистокрвна Банаћанка. Велики
део детињства провела сам код бабе
и деде у Козјаку. Имам сестру Олгицу,
3 године старију.
Рођена сам 1951, у земљорадничкој
породици. Детињство памтим као
скромно, али безбрижно. Већина
је тада скромно живела, биле су
то послератне године. Овде где су
родитељи подигли кућу, где и сада
живиим, имали смо велико двориште,
и увек је било пуно деце. Много волим
свој родни град Вршац, јер сам у њему
рођена, школовала се, родила, радила
и данас проводим лепе пензионерске
дане.
Прва два разреда основне школе
ишла сам у „Вук Караџић“, јер се ОШ
„Паја Јовановић“ тада зидала. Онда

смо се преселили у „Пају“ и ту сам
завршила основну. После сам уписала
и завршила вршачку Гимназију.
Како сте се одлучили за
медицину? Да ли је то била жеља од
малих ногу?
-Није. Не знам ни ја како, шта је ту
пресудило. Можда приче мог оца који
је провео 4 године у заробљеништву
у Немачкој и тамо је био болничар.
Дошао је био из војске и сутрадан
су га одвели у заробљеништво.
Задивиле су ме те татине приче, како
је помагао болесницима. Волела сам,
као девојчица, да слушам и приче
старог вршачког доктора Марка
Ивачковића, нашег кућног пријатеља.
Једном је, у шали, рекао:“Ово ће
дете бити доктор!“. Пожелела сам
да и ја помажем људима, својој
породици. Можда је то превагнуло?
А, и Медицински факултет је био први
који је отворио врата да се предају
документа, а ја сам већ имала неку
жељу да се ту упишем.

Да ли сте се запослили брзо
након завршеног Медицинског
факултета?
-У то време лекари су били јако
потребни, а није их било. Није постојао
Биро и на Бироу лекари који чекају
посао. Када сам била на 5. години
медицине, секретар Опште болнице
Жебељан дошао је код нас кући да
ме пита хоћу ли да ми дају стипендију.
Јер, знао је мог оца, Лацкове, да сам
Вршчанка, претпоставио да ћу остати
у Вршцу, а болници су били потребни
лекари. Тако да сам имала стипендију
за 5. годину и 6 месеци апсолвентског
стажа.
-Кад сам почела да радим, прво
сам
одрадила
приправнички,

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

годину дана. Кад сам то завршила,
прошла сам 6 месеци на селу,
3 у хитној и 3 у општој пракси.
Болница је расписивала конкурсе за
специјализације, и неколико пута се
за анестизију нико није јавио. Ја се
нисам јављала јер нисам имала услов
- 2 године од положеног државног
испита. Пошто се нико није јављао
на конкурс, одем ја код тадашњег
директора др Настова, кажем му да
немам услове, али да бих конкурисала
јер ме та грана медицине интересује.
Волела сам некако агресивну
медицину. Рад у операционој сали
ми је увек био посебан, тако сам
се одлучила за анестезиологију.
Питала сам директора да ли могу да
будем клинички лекар на анестезији.
Обрадовао се, расписао нови конкурс
и „ако се опет нико не јави, ви сте
први“, рекао ми је. Тако је и било.
Прешла сам на анестезију, 1980. Били
смо тада још одсек хирургије, нисмо
још били служба.
-Пошто је анестезиологија и тада,
као и сада дефицитарна струка, др
Ћирић, тадашњи начелник свих тих

одсека, послао је допис у Нови Сад
да ми се одобри специјализација да
не чекам те 2 године потребне за
услов. Добили смо позитиван одговор
тако да ми је специјализација одмах
кренула. Завршила сам је у Београду,
у међувремену сам се удала, а на крају
одрађеног специјалистичког стажа
родила сам ћерку. Специјалистички
испит спремила сам у тој години
порођајног одсуства, и кад је моја
ћерка напунила годину дана, почела
сам да радим, 1985.
Какво је било стање у вршачком
здравству тих осамдесетих година?
-Било је врло скромно. Још увек
смо били у оквиру хирургије, не сећам

за пацијента када операција траје
сатима. Некада смо ми ручно пумпали
онај балон сатима и сатима. Али, није
нам било тешко, лепо смо радили,
дружили се, волела сам да идем на
посао.
Лепо смо се дружили са колегама
са свих одељења. Сећам се оних
дивних одлазака на спортске игре
здравствених радника Војводине.
Борили смо се, навијали, враћали се
са пехарима и медаљама. Одбојкашка
екипа, у којој сам и ја играла, освојила

је златну, сребрну и бронзану медаљу
на спортским играма у Суботици,
Новом Саду, Кикинди... Била су то лепа
времена.
Др Станивуковић пише о
историји вршачког здравства. И
ви имате место на тим страницама.
Како?
-Да. Можда сам и ја забележена
на једној страници као анестезиолог
који је у вршачкој болници дао прву
регионалну анестезију. То је ово што
је сада у народу познато као спинална
и перидурална анестезија. Сећам
се прва је била на операцији са др
Томовим, радили смо бајпас крвних
судова на нози. Те су анестезије сада
већ рутина, ради се свакодневно.
Сећам се и једног детаља - на
састанцима наше подружнице, лекара
из Вршца, Беле Цркве, Пландиште,
имала сам предавање на тему
регионалне анестезије, са слајдовима,
све како треба. Кад сам завршила,
др Ана Дакић ми прилази и честита.
Погледала је у свог мужа др Војислава
Дакића, офталмолога, и рекла: “Војо,
видиш шта су младе генерације?!“
Исто то сад ја могу да кажем за ове
моје младе генерације колега који
раде сложеније ствари од оних које

смо ми некад радили. Младост увек
доноси нешто ново, нешто лепо,
корисно за друштво, просперитет.
Како
се
временом
подмлађивала служба анестезије?
-Ја сам дошла као трећи
анестезиолог вршачке Болнице.
Не дуго после мене, дошла је Дана
Крчагов, онда Светлана Кљајић, па
Јелена Ерски Алексић. Жао ми је што
нас је наша Јелена прерано напустила,
што бар део пензионерског живота
нисмо провеле заједно, као што
је то било 30-так година на послу.
Једно време радило је нас шесторо
анестезиолога, др Николић је отишао
да буде директор болнице, а после
у пензију. После су дошле Весна
Милошев и Гордана Гашпар, а на
захтев начелника др Станивуковића,
колектив се проширио, били смо већ
служба, 90 и неке. Као већ готови
специјалисти дошле су нам колеге
из Босне Лазар Решетар и Ранка
Малиновић. То је колектив са којим
сам провела највећи број година
радећи у вршачкој Болници. Сви смо

радили одговоран посао и морали
смо да се ослонимо једни на друге,
да притекнемо, ако затреба. Били
смо сложни, што се посла тиче, и
колегијални.
Људи не знају колико је
важно присуство анестезиолога
код сваке операције. Шта је то
анестезиологија? Шта је задатак
анестезиолога?
-Тешко је то питање и тежак
одговор, кад људи не схватају. Сећам
се речи начелника анестезије са ВМА,
да је анестезиолог тамо где може смрт
да буде близу, где је линија између
живота и смрти јако танка. Реанимација
- реаниматологија је знак да си

се тачно када смо постали служба.
Када сам дошла са специјализације,
у Болници су била 2 анестезиолога:
покојни прим. др Драгиша Николић и
прим. др Михајло Станивуковић. Било
је лепо радити, али када поредим
почетак и завршетак мог радног
века, много се разликује у смислу
медицинске опреме, технике. Лепо је
проћи кроз све те фазе, од скромних
услова до могућности да апарат дише
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потребан да неком пружиш помоћ,
да га одржиш у животу. Анестезија успављивање за време операције је
један део наше специјализације, врло
одговоран, јер све виталне функције
пацијента морају да буду на нивоу док
операција траје, да ли је то пола сата,
или 5, или 7 сати. Имали смо ми дуге
операције од 7-8 сати. Сећам се једног
младића, војника који је случајно
повређен ватреним оружјем. Наши
болесници су пацијенти интензивне
неге, народу познате као шок соба.
Најтежи болесници су у интензивној
нези: тешке саобраћајне незгоде,
акутни застој срца, кома... Пуни назив
наше специјализације је специјалиста
за анастезиологију, реаниматологију
и интензивно лечење. То је
комплексна и врло одговорна грана
медицине, врло широка, јер ми не
можемо да бирамо пацијенте, наши
су од педијатрије до геријатрије.
Јер, оперише се и дете и човек од 90
година, а ми морамо да припремимо
пацијента да буде у најоптималнијем
стању да прође кроз операцију,
која је очигледно неопходна. Дакле,
сложеност јесте, одговорност јесте,
али у томе је лепота позива, да
помогнеш некоме, да му олакшаш
бол.

-Кад сам уписала медицину, прво
предавање из анатомије, амфитеатар
огроман, пун студената, улази проф.
Богдановић и обраћа нам се са
„драге колеге“. А, ми- колеге, први
пут ушли у амфитеатар, не знамо још
ни где се налазимо. Рекао нам је:
“Добро запамтите ову реченицу која

је написана на табли“. А, на табли иза
њега пише:“Само добар човек може
постати добар лекар!“ Ту реченицу и
данас видим и памтим и трудила сам
се да будем и једно и друго. Да ли
сам успела, то нека кажу они који ме

познају.
Памтите ли неке посебне
тренутке из своје праксе?
-Пуно је емоција било у мом
послу, и среће, и туге. Али, мораш да
будеш чврсте грађе да би могао да
пребродиш неке снажне тренутке,
било лепе, било тешке. Лепо је кад
пацијент дође да ти се захвали,
схватиш да си му помогао, да си
учинио једно добро дело. Сећам се
младића, 18 година, војник, чистили су
оружје и пушка му разнесе крвни суд
у препони. Донели су га из амбуланте
из Беле Цркве, операција је трајала
више од 7 сати, спасавање живота,
реконструкција феморалне артерије.
Радио је др Томов, около је било брдо
флаша трансфузије, инфузије, борба
за живот. После 2-3 месеца, младић
се опоравио. Сећам се, отпуштен је
на 8. март, дошли су му родитељи
из неког села код Ваљева, у Белој
Цркви је служио војску. Није прошла
ни једна Нова година, 8. март да није
стигла честитка од њега, и тако је било
до пре неку годину. Лепо је кад те се
пацијенти сете чак и кад су далеко од
Вршца. То је најлепша награда за труд.
Било је доста тако лепих тренутака.
Радо се памте и царски резови. Нема

ништа лепше него кад чујеш тај први
плач бебе!
-Срећна сам и што сам доживела
да своје знање и искуство могу да
пренесем млађим колегама, да још
једно време радим са њима и онда
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одем у пензију. У моје време дошле
су нам младе снаге Весна Варађан,
Маја Ивановић и Виолета Ћирин.
После мог одласка дошло је још
младих колега и мислим да их сада
има отприлике колико је и нас било
кад смо били у пуном саставу. Желим
им да имају успеха у раду, што мање
стреса, да раде с љубављу, помажу
једни другима, да воле свој посао и
уживају у њему као што смо то ми
радили.
Кад сте отишли у пензију? Како
проводите пензионерске дане?
-Отишла сам кад сам напунила
60 година, то је било 2011. године.
Пензионерске дане сам, у почетку,
доживљавала као један дужи
годишњи одмор и тако сам себе
уводила у то да се више нећу враћати
на посао. Лепо сам се прилагодила
пензији. Ја сам богата особа. Мој
капитал од непроцењиве вредности
хода по Новом Саду, а то су моја ћерка
Јелена, зет Мита и моје две унуке
Лара и Ленка. Јелена је завршила
фармацеутско инжењерство на
Технолошком факултету у Новом Саду.
Основала је своју породицу. Зет Мита
Стојић је дипл. инж. електротехнике
- програмер, и он је исто Вршчанин.
Моја старија унучица Лара има 7
година, кренула је у 1. разред, а млађа
Ленка има 5 година, иде у вртић. Они
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су ми све у животу! Задовољна сам и
оним што сам преживела и доживела.
Уживам у пензији, у својој породици.
Они су ми радост, они су ми путоказ,
све на свету.

-Имам пуно пријатеља, дружимо
се. Увек се насмејем кад се сетим речи
Душана Радовића: “Имати пријатеља
значи признати да има неко ко је
паметнији од вас! Ко то не зна, тај нема
пријатеље!“
-Волим књиге, много волим да
читам. Пуно сам књига прочитала.
Моја велика љубав су и путовања.
Европу сам, углавном, прекрстарила,
од југа, Атине, до Букурешта,
Будимпеште, Париза, Беча, Прага,
Амстердама... Та су путовања нешто
чега се врло радо сећам, испуњавају
ми душу.
Умем да се радујем. Не умем да
мрзим. Срећна сам због тога, јер, кажу,
да мржња и злоба нагризају душу као
рђа гвожђе.
Јованка Ерски

8
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У
славу
Светом
Трифуну,
заштитнику виноградара и винара,
у Пољопривредној школи „Вршац“
и овог 14. фебруара прослављена
је школска слава. Већ по традицији,
истога дана одржано је, по 27. пут,
такмичење
произвођача
јаких
алкохолних пића и вина. „Вршачка
кула“ је дан раније ушла у штампу
тако да нисмо били у могућности да
сазнамо који су произвођачи вина и
ракије били најуспешнији. Комплетан
извештај са победничким именима
читаћете у наредном броју.
-Ове године у оквиру такмичења
пристигло је укупно 168 узорака што
је уједно и рекордни број узорака
од почетка трајања манифестације,
задовољно каже Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе
„Вршац“. После 27 година, колико се
организује ово такмичење, можемо
рећи да спада међу најстарије
манифестације у граду, а већ
неколико година има и републички
и међународни карактер. Желим да
напоменем да је, ове године, стигао
узорак ракије и вина из Мостара из
Босне и Херцеговине, што нам даје за
право да сматрамо ову манифестацију
једном
од
најзначајнијих
и
најреферентнијих код нас.

РЕКОРДАН БРОЈ УЗОРАКА

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ВИНАРА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ

-Ове године пристигло је укупно 168 узорака вина и јаких алкохолних пића - Произвођачи су донели за такмичење
91 узорак ракија од воћа, 30 ракије од грожђа, као и 5 узорака специјалних пића - У категорији вина за анализу је
предато 18 узорака црвених вина, исто толико белих и 6 розеа -

Током прошле недеље стручни
жири имао је пуне руке посла. Требало
је испитати и оценити 168 узорака
пића и изабрати најквалитетније
производе.
-Од ове године код вина се раде
органолептичке и оријентационе

хемијске анализе у оквиру школе, а код
ракија искључиво органолептичке
анализе, објашњава директор Клиска.
Произвођачи су донели за
такмичење 91 узорак ракија од
воћа, 30 ракије од грожђа, као и
5 узорака специјалних пића. Када

је реч о винима, црвених вина
било је 18 узорака, исто толико и
белих вина, као и 6 узорака розе.
Овогодишњи такмичари долазе из
из Београда, Панчева, Зрењанина,
Шапца,
Александровца,
Велике
Плане, Сремске Митровице, Опова,
Косовске Митровице, Србобрана,
Параћина, Новог Пазара и многих
других градова и села широм Србије.
Смотра
индивидуалних
произвођача вина и јаких алкохолних
пића, посвећена Светом Трифуну, има
како такмичарски, тако и едукативни
карактер. Као и сваке године, током
фебруара месеца биће организована
предавања на тему побољшања
квалитета приспелих узорака где ће
индивидуални произвођачи бити у
прилици да питају стручњаке све што
желе.
Ј.Е.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ВРШАЧКИ ФЕСТИВАЛ ВИНА

ВИНОФЕСТ ЗАКАЗАН ЗА 22. И 23. МАРТ
-Пријаве за учешће послати најкасније до 4.марта - Цена по узорку за оцењивање износи 500 динара - Котизација за излагаче кошта 7.000 динара -

Организатори овогодишњег, 14.
по реду, вршачког Фестивала вина
Винофест увелико се припремају
за ову винску фешту. Туристичка
организација Града Вршца позива
све заинтересоване индивидуалне
произвођаче, породичне винарије, да
се благовремено пријаве за учешће на
овој све престижнијој манифестацији.
Према
речима
организатора,
котизација за излагаче износи
7.000 динара, а у цену су укључени
сто, столице, бокал, упис у каталог
излагача и 2 акредитације. Пријаве
за учешће, читко попуњене, треба
послати најкасније до 4. марта.
Узорци вина за оцењивањемогу
се послати поштом или донети лично
2 пута 0,75л на адресу Туристичка

организација
Вршац,
Дворска
7, у периоду од 10 до 15часова.
Организатори су изричити да флаше
не смеју имати никакву етикету.
Податке о узорку вина треба читко
попунити у Пријави за оцењивање
вина (залепити на флаше).
Цена по узорку износи 500 динара.
Укупан износ треба уплатити на рачун
Туристичке организације Вршац,
840-31219845-10 са назнаком сврхе
уплате “ВИНОФЕСТ”, најкасније 5 дана
од пријаве.
Организатори такође поручују да
пријаве са непотпуним подацима
неће уврстити у каталог излагача
овогодишњег 14. вршачког Фестивала
вина Винофест.
Ј.Е.

ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЉОПЕРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ:

КАКО СА КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ПРЕЋИ
НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

У Градској кући у Вршцу
одржана је презентација о
сертификацији
пољопривредне производње. Предавач је био Чедомир

Николић
инспектор
у
органској
производњи.
Пољопривредницима
је
презентован сам поступак
како из конвенционалне

Слободан Јованов и Чедомир Николић

да пређу на органску
производњу, колико времена
најчешће
траје
период
конверзије, који су најчешће
проблеми и са чиме се сусрећу
пољопривредници
при
преласку из конвенционалне
у органску пољопривредну
производњу.
На
презентацији
су
били
присутни
и
пољопривредници
који
се већ баве органском
производњом, а који су
пренели своја искуства.
Члан Градског већа за
пољопривреду
Слободан
Јованов
изложио
је
присутнима
планове
локалне самоуправе за ову
годину, односно какви су
приоритети по питању буџета
за пољопривреду.
Такође је најављено да ће
бити настављене едукације
и
у будућем периоду

Презентација у Градској кући
јер локална самоуправа
препознаје
потребу
да
се
пољопривредници
константно морају едуковати,
морају бити информисани

како
по
питању
рада
локалне самоуправе, тако и
о савременим трендовима
у
пољопривредној
производњи.
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250 ЂАКА НА ЈАВНОМ ЧАСУ КУСТОСА „СРПСКЕ КУЋЕ“ НА КРФУ

Велика сала у Конкордији
Градског музеја била је тесна
да прими све заинтересоване
који су желели да присуствују
јавном часу историје о „Плавој
гробници“, „Српској кући“ на
Крфу, српском Јерусалиму,
преседану у историји ратовања
целог света. Јавном часу је
присуствовало 250 вршачких
ђака, а предавач је био Љубомир
Сарамандић, кустос “Српске
куће“ са Крфа. Организатор
овог занимљивог предавања из
српске историје Првог светског
рата је Град Вршац, заједно са
Градским музејом.
Кустос Сарамандић је истакао

да је покушао да приближи
ђацима и њиховим педагозима
историјски тренутак који има
част да тумачи последње две
деценије посетиоцима „Српске
куће“ на Крфу.
-Сматрам да су поклоничка
путовања важна не само
за стицање индентитета и
патриотизма, већ и да присуство
на острву Видо покреће многе
механизме
од
суштинског
значаја за развој младе особе
- о односу појединца и нације
и државе, о пожртвовању и
солидарности
као
начину
на који осмишљавамо наше
животе, о ослобађању - катарзи

Фото: А. Путник

„ПЛАВА ГРОБНИЦА“ - СРПСКИ ЈЕРУСАЛИМ

од наизглед неразрешивих
проблема свакодневице пред
сведочанствима жртве наших
предака незабележеним у
историји
ратовања,
каже
Сарамандић.
-Моје је дубоко уверење
да ходочашће на Крф (српски
Јерусалим) треба да буде
својеврстан испит зрелости
целе генерације и спремност да
се савладају тешкоће које живот
поставља пред сваког појединца.
Стога ми је изузетно драго што
је предавање организовано од
стране државне институције, јер
сматрам да једино држава може
да пружи системски одговор
кроз образовање на најважније
егзистенцијалне проблеме које
млади имају у најосетљивијем
периоду њиховог сазревања.

Зато би се посебно захвалио
на иницијативи и позиву члану
Градског већа за културу Наташи
Маљковић Чонић.
Предавање о страдалништву
српског народа у Првом светском
рату оплеменили су ученици
вршачке Музичке школе „Јосиф
Маринковић“,
брилијантним
извођењем песама Тамо далеко,
Ово је Србија и Креће се лађа
француска.
-Низом
предавања
и
манифестација
прошлу
годину смо обележили као
стогодишњицу од завршетка
Првог светског рата, каже
Наташи Маљковић Чонић,
чланица Градског већа за
културу.
- Мислим да јубилеји дођу и
прођу, али да о оваквим темама,

посебно младим људима, увек
треба причати. Да знају ко су,
шта су и да негују патриотизам
свом народу, својим прецима
и српској историји. Предавање
је одслушало 250 ђака, сигурна
сам да им је помогло да схвате
пожртвовање и какву је голготу
поднео наш народ на путу преко
Албаније и да то треба да буде
надахнуће и инспирација за све
будуће генерације.
Овај јавни час упутио је у
дешавања и страдалништво
нашег народа и старије
генерације, јер је овај део
српске историје био скрајнут
у
школским
програмима
генерација
педесетих,
шездесетих,
седамдесетих
година.
Ј.Е.

ПРЕДСЕДНИК РУМУНИЈЕ ОДЛИКОВАО УСТАНОВЕ ИЗ СРБИЈЕ

ПРИЗНАЊА ДОБИТНИЦИМА УРУЧЕНА У ВРШЦУ

Крајем прошле године,
председник
Румуније
Калус-Вернер
Јоханис,
одликовао
је
четири
установе и организације у
Србији.
У Генералном конзулату
Румуније
у
Вршцу,
приређена је свечаност
на којој су добитницима
уручена
одликовања
председника
Румуније.
Уважавајући
значајне
напоре које улажу Румуни
са ове стране границе у
очувању језика, обичаја
и идентитета, признање
је
добила
Новинско
издавачка
установа
Либертатеа из Панчева –

за заслуге на унапређењу
културе, Оркестар Лира
из Торка одликован је
за промоцију музике, а
за промоцију сценске
уметности - манифестација
Позоришни дани Румуна
у Војводини и Велики
фестивал
фолклора
Румуна из Војводине.
Уручујући
признања
добитницима, генерални
конзул Румуније у Вршцу,
Георге Дину, истакао је
да она не припадају само
овим институцијама, већ
су заслуга свих установа,
удружења и људи који у
њима раде.

ПРОСЛАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА ИЗ КУШТИЉА

КУД „МИХАЈ ЕМИНЕСКУ“ ОБЕЛЕЖИО СВОЈ РОЂЕНДАН

Најстарије и најтрофејније културно-уметничко друштво
румунске националне мањине са ових простора „Михај
Еминеску” из Куштиља, традиционално, сваке године
на велики празник Сретење Господње (2. фебруара по
јулијанском календару) обележава свој рођендан.
По писаним документима који се чувају у Румунској
правослвној цркви у Куштиљу, давне 1882. године, у овом
селу је приказана прва представа, тако да се ова година
сматра почетком културне активности у овом селу.
Многобројне чланове је окупио председник КУД-а
Виорел Балађан, како би заједно обележили и прославили
успешну 2018. годину и представили план и програм за
текућу годину. Судећи по извештају који је представио
Балађан, све секције су успешно реализовале своје
активности. Драмска секција под водством др Саву
Мариуса се успешно представила на Позоришним данима
Румуна, млади глумци са којима ради Маријана Стратулат
су представили још једну успешну премијеру у свом селу
и освајали награде на такмичењу драмских секција за децу
у Торку, фанфаре које води диригент Петру Пуренда су се
успешно представиле на разним догађајима по Румунији,

дечији вокални ансамбл који води проф. Марчел Новак
и женска вокална група „Девојке из Куштиља” коју води
Давид Бутан су имали много наступа како у земљи, тако

и у Румунији и освајали награде на Великом фестивалу
фолклора. Била је успешна година и за Оркестар који води
проф. Нелу Јенча, који ће од ове године постати диригент
мешовитог хора. Први хор у Куштиљу је основан 1869.
године, тако да се ове године, 2, 3. и 4. августа обележава
јубилеј – 150 година од настанка хора.
Сви руководиоци секција, у знак захвалности због
успешног рада су добили дипломе. Признања у знак
захвалности додељење су Граду Вршцу, Националном
савету румунске националне мањине у Србији, Генералном
конзулату у Вршцу и културним установама из Решице и
Дете, са којима КУД успешно сарађује. У име Града Вршца
се обратио члан већа Славиша Максимовић, који је обећао
помоћ приликом организовања јубилеја хора и рекао да
је КУД „Михај Еминеску” из Куштиља културни амбасадор
нашег града... Активности КУД-а је похвалио и генерални
конзул Румуније у Вршцу, Георге Дину.
За добро расположење присутних, побринуо се
оркестра КУД-а са вокланим солистима Вероником Вину и
Васиљем Борка.
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ПЕТ ГОДИНА УДРУЖЕЊА

МАНИФЕСТ „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“

У четвртак, 14. фебруара
Удружење
„Тачка
сусретања“
прославило је петогодишњицу
постојања и рада уз представљање
каталога који обухвата близу две
стотине догађаја који су у „Салону
код Порте“ приређени од оснивања
Удружења.
Могли бисмо причу о Тачки
сусретања почети на два начина:
један формалан, званичан попут:
Удружење за промоцију културе,
науке и уметности „Тачка сусретања”
је
невладина
организација,
добровољна,
нестраначка
и
непрофитна асоцијација физичких
и
правних
лица,
основана
на неодређено време, ради
остваривања циљева у области
промоције и афирмације културе и
науке. Све би то били формулаични
изрази, лако препознатљиви у
описима великог броја удружења
која се баве поменутим сегментима
живота. Међутим, прича о Тачки
је првобитно настала као идеја да
изникне једно место, измештено из
свакодневнице, разних политичких
и друштвених побуда, растерећено
елитизма или популизма, огољено,
чистокрвно,
окрепљујуће;
где
ћемо се срести, разменити знања,
искуства, способности и наставити
даља животна путовања. Где
ћемо бити инспирисани или бити

инспиратор многим младим људима.
Где нестају границе и разлике.
Салон код Порте (Змај Јовина
16, Вршац) – назив за адресу Тачке
сусретања, налази се код порте
Саборне цркве у Вршцу, недалеко
од Стеријине куће. Самоникли,
пуни ентузијазма отворили смо
капију по први пут 14.2.2014. године.
Стара породична кућа постала је
нематеријално благо. До сада смо
уприличили близу 200 догађаја:
књижевне вечери, предавања,
трибине, концерти, перформанси,
изложбе, хуманитарне акције; више
хиљада људи посетило је ово место.
Посебно водимо рачуна о гостима;
недостатак новца надоместимо
изненађењима, поклонима, неком
пријатном вечером; готово сви имају
осећај пријатности, опуштености,
како да су код куће. Често гости
понове долазак или глас о Тачки
пронесу кроз свој родни град. Било
је ту гостију из разних градова:
Београд, Нови Сад , Зрењанин,
Нови Пазар, Смедерево, Велика
Плана, Крагујевац, Ниш, Панчево,
Кикинда…
Идеја може настати од једног
човека, међутим, ако се заснива
на ентузијазму, може опстати
једино ако се у истој пронађе
више нас. Посебну захвалност
упућујем
Вршчанима,
врсним

интелектуалцима који су својим
ангажманом,
кредибилитетом,
задужили Тачку; пре свега мислим
на најближе сараднике Вању
Јовановић Вученић и Марију Жамац,
дизајнерку, потом ту су: Јелена
Маринков, песникиња, Илија Бакић,
књижевник, књижевни критичар,
Дејан Мак, писац, Жељко Пупавац,
адвокат, Будимир Бабић, социолог,
Часлав Васић, историчар, Горан
Кукић, новинар и рок критичар,
Татјана Мрђа, проф. музике, Андрија
Ратковић, проф. хемије, Станислава
Плећаш, професор књижевности,
Јелена Антонијевић, професор
страних језика, Снежана Ђенић,
социолог, др Драгица Станоловић,
психијатар и психотерапеут, Сузана
Куља, психолог, Драгана Ракић,
књижар; сјајна сарадња са Музичком
школом
„Јосиф
Маринковић“,
Хемијско-медицинском
школом,
Домом ученика средњих школа,
Центром за промоцију науке из
Београда,
Филмским
центром
Србије, Домом омладине Београд...
Од 2018. Удружење постаје члан
Независне културне сцене Србије
(НКСС). Није лако кренути ни из
чега, помало наивно, занесено, но
много је теже опстати, створити
нове вредности, пружити нову
визуру општења са светом у коме
живимо. Бавимо се културом у

најширем
смислу.
Идеја Тачке може
мењати појединца, а
то је озбиљан корак
у
ревитализацији
читавог
друштва.
Припадам средњој
генерацији,
што
значи да и даље имам
снаге да ослушкујем
младеж и довољно
искуства да стварам
нове токове које ће
они наставити. Не
замерам онима који
не размишљају на
сличан начин, они су
пристали на летаргију,
апатију,
разумем
их. Међутим, увек
користим
прилику
да их, са мање
или више успеха,
мотивишем да се
пробуде. Да заједно,
удружени, оставимо
нашој деци духовно
наслеђе,
вредност
изван сваке друге. Сам назив
Тачка сусретања настао је као
превод једног интернационалног
саобраћајног знака Meetingpoint
који сам угледала на једном
породичном пропутовању; била
сам фасцинирана. Ми бисмо рекли,

хајде да се нађемо код Крста,
Београђани код Коња, Новосађани
код Милетића, а Шпанци и други
Европљани рекли би Meetingpoint!
Када је идеја о удружењу сазрела,
јасно је било које ће име понети.

Марија Васић Каначки

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

О ЉУБАВИ И ВИНУ“
„У петак, 15. фебруара, у 17 часова у
сали биоскопа Културног центра, Вршачки
књижевни клуб и Културни центар Вршац
организују песничко вече поводом Светог
Трифуна „О љубави и вину“. У програм
учествују песници из Пландишта, Вршца,
Београда, Павлиша, Уљме, Банатског
Карловца, као и солиста на гитари Јовица
Панић, драмска уметница Бојана Удицки и
гости изненађења.

Празник православних верника Свети
Трифун и празник западне традиције Свети
Валентин обележавају се истовремено.
Обојица светаца, иако светковани у
различитим црквама, заштитници су
искрене љубави свих хришћана. Српска
православна црква Светог Трифуна слави
као великомученика који је пострадао за
хришћанску веру, не искључујући његов
значај заштитника брачне љубави и

верности, које су део хришћанске проповеди.
Према хришћанском учењу, брачна љубав
је благословена од Бога, а брачни завет
нераскидив, о чему својим делима најбоље
сведоче Христови великомученици, међу
којима је и Свети Трифун.
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ПАЈИН ТРИПТИХОН ГЛОРИФИКАЦИЈА ГРАЂАНСКОГ ЖИВОТА У ВРШЦУ

Историја неби била толико
крвава да људи нису толико
послушни.
Давно пре компјутера
биле су познате методе
ресетовања, репрограмирања
и
убацивања
вируса у
људски ум као моћно знање
употребе човека од човека.
Паја Јовановић је сликар
хедониста, прави господин
који поштује недодирљивост
чудесног
дара
људског
живота и гнуша се његове
потрошивости.
Паја Јовановић је пример
човека остварене духовности,
уз потпун софтвер и уз потпуно
уважавање свих потреба и
сигнала тела, како се данас

каже, хардвера, мада тело као
хадвер у ствари јесте један
чудесан, још непрочитан,
хемијски софтвер.
У Пајином делу не постоје
зле анималне страсти
које се отимају контроли
и у суштини нису исказ
слободе, као што нас
данас уче и збуњују,
већ исказ губитничке
предиспонираности и
губитак контроле.
Пајин реализам и
склад
конструктивни
су скелет духовности и
чиста супротност менталној
вивисекцији
духа
првих
кубистичких слика, не као
порука лепоте већ епска

цивилизацијска
опомена,
пророчка визија младог ума
Пикаса. То је касно прочитано
па се десио један па други
велики рат као искуства

која су трајно
понизила
волунтаристичке
наивне
филозофије.
То нису били призори зла

у човеку већ призори зла над
човеком.
А
Пајине
слике
ванвременске глорификују
суштинску идеју да се зло не
деси, апологирају једну
грађанску филозофију
недодирљивости
људског
живота.
Грађанин
није
пацифиста по сваку
цену, али добро зна да не
треба мистификовати до
настраног уз уживање
у несрећи страдања
човека.
Вршачки триптихон слави
једноставност и упућеност
живота на себе. То као да
је и сам аутопортрет Пајин.

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

Његов аманет и завештање за
будућност. Шта лечи призор
страдања без наде? Пајина
дела указују шта губимо ако се
препустимо манипулацијама
и употреби увијенима у
најслађа епска месијанска
одела већа од човека самог.
Паја је алхемичар који је
добро осећао да је духовност
само недокучив глас наше
менталне хемије, дакле врло
материјално искуство, а свет
је више сан и сен.
Бити грађанин то је
способност сталне сумње у
прихватање свих мамаца који
профилишу наше одлуке.
Томислав Сухецки
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У ОКВИРУ КАМПАЊЕ „БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ“ ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКР

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ: “МОРАМО ДА ДОВ
Председник Србије Александар Вучић
посетио је Вршац у оквиру кампање “Будућност
Србије” и бројним окупљеним грађанима
изразио захвалност на срдачном дочеку и
подршци.
Посету председника Вучића Дата центру у
Технолошком парку, Фабрици за пречишћавање
воде у Павлишу и Школском центру “Никола
Тесла” пратио је и велики број медијских кућа
а председник је рекао да ће дати све од себе да
се овде створи још бољи пословни амбијент и
да са нашим пријатељима широм света доведе
још једну фабрику у Вршац.
- Србија хоће да буде земља будућности,
земља наде, да се наша деца школују, да могу
да се запосле у селима и градовима где живе.
Да могу да очувају своје огњиште, имају своју
породицу, да пристојно живе од свога рада.
Зато сам вам захвалан на огромној подршци,
рекао је председник Вучић Вршчанима.
ФОТО:А. ПУТНИК/ФОТО ДЕЈАН ГОЛД
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Јединствени коморски систем јачи неког икад

Удружени појединци чине привреду јаком

Привредна комора Војводине ове
године слави велики јубилеј – 100 година
постојања и рада. На челу сте институције
са дугом традицијом. Шта бисте истакли
као најважније поруке тог јубилеја?
Привредна комора Војводине Свечаном
академијом 1. фебруара ове године
обележила је 100 година постојања и
рада. Заједно са Привредном комором
Србије, Покрајинском владом, најближим
сарадницима из земље и региона,
представили смо привредницима темеље
на којим почива данашња војвођанска
асоцијација привредника, али и тренутну
позицију Коморе у привреди Републике
Србије. Цео век је прошао откад су занатлије
и трговци у старом здању Матице српске
основали Трговачко-занатску комору у
Новом Саду, из које се развила данашња
ПКВ. Ова институција основана је од стране
привредника и постоји зарад њих и због
тога јубилеј ПКВ није значајан само за
институцију, то је јубилеј свих привредника.
Кроз ПКВ прошли су и били на њеном челу
велики привредници, а један од њих свакако
јесте трговац Коста Миросављевић, који је
био дугогодишњи председник Коморе (19191939) и утемељивач традиције ПКВ. Свима
њима ми дугујемо захвалност што су одржали
Комору у тешким временима и што су
унапређивали њен рад. Комора нисмо само
ми који се у њој окупљамо данас. Комора је
поверење које јој указују привредници, а које
и данас траје. Дуга традиција показује нам да
су се људи на овим просторима удруживали,
да у Војводини постоји предузетнички дух,
да у послу умемо да се ујединимо, јер само
удружени појединци чине привреду јаком.
Поред тога, истакао бих и да је у пословању
неопходан континуитет, зарад даљег развоја
и унапређења.
У
Републици
Србији
постоји
јединствени коморски систем чији је

основни циљ унапређење пословања
привредника, раст и развој фирми.
Привредна комора Војводине део је
тог система. На који начин је унапређен
коморски систем од 2017. године када
је Закон о привредним коморама у
потпуности ступио на снагу?
Суштина успостављања јединственог

Привредна комора Србије. Привредници
чине ПКВ, учествују у раду наших органа,
Удружења, чине Групације где указују
на конкретне ставке из делокруга свог
пословања која би требало побољшати.
Директан контакт са привредницима и
усмеравање наших активности спрам
потреба привреде, основни је задатак

коморског система је заштита интереса
привредника, а спровођењем реформе
коморског система, он је постао ефикаснији.
Могу да кажем да је коморски систем у
Републици Србији јачи и квалитетнији
него икада, а самим тим и ПКВ као део тог
јединственог система чији је главни носилац

Коморе. Истакао бих да имамо блиску
сарадњу са ПКС, која се огледа у нашим
заједничким активностима које доприносе
целокупном привредном систему. Креирање
одрживог привредног амбијента активност
је такође и Покрајинске владе и ПКВ, и
наша сарадња је, у том сегменту, такође

изузетно конструктивна. Остварили смо
успешну сарадњу са многим удружењима,
кластерима привредника са којима
организујемо радне и студијске посете
привредним манифестацијама у земљи и
региону, конференције, тематске скупове,
јер континуирано умрежавање привредника
једна је од основних делатности Коморе.
Поменули сте значај умрежавања
привредника. Шта ПКВ ради када је у
питању међурегионална сарадња?
ПКВ велики број својих активности
усмерава ка поспешивању међурегионалне
сарадње, јер ту видимо велики простор за
даље унапређење. Сарађујемо са великим
бројем регионалних привредних комора
у земљама у окружењу, а и шире. Имамо
одличну сарадњу са привредним коморама
и другим асоцијацијама из Аустрије, Црне
Горе, Републике Српске, Мађарске, Румуније,
Хрватске, Словеније, Чешке, Турске,
Француске, Белгије. Само у претходној 2018.
године више од 300 привредника смо водили
на стручне сајамске манифестације, пословне
форуме и билатералне сусрете. Угостили смо
делегације из Мађарске, Румуније, Русије,
Словеније, Републике Српске, Хрватске,
Италије, Чешке, Египта, Кине, Турске,
Француске. Потребно је стварати амбијент у
којем ће наши привредници имати прилику
да се директно сусретну са потенцијалним
инопартнерима, могућност да виде и чују
како су привредници из окружења решили
одређене потешкоће у производњи на
пример, а ту је наравно и пласирање робе
на нова тржишта. ПКВ, заједно са ПКС,
чини данас снажну карику у привредном
амбијенту Србије. У првој половни године
планирамо да организујемо неколико
пословних форума код нас, где бисмо
довели привредне делегације из различитих
земаља.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу
од 7 ари са улазом из две улице Копаоничке и
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 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. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или Нови Сад
спратну кућу сутерен, високо приземље и спрат,
почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, вода,
гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 064/89746-35
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.
064/23-55-436.
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. 065/33-55-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност 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. 060/1632-372
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. 062/157-65-80
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. 069/86960-13
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,
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укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 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 на лепом месту код „Виле брег“
и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-94-59
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. 064/222-96-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у 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/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
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.
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.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 013/
806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак, поред
пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом на
улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
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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.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакари, клима.
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 063/379720.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може замена.
Тел. 063/85-48-048 после 17 х.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70
Вршац за двособан стан центар града да ми се
доплати. Тел. 060/150-32-42.
На продају два једнособна стана у центру од
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована
за
стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју доплату.
Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код Градске болнице.
Хитно. Тел. 061/160-12-15.
Продајем једнособан стан у центру. Хитно.
Тел. 064/23-55-436.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни једнособан стан за издавањеможе
самица или брачни пар. Све је посебно без газде.
Тел. 061/723-93-59 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. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
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 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: 064/246-0832
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
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.
Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке
академије, погодан за занатлије, продавницу или
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у близини
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.

Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан, слободан, у
Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-024
и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом кухиње
и купатила, за студенткињу или запослену девојку.
Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и продајнидео.
Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 120 €. Звати
после 16ч. Тел. 063/894-91-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска, центар
код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар. Може и ко има
део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан стан
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра
2018. године . Тел. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем једнособан стан на Војничком тргу,
празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
Издајем гарсоњеру за становање, бесплатно,
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и
064/134-61-78.
Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а ради
становања и чувања. Ново изграђена, бесплатно.
Тел.063/482-418-064/134-6-78.
Двособан намештен стан за издавање у центру
града све је посебно без газде. Тел. 061/72-39-359
или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.

РАЗНО
Продајем Југо 55, регистрован до октобра,
годиште 2003. у одличном стању, први власник.
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 062/18365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор за југазаставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.
Продајем круњач, круни и меље, електрични.
Тел. 064/128-43-34.
Продајем електрични грил, мало коришћен
под гаранциојом, лак за коришћење и за
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и
061/609-79-17.
Купујем полице (половне) дрвене и металне,
самостојеће и зидне (висеће). Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210.
Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер оштењени
15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ на
чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, машина
за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10.
Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору.
Тел.061/166-07-02.
Продајем два фикуса, једну шефлеру и два
Адама. Тел. 805-107.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и лопту
за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер,
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год.
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел.
063/74-192-34.
Продајем „мали медитеран 333“ цреп,1700
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757.
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица,
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво,
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м дужине
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за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-9069.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел.
065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша „Горење“.
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску боцу,
канте за маст, дрвену бурад за ракију и кошнице.
Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11759-55.
Пластични спојлер-дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга деветка,
први власник, само лицима са дозволом. Цена 200
€. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, први
власник, само лицима са дозволом. Цена 100 €.
Тел. 063/894-91-63.
Купујем неисправне плинске бојлере (старе)
и плинске пећи због делова. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Помагала би старијој особи. Тел. 064/288-0347, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална ограда за
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел
064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран
од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/12317-56.
Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), са
унутрашње стране велика појачања, дупло дно
(33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/123-1756.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на развлачење,
плински решо са три рингле, кварцна грејалица
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/8837-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005.
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован,
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел.
063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје,
исправан у добром стању, неударан, дизел,
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/50760-93.
За продају четири веш машине, три „Горење“
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном
стању, као и машина за прање судова „Беко“,
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“,
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад.
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92. годиште
и ауто приколицу. Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман, нову ТА
пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, храстова
врата. Тел. 063/266-096.

Радила би кућне послове и бринула о старијој
особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-142.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-86.
Продајем веш машину „Горење“, плинску пећ
„Алфа“, трпезаријски регал, плински решо1/3,
шиваћу машину „Багат“; фотељу – лежај.
Тел.064/186-52-44.
Продајем
кауч,
судоперу,
креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60,
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 064/18-44316.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед,
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, усисивач
Смсунг, кварцна грејалица и полица за ТВ.Тел.
065/88-37-420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број,
нову 2500 дин и две беле краће зимске јакне 42 и
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну
особу са мадрацем 7000 дин, бунду тамно браон
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000
дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631
и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/3454-538.
Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони
тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају комбиновани шпорет, вертикални
замрзивач, Кирби усисивач, хаварисана Застава
128. Тел. 064/23-55-436.
Вршим услужно одржавање
дворишта,
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, риљам
баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-419.
На продају пржионица кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-33-37.
На продају ТВ „Панасоник“ класичан 50х50 цм,
очуван, у функцији, повољно. Тел. 064/915-89-36 и
832-153.
На продају 2 плафонске електрогрејалице
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.
Три метра кубна храстове греде 14х16цм,
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач криби,
делови за З-101, ел. моторе,. Тел. 064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-2821
Продајем половнну столарију, прозоре и
балконска врата вакум стакло, полицу гепека
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским
надајањем, разна врата и светларник (метални).
Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње са
вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 063/3200-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км
цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Дациа Соленза 2004. годиште,
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован до
августа 2019. први власник. Тел. 063/259-311.
Купујем шиваћу машину на ел. погон. Тел.

013/861-419 и 063/482-418.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске марке
Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са етикетама.
Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две фотеље,
кауч на расклапање. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица кал 12,
као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. Тел.
064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827367.
Продајем казан за топљење масти и чаробну
пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан за
пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и
резервним точковима, круњач са прекрупаром,
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на чврсто
гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет, велика
носивост, демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067
и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.
Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип 2,
Хитно потребни мајстори за сечу ораха у Избишту.
Продајем орах очишћен 800 дин. кг. Тел. 064/39062-76.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Вршим поправку плинских пећи, бојлера и
решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-418 и
013/861-419.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
На продају „Мазда626“ регистрована до маја
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и птице,
штендери за цвеће раних врста, жардињере,
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел.
064/280-57-20.

Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући или
стану. Тел. 064/28-10-216.
Купујем шиваћу машину „Сингер“ или „Багат“
на ел. погон. Тел. 013/861-419 и 063/482-418.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Рено 19 шамад на продају регистрован до
11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна, 1991.
годиште, први власник. Тел. 063/482-418 и 861419.
Продајем Југо 45, 1989. годиште, регистрован
до 10. априла 2019. повољно, први власник. Тел.
064/128-60-44 .
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/2355-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558,
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм,
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
Продајем шпорет комбинован„Горење“ браон
боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер електрични
„тики“ 5 л. високомонтажни мало коришћен 20 €.
Тел. 063/107-72-71.
На продају угаона гарнитура. Тел. 064/280-5881.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 и
013/ 807-439.
Купујем професионалну фрулу „штимовану“.
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Продајем две плинске пећи нове, две тучане
пећи нове, ТВ 55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач притиска нов,
сто и 6 столица. Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ 558 и Рус
52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.
Лимарија за ауто Рено 19, 1400м³, 4 врата,
хауба и гепек црвене боје. Тел. 013/861-419 и
063/482-418.
Продајем Та пећ, скоро нова, мало коришћена.
Тел. 060/08-25-724.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке).
Тел. 062/80-10-585.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара,
погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/129-7323.
На продају шпорет (струја/ плин) вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, трофазни
електромотори, кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
На продају нисан примера 2.0 д. Год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем ципеларник и сто за компјутер. Тел.
065/807-02-44.
Продајем пола гробнице са плочом. Тел.
061/609-79-17
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно грејање,
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.
Продајем Југо 45, 25.000 дин. регистрован до
априла 2019. Тел. 064/128-60-44.
Продајем Нисан примеру 2000. год. исправан
и нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

СЕЋАЊЕ
Поводом 24 године од смрти

МИЛКЕ ТИШМА
БУГАРЧИЋ МАРИЈА БЕБА
1996-2019.

Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

БУГАРЧИЋ МИОДРАГ – БАТА

У тами вечне тишине нека те
чува наша љубав јача од времена и
заборава.

Живећеш у нашим срцима
заувек.
Љубав и сећање никад неће
престати.

Супруг Петар, кћери Љиљана
и Весна, унуци Тијана, Борјан,
Вукашин и Миљан, зетови Миодраг
и Милорад.

1991-2019.

Твоји најмилији
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ДЕЛЕГАТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ, ГОДИНА 1. БРОЈ 2, 6. МАРТ
1975.

ВИШЕ ЗЕЛЕНИЛА

Охрабрење да приступе изради комплетног плана озелењавањa
Вршца, приступних путева и заштитних појасева, стручњаци
Секретаријата за урбанизам, су, како сами кажу, нашли у традицији
овога града, чији су житељи одувек волели и умели да се брину о
подизању и неговању зеленила, о уређењу комуникација, а посебно
- о одржавању чистоће.
Треба ли подсећати да је у периодима 1944-1948, односно
1952-1960. углавном добровољним радом и акцијама, извршено
пошумљавање заштитног појаса уз пут Вршац - Велико Средиште,
подигнут дрворед уз путеве Вршац - Влајковац, Вршац - Месић,
подигнут парк на Тргу Саве Ковачевића у Вршцу, постављене зелене
површине код језера, на вашаришту, код Пилотске школе ЈАТ-а,
Неуропсихијатријске болнице, пошумљен делимично Вршачки
брег...

ПЕТАК •15. фебруар 2019.

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 (160)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II, ГОДИНА 1849.

Иначе, реализацијом овог плана, приближили смо се цифри од 20
квадратних метара зелене површине по једном становнику Вршца,
уместо садашњег односа - 3 квадратна метра зелене површине на
једног Вршчанина.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ДЕЛЕГАТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ, ГОДИНА 1. БРОЈ 2, 6.МАРТ
1975.

„ЈОЈ, ЦУРО МАЛЕНА...“

Ових дана људи „Електровојводине“ су нас педантно
искључивали из света електрике и враћали у - претелевизијску еру,
срећом, само на шест часова и не сваког дана.
Потрошња и потраживања електричне енергије је „ прескочила“
све планиране границе, залихе воде у акумулационим језерима
наших хидроелектрана је све мање, а кише нема па нема. Читава
земља солидарно штеди струју, па ни нама није тешко да то чинимо.
Где је онда „кратак спој“?
Кратко и јасно, у овоме; налазите се у граду Вршцу, у строгом
центру, пазарите, журите промрзли, срећете своје познанике,
готово у трку размењујете реч - две, а Тозовци, Силване и Шабани
певају са„разгласа“ да се све тресе.„Оп´, мала гарава...“, а одмах затим
женски глас - „Обавештавамо грађанство да дана тог и тог, од толико
и толико сати, у улицама тим и тим - неће бити струје. Па иза тога,
опет -„Јој мала гарава...“

И тако више пута дневно, „програм“ тече, Ми га чујемо готово у
трку, често уверени да то није ништа друго него оне упорне „жеље
и поздрави“ по систему - ред „Цеца поздравља Перу, који другу
воли“, ред хитова компаније „Сузи“ у изврсном извођењу Милеве М.
Мичевић!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак
Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују.
– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел појављује се 17. јула као први заступник
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког
представништва.
По другој наредби Емануела
имао је мађистрат да се изјасни,
шта га је побунило на деловање под
Мађарима, да ли им је на руци био
- уопште шта може навести у своје
оправдање? Одговор мађистрата
даје нам важна обавештаја о
томе, како је капетан Барајић,
командант српске трупе, која је 3.
маја отишла из Вршца, при самом
поласку наложио тада постојећем
мађистрату, да ради спречавања
анархије одмах узме у руке власт и
побрине се за сигурност општине.
То беше цељ - као што се мађистрат
даље правда - његова деловања,
коју је и постигао 1).
Тиме је мађистрат отклонио од
себе први намењен му удар.
20. августа враћала се из
Тамишграда
белоцркванска
граничарска регимента са 6 топова
и нешто муниционих кола, стигла
је у 9 сахата пре подне у Вршац
и улогорила се под саму варош.
Становници мораху да носе
храну у логор, па је и општинско
представништво купило 121 1/4
акова вина и 70 цената брашна.
Око 4 сахата по подне продужила је
регимента свој марш 2).
4. септембра стигао је у Вршац
један домобрански батаљон 1.
регименте грофа Кефенхилира, са
800 људи, а други дан један ескадрон
драгонаца од регименте грофа
Фикмонта, са 100 људи. Пешадија
уконакована је по приватним
домовима 3).
12. септембра дошао је у Вршац
Мајерхофер, који је међутим
постао ц. кр. ђенерал-мајор и
командантом 9. дистрикта. Он
наименује велепоседника Крњаче
Павла Јагодића за “опуномоћеног
владиног комисара за вршачки
округ”. Овај наименује 13. септембра
комисију да извиди, да ли је и у
колико имао мађистрат у покрету
удела у конкретним случајевима,
председник комисије био је
Глигорије Милутиновић, а секретар
Светозар Пеша.
Но сада већ није прошао

мађистрат онако олако. Истражна
комисија хтела је да отпочне свој
рад 15. септембра, те је и архива
запечаћена. Тада подиже мађистрат
свој глас противу неких чланова
истражне комисије, од којих су
неки још пре били противници
мађистрата, неки пак чланови
његови. Но то као да неби ништа
помогло, да није пошло за руком
тадашњем војеном команданту
Вршца, мајору Герберу, да склони
комисију да причека, док мађистрат
одашље депутацију у Крњачу, која

ће владином комесару да поднесе
жалбу општинског представништва,
по којој му не могу бити тужиоци
уједно и судије 4). Мађистрат је
послао у Крњачу сенатора Живу
Илића и фискала Михајла Халаса 5).
21. септембра суспендован је
мађистрат, а да обавља полицајне
послове поверено је Ђорђу
Манојловићу и Карлу Пасту 6).
22. септембра вратише се
из Земуна и последњих 10
заробљеника, пошто су ван своје
постојбине шест месеци провели.
За своје ослобођење имали су
понајпре да благодаре вршачком
месном команданту мајору Герберу
7).
26. септембра послала је месна
команда у Земун дистриктској

1) Општа седица од 23. августа
2)Записници
3) Општа седница од 1. септембра и Baumannsche Aufzeichmunugen,
4)Општа седница од 15. септембра

команди са списима о оправљању
мађистрата, сенатора Лудвика
Клеветаји - ју у пратњи једнога
ц.кр. поручника. На жељу општине
придружише им се још Вац и
Деметер 8).
Већ после неколико дана
спроведена је истрага и мађистрат
је оправданим проглашен. Ради
уређења месне администрације
одржана је 3. октобра седница
председништва
и
чланова
суспендованог мађистрата; седници
су председавали ц. кр. ђен.- мај. и
војни гувернер дистрикта Дошен,
и ц. кр. владин комесар Јагодић,
присутни пак беху ц. кр. владин
комесар
Шупљикац,
окружни
судац Ђорђе Емануел и јурасор
Милутиновић.
Јагодић је отворио седницу
изјавивши, да му је мило, што је
у друштву са војним гувернером
дистрикта склопио нов мађистрат.
Он се нада, да ако није у свему
погођена општа жеља, да је она опет
доста задовољена, а општина нека
прими ово повољно тим пре, што
су ова наименовања привремена
и важе до нове организације
општинске управе, када ће општина
сама своје чиновнике изабрати. Како
су опет исте особе ушле у мађистрат,
само не на своја првашња мета,
овај чин био је управо повратак
старог мађистрата. Варошки судац
био је Карол Паст, градоначелник
Ђорђе Деметер, а формундер Гаја
Обрадовић, 6 сенаторских места
помножена су са још два. Чланови
председништва остали су исти.
О томе је извештено грађанство
попут плаката и објављено му је, да
садања организација мађистрата
у свему одговара оној, коју је 1846.
год. спровео комисар Посавац. Нов
мађистрат положио је заклетву 4.
октобра 9).
Ђенерал-мајор Дошен, који
је нарочито ради успоставе
мађистрата из Земуна пут Беле
Цркве 30. септембра стигао у
Вршац, отпутовао је већ 3. октобра
у Тамишград 10).

5)Исто од 21. јануара 1850.
6)Исто од 3. октобра 1849.
7)Baumannsche Aufzeichmunugen,стр. 79.
8)Општа седница од 28.Декембра
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НОВА УПОЗОРЕЊА НАУЧНИКА

ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ
ЋЕ ДО 2100. ГОДИНЕ
ПРОМЕНИТИ БОЈУ ОКЕАНА

И док се амерички председник
Доналд Трамп на Твитеру смеје
глобалном загревању, научници су на
иглама. Нове студије упозоравају да
ће због климатских промена океани
ускоро почети да мењају боју.
Океани се загревају и постају
„киселији”, што је резултат климатских
промена, а нова студија показује
да ће ускоро и променити боју.
Истраживање је доказало да ће плави
делови океана за неколико деценија
бити доста светлији, а до 2100. године
промена боје ће захватити више од
половине површине светских океана,
пише Нови лист.
Али, не мења се само боја морске
површине, стижу промене и у
популацији морских фитопланктона.
Ови мали организми су пуни зеленог
пигмента хлорофила, а смањење
њихове популације ће такође утицати
на боју океана, преносби НБЦ.
„Ови микроскопски организми
живе у водама и база су морског
ланца исхране”, изјавила је Стефани
Дуткиевич, стручњак за морску
екологију. „С обзиром да се налазе
у мору мењају његову боју. Што их
је мање, то ће морска површина
постајати све светлија”.
Подручја која су највише угрожена
су Атлански и Јужни океан. Промена
у свету фитопланктона, који су храна

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
5. Корени, Добрица Ћосић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Аги и Ема, Игор Коларов

малих морских бића, могла би довести
до колапса рибара. Смањењем броја
фитопланктона смањује се број риба
чиме аутоматски пропадају риболовна
подручја.
Мали одранизми су од велике

важности не само за морски већ и
за копнени свет. Апсорбују угљен
диоксид попут дрвећа и помажу у
одржавању нивоа стаклене баште те
спречавају да иста нарасте.
Извор: Политика

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
5. Откачена школа, Група аутора

НАЈТОПЛИЈА ДЕЦЕНИЈА

ОТКРИЋЕ У ГАБОНУ

НАУЧНИЦИ
ПРОНАШЛИ
РЕВОЛУЦИОНАРНЕ
ДОКАЗЕ О РАЗВОЈУ
ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ
Научници су у каменолому у Габону
открили револуционарне доказе о
развоју живота на земљи - могућности
првобитних живих организама да се сами
померају.
Како наводи Ројтерс, научници су
пронашли одлично очуване фосиле у
црном шкриљевцу старом 2,1 милијарду
година. Ту су пронашли цевасте структуре
које су направили организми који су се
кретали кроз ретко блато.
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Фосили датирају из периода када је
живот почео да еволуира у комплексније
облике.
Живот се појавио у океанима на
Земљи пре око четири милијарде година,
али најранији облици живота нису
били способни да се самостално крећу,
преноси Танјуг.

Извор: Политика

ЗАШТО НАМ ЈЕ СВЕ
ТОПЛИЈЕ?

Ово је најтоплија деценија од
почетка мерења температуре
ваздуха, која ће, највероватније,
на глобалном нивоу током
следећих пет година бити већа од
просека за 1,5 степени Целзијуса,
упозоравају амерички и британски
климатолози.
Осамнаест од најтоплијих
деветнаест година (од почетка
мерења) забележено је од 2001.
до данас. Британци прецизирају
да се човечанство налази усред
периода који ће бити најтоплији од
почетка мерења температуре, које
се врши од 1850. године. Британска
метеоролошка служба прогнозира
да постоје велике шансе да
температура ваздуха за сваку од
следећих пет година буде већа
барем за један степен у поређењу с
прединдустријским периодом. Ако
се ове прогнозе покажу тачним,
период од 2014. до 2023. биће
топлији од протеклих 150 година,
колико се дуго мери температура.
Метеоролози поручују да је
2015. била прва година у којој је
глобална годишња површинска
температура постала за један
степен Целзијуса виша од
прединдустријског
периода.
Температура прединдустријског

доба односи се на ону мерену од
1850. до 1900. године. Сваке године
глобални просек температуре
ближи се или прелази критичан
степен.
Америчка
национална
администрација за океане и
атмосферу и НАСА истичу да је 2018.
била четврта од пет најтоплијих
година
икад
забележених.
Протеклих пет година биле су
најтоплије у записима мерења.
НАСА саопштава да су последње

четири године биле за један
степен топлије од просека 19. века.
Просечна глобална температура
порасла је за више од један степен
од 1880. године и почетка мерења.
Метеоролози упозоравају да је
човечанство тако прешло готово
две трећине опасне границе од 1,5
степени могућег отопљавања, која
је одређена Париским климатским
споразумом.

Извор: Политика
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ИНТЕРВЈУ: ИГОР САНТРАЧ, НАЈБОЉИ ТРЕНЕР ВРШЦА У 2018. У ИЗБОРУ СПОРТСКОГ САВЕЗА

КРЕНУО САМ НАПРЕД И НИСАМ СЕ ОСВРТАО
Тренерска каријера Игора Сантрача
почела је 2011. године у новосадском
НС Тиму, где је са 19 година, као студент
прве године Факултета за спорт и
Физичко васпитање у Новом Саду, радио
са најмлађим категоријама девојчица.
Као играч, поникао је у вршачком
Банату, затим наступао за НС Ас где је
стекао прволигашко искуство и, такође,
играо за Петроварадин у Првој Б лиги.
У свој матични клуб, који је тада био у
Војвођанској лиги, вратио се у завршној
години студија на позив председника
клуба Душана Павловића. У њему је
завршио играчку и у исто време званично
започео тренерску каријеру у сениорској
конкуренцији. Већ после годину дана рада
уследио је пласман у Другу лигу, где је у
сезони 2015/16 освојено прво место без
иједног пораза а серија од 17 узастопних
победа рекордна је у клупској историји.
У исто време Сантрач је остварио успех
на личном плану, дипломирао је и постао
професор спорта и физичког васпитања
усмерење одбојкашки тренер. Пласманом
Баната у Прву Б лигу, постао је најмлађи
тренер савезног ранга у Србији.
Шта за Вас значи признање за
најбољег тренера Града Вршца у
прошлој години?
- Искрено, за мене је то велика част.
Почаствован сам што сам ушао у круг
сјајних спортских стручњака који су пре
мене заслужили ово признање и у моменту
изласка на бину сетио сам се тренутка
када сам као дванаестогодишњак добио
пехар као спортска нада и нисам ни
сањао да ћу једног дана бити проглашен
за најбољег.
Шта је за Вас највеће достигнуће у
претходној години које Вам је донело
титулу најбољег тренера?
- Без обзира што нисам учествовао
на светском шампионату, нисам водио
екипу у Суперлиги, сматрам да сам дао
допринос вршачком спорту учесвовањем
у 8 пројеката који су, сваки на свој начин,
дефинисали мене као стручњака. На прво
место ставио бих улогу шефа стручног
штаба Одбојкашког клуба Банат, који
је у првој сезони изборио опстанак у
Првој Б лиги. Затим бих истакао да сам
обновио рад пионирске и кадетске екипе
Баната, аутор сам и координатор пројекта
“Жив и здрав”који је од стране града
препознат као један од најзначајнијих
спортских догађаја у протеклој години.
На моју иницијативу направљена је
сарадња са Покрајинским заводом
за спорт и медицину спорта на пољу
тестирања индекса масе тела, осноса
мишића у телу и конституције деце.
Направљена је сарадња и заједнички
пројекат са Хуманисом из Београда на
пољу испитивања положаја карлице
у кретању као и испитивање ротације
у покрету деце и тестирање стопала.
Био сам један од асистената у стручном
штабу младе репрезентације Србије,
играчи до 18 година, на припремама за
квалификације за европско првенство.
Остварена је сарадња са физијатријом
у и терапеутом Синишом Перићем на
пољу постоперативног опоравка и
деформитета код адолесцената и млађе
популације. Могу да кажем да сам у 2018.
години само радио, мој радни дан је
почињао у 7 а завршавао се у поноћ када
се завршавао тренинг сениора Баната.
Многе од ових ствари које сте
набројали представљају новитет
у вршчаком спорту, колики Вам је

проблем био ход по тој неутабаној
стази?
- Ушао сам у све то сто посто предан,
концентрисан и ниједног тренутка се
нисам освртао назад. Једино претходно
искуство које ми је помогло било је
учествовање у пројекту “Спортијада” Уније
студената Вршца, као и камп Одбојкашког
клуба Банат на Црвеном крсту на брегу.
Размишљао сам на који начин променити
слику наше млађе популације која нема
нарочито развијен социјални аспект, како
променити ситуацију у којој десет одсто
наше деце не зна да уради правилан
чучањ и где све мање има природних
облика кретања који су некада били
нормални. Запитао сам се колика је моја
кривица у свему томе као спортског
радника и то ме је подстакло да напишем
пројекат “Живи здраво”.
По чему је пројекат “Живи здраво”
специфичан?
- Чињеница је да у Србији никада
нико није направио бесплатну школицу
спорта. У сваком граду је има, али она
нигде за децу није бесплатна као у Вршцу.
Наравно, бесплатна је захваљујући
подршци Града Вршца и Спортског савеза
и због тога је град Вршац, на том плану,
испред свих градова у Србији. “Живи
здраво” је данас пројекат Спортског
савеза Града Вршца. тестирања су
бесплатна, часови физичког васпитања
такође, савети су бесплатни, трошкови
транспорта не постоје јер деца вежбају
у својим вртићима. И не само то, ове

године ћемо радити тестирање
колико један ђак првак треба да
седи у клупи, колико школска
торба треба да буде тешка. Те
податке никад нико није изнео.
Чињеница је да 80 одсто деце
тог узраста има предуслов да
стекне неку врсту деформитета.
Који су изазови пред Вама
у 2019. години?
- Прва ствар која ме
очекује је борба за опстанак
у првој Б лиги са ОК Банатом.
Зацртали смо циљ да Вршац

мора да има Б лигаша, отжеавајућа
околност је што ове сезоне испада чак
пет екипа. Тренутно заузимамо четврту
позицију, стартовали смо у пролећном
делу сезоне са две победе, по некој
калкулацији потребно нам је још три
да би осигурали опстанак. Оно што
желим у овој години је и селектирање
у пионирској и кадетској селекцији на
основу антропометријских параметара,
где ће се формирати екипе од по десет
момака, где би 50 одсто кадетског

тима на јесен требало да се прикључи
раду сениорског тима. Примењиваћу
најсавременије методе које се примењују
и у нашој репрезентацији. Тренутно у тим
нашим селекцијама имамо 27 момака,
десеторица са најбољим физичким
предиспозицијама прикључиће се првој
екипи. Жеља ми је да наредне сезоне
нападнемо врх табеле и пласирамо се
у Прву А лигу. Надао сам се да ћемо то
моћи и ове, али нисмо успели, за неке
ствар сам ја крив, али за неке су просто
околности биле такве да нису дозволиле
искорак.
Који је твој професионални циљ и
где видиш себе у будућности?
- Имао сам понуду из Румуније из
суперлигашке екипе Трговишта који је
пре две године водио селектор наше
женске репрезентације Зоран Терзић, а
сада Вршчанин Валеријан Лука да будем
у њиховом стручном штабу. Захвалио
сам се на понуди и решио да завршим
ствари које сам започео. Када будем био
задовољан резултатима жеља ми је да
одем у Кину, да будем координатор у раду
одбојкашке академије. Наши тренери су
на цени на кинеском тржишту, надам
се да ћу наћи
своје
место
тамо.
Б.Ј.
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