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ГОРАН ТАДИЋ, САВЕТОДАВАЦ ПСС
„АГРОЗАВОД“ ВРШАЦ:

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ГРАД ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАЛИ ТРИБИНУ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

“НА МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА”
КИШЕ
ДОБРОДОШЛЕ
ЈАРИМ УСЕВИМА
Процењујући
утицај
падавина,
саветодавци Пољопривредне стручне
службе „Агрозавод“ Вршац истичу да је
око стотину литара воденог талога крајем
априла и почетком маја добродошло за
јаре усеве. Допринеће бољем ницању
пролећних ратарских култура, међутим,
кише су закасниле за озиме усеве.
У јесењој сетви на ораницама на
подручју које покрива Пољопривредно
стручна служба „Агрозавод“ Вршац,
посејано је 34.542 хектара озимих
култура. Реч је о обрадивим површинама
у атарима Града Вршца и општина
Пландиште, Бела Црква и Ковин.
-Под пшеницом је 30.794 хектара,
ражи 136 ха, 2.928 хектара озимог јечма,
овса 164 ха и под уљаном репицом
је 520 хектара, објашњава Горан
Тадић, саветодавац Пољопривредно
стручне службе „Агрозавод“ Вршац. За
последњих двадесетак дана пало је око
сто литара кише по квадратном метру
што је за пшеницу и остале озиме културе
прилично касно. Зато што је у фебруару
и марту било доста сушно није дошло
до оптималног развоја тих култура,
конкретно до бокорења. Пшенице су
остале мале, тако да се очекује знатно
мањи принос него ранијих година.
Међутим, последње кише помоћи ће
код формирања зрна, клас и апсолутна
тежина зрна биће већи.

Републичка Агенција за безбедност
саобраћаја и Савет за безбедност саобраћаја
Града Вршца организовали су трибину под
називом “На матурско вече без аутомобила”,
у Конгресној дворани Центра Миленијум, 10.
маја. Трибини су присуствовали матуранти
свих вршачких средњих школа, а циљ овакве
едукације је да се укаже младим возачима да не
иду аутомобилима на матурску прославу, да не
возе под дејством алкохола, јер је евидентно да
се у време матура догоди већи број саобраћајних
незгода у којима страдају млади.
-Ваша младост, енергија, полет, понекад
и жеља за доказивањем, нека чашица више,
могу врло лако, у једној секунди, да вам униште
младост, али и живот, и ваш, и ваших најближих,
рекао је Ненад Барош, председник Скупштине
Града Вршца, обраћајући се средњошколцима.
Управо у циљу спречавања свега тога, локална
самоуправа, у сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја, МУП-ом, Уружењима,
спроводи ову и сличне акције.
Барош је пожелео матурантима да лепо
прославе завршетак свог школовања у вршачким
средњим школама, али да то вече забораве на
вожњу и да им матура остане у лепом сећању.
-Агенција за безбедност саобраћаја већ пету
годину за редом спроводи акцију „На матуру без
аутомобила“, од када се 2014. у Крагујевцу након
матуре догодила саобраћајна незгода у којој је
троје младих изгубило живот, подсећа Бранко
Стаматовић, начелник Одељења за локалне
самоуправе Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије. Од тада је покренута кампања
Политехничке школе у Крагујевцу коју је Агенција

преузела и спроводи је на територији целе
Србије. Статистика каже да 35 одсто настрадалих
у саобраћајним незгодама и око 25 одсто
погинулих чине млади. Једна од најризичнијих
група у саобраћају јесу млади возачи, са 18, 19
година. Поражавајућа је статистика да од свих
младих од 20 до 22 године који страдају, половина
изгуби живот у саобраћајним незгодама. Због
тога организујемо и ову и друге сличне кампање
- „Ум на друм“, која се спроводи већ другу годину,
а све у циљу да се повећа безбедност младих у
саобраћају.
Према речима Стаматовића, превентивне и
едукативне акције дају резултате, али Агенција
није задовољна све док се и један живот губи у
саобраћајним незгодама. Млади треба да схвате
да се мере не предузимају да би се платиле
казне, већ да их треба примењивати како би се
заштитили учесници у саобраћају.
-Град Вршац урадио је Стратегију о
безбедности у саобраћају 2017. на период од

5 година и Стратегија је препознала младе као
ризичну категорију учесника у саобраћају, истиче
Милош Васић, председник Савета за безбедност
у саобраћају Града Вршца и члан Већа за заштиту
животне средине. Савет спроводи низ акција међу
којима је и ова„На матурско вече без аутомобила“
где им сугеришемо и апелујемо да на прославу не
иду као возачи, већ да их одвезу родитељи или да
користе такси превоз. То је главна порука.
Гости трибине био је и Драган Виторовић,
председник Удружења параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“, иначе члан
градског Савета, који је са матурантима поделио
своју животну причу о саобраћајној незгоди која
га је, пре 20-так година, ставила у инвалидска
колица.
Славиша Савић, члан Савеза параплегичара и
квадриплегичара Србије, координатор пројекта
„Још увек возим“, одржао је предавање на тему о
безбедности у саобраћају.
-Савез параплегичара и квадриплегичара
Србије спроводи програм едукације младих од
стране лица која су жртве саобраћајних незгода,
каже Савић. Та лица су прошла одређену обуку,
знања и вештине да могу да комуницирају
на прави начин са младима. Трудимо се да
изношењем својих последица саобраћајних
незгода утичемо на њихову свест, желимо да
покажемо да грешке које смо ми чинили не треба
нико да чини. Наравно, на младима је да изаберу
прави пут.
Конгресна дворана Муленијума била је пуна
вршачких средњошколаца матураната који
су показали значајно интересовање за тему
трибине. Верујемо да су схватили значај поруке
која им је упућена, прихватили је и да ће са
матурске прославе понети само лепа сећања.

Ј.Е.

БОГАТ ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Уз богат програм активности, Црвени крст
Вршац је обележио Недељу Црвеног крста, у
периоду од 8. до 15. маја. Првог дана обележен
је Светски дан Црвеног крста, то је датум рођења
Андри Динана, оснивача једне од највећих
хуманитарних организација.
-На Светски дан Црвеног крста поделили
смо слатке пакете деци са инвалидитетом
који су корисници ОСИ превоза Удружења
параплегичара и квадриплегичара „Параквад
ВШ“, каже секретар Црвеног крста Вршац Сузана
Цветановић. Обрадовали смо и децу ШОСО
“Јелена Варјашки”, поделили смо им слаткише
испред школе приликом њиховог доласка на
наставу. Другог дана Недеље Црвеног крста
одржана је Скупштина Црвеног крста Вршац, а
истога дана поделили смо пакете корисницима
Народне кухиње. Током Недеље Црвеног крста вршачког Црвеног крста. Циљ Раид кроса јесте
корисницима програма Народне кухиње оброк да млади волонтери разумеју ситације у ратним
сукобима, као и да упознају правилан начин
је био обогаћен одређеним артиклима.
Представници вршачког Црвеног крста спровођења Међународног хуманитарног права
посетили су Дом за душевно оболела лица “Стари и поштовања Женевске конвенције. Истог дана
Лец” и однели половну гардеробу која овој одржана је улична акција ДДК у знак обележавања
институцији, кажу, увек мањка. Према речима Националног дана добровољних давалаца крви и
Цветановићеве, ова установа тренутно има ради промоције и омасовљаваља добровољног
око 560 корисника и константно им је помоћ давалаштва. Одржано је градско такмичење
из пружања прве помоћи, 23 волонтера
потребна, па чак и у виду гардеробе.
-Наши волонтери учествовали су у Раид кросу, учествоваће на покрајинском такмичењу које ће
Горан Тадић, саветодавац ПСС „Агрозавод“ Вршац
који је организовао Црвени крст Војводине бити у Сремској Митровици, 1. јуна.
Према речима Цветановићеве, волонтери из
Обилне падавине у протеклом у Бачкој Паланци, 15. маја, истиче секретар свих 45 организација Црвеног крста Војводине,
периоду
погодовале
су
ницању
јарих, пролећних култура: кукуруза,
ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
сунцокрета, шећерне репе и соје.
-Можемо рећи да је на подручју које
покрива ПСС„Агрозавод“ посејано 96.172
хектара јарих култура: кукуруза 47.748
У Градској кући одржана је презентација програма, моћи ће да се пријаве микро, мала и
ха, 2.309 ха шећерне репе, сунцокрета
35.395 ха, 9.505 ха соје, пшенице јаре 683 програма подршке Привредне коморе Србије средња предузећа, а када је у питању програм
ха, 130 ха јарог јечма, 347 ха кромпира, привреди и предузетништву, кроз разне везан за менторинг моћи ће да се пријаве и
подстицајне мере. Промоцију су организовали кластери. Ово је први пут да је Република Србија
дувана 97 ха и луцерке 228 ха, каже Тадић. Регионална привредна комора Јужнобанатског определила оволика средства за подршку
Када је реч о пролећној сетви, према управног округа и Регионална развојна агенција малим и средњим предузећима, а Град Вршац
нашој процени, до сада је посејано око Јужни Банат, у сарадњи са управом Града Вршца.
ће наставити са презентацијама свих актуелних
95 одсто кукуруза и сунцокрета, 80 одсто
Представљени су „Програм подстицања програма које расписује Република Србија, као и
соје, док су остале културе готове. Ово предузетништва кроз развојне пројекте“, неки инострани фондови.
Путник је нагласила да ће сви заинтересовани
што је посејано, никло је 80 до 90 одсто „Програм подршке секторима прерађивачке
„Програм
подршке Вршчани моћи да се, за све додатне информације,
и у добром је стању. Једина недоумица је индустрије“,
како ће да се заврши сетва, оно мало што интернационализацији МСП кроз индивидуално обрате Канцеларији за локално економски развој
је остало, јер се у њиве не може ући због учешће на међународним сајмовима у Града Вршца, као и Привредној комори у Панчеву
иностранству“, као и „Стандардизоване услуге и Регионалној развојној агенцији Јужни Банат.
киша које су пале.
менторинг“.
-Жеља
Привредне
коморе
је
да
Уз завршетак сетве, ратари чекају да
-Представљене програме Развојног фонда све
расположиве
конкурсе
приближи
се просуше оранице како би наставили расписала је Република Србија, као подршку привредницима Јужнобанатског округа, као и
са применом агротехнике, као и развоју
предузетништва,
прерађивачке Града Вршца, каже Зоран Чернох, координатор
заштитом ратарских култура од болести индустрије, као и индивидуалном одласку на Регионалне привредне коморе Јужнобанатског
међународне сајмове и за програме класичног управног округа. Ови су програми знатно
и корова.
Ј.Е. менторинга, објашњава Марина Путник, унапређени у односу на раније године, Влада
начелник Одељења за привреду, пољопривреду Републике Србије и Министарство ослушкују глас
и локално економски развој. У зависности од привреде. Услови су веома повољни, свега један

заједно са секретарима, имали су пријем
код председника покрајинске Владе Игора
Мировића, 16. маја.
- Председник Владе Војводине пружио је
значајну подршку волонтерима, који се увек
налазе у првим редовима приликом пружања
одређене помоћи, као и подршку раду
организација Црвеног крста у Покрајини, каже
Цветановићева која је била гост на скупу, заједно
са вршачким волонтерима.
Представници ове вршачке хуманитарне
организације посетили су вршачко породилиште,
у оквиру традиционалне акције Црвеног крста
“Пакет за новорођену бебу”. Поменута активност
спроводи се више од 20 година као подршка
мајкама и њиховим новорођеним бебама.
- Посетили смо предшколску установу “
Чаролија” и нашим најмлађим хуманистима који
посећују организацију Црвеног крста Вршац,
прикупљају играчке за своје другаре из социјано
угрожених породица, подели смо слаткише и
захвалили на даривању њихових играчака деци
која их немају, наглашава саговорница „Куле“.
За последњи дан обележавања Недеље
Црвеног крста, 15. мај, испланирана је посета
самаца у Неуропсихијатриској болници, подела
пакета помоћи, обилазак породица са двоје и
више деце и подела 200 кг гардеробе добијене од
Удружења “Пријатељи деце Србије”.

Ј.Е.

ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

одсто камате на средства која се користе, увећан је
и проценат могућности остваривања субвенција,
у зависности од степена развијености.
Према речима Черноха, сви ови конкурси
омогућавају да микро, мала и средња предузећа
лакше и повољније дођу до средстава, а
одобрава се и грејс период. Важно је истаћи
да Регионална развојна агенција не само што
врши промоцију програма, већ касније пружа
и помоћ привредним субјектима у припреми
документације за конкурисање.

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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СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ОДРЖАНА ТРИБИНА УДРУЖЕЊА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ НА ТЕМУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Свечаном академијом, уприличеном 9. маја,
у градској кући је, у организацији Града Вршца
и СУБНОР Вршац, обележен Дан победе над
фашизмом.
Обележавању овог значајног историјског
догађаја присуствовали су бројни гости: Дмитриј
Карапоткин, аташе Амбасаде Руске Федерације
у Србији, представници Војске Србије, МУП-а,
СУБНОР-а, Удружења војних и мирнодопских
инвалида, затим војних пензионера и Удружења
за неговање традиције 51. механизоване бригаде,
бројни грађани и домаћини - представници
локалне самоуправе и вршачког СУБНОР-а.
У поздравној речи скупу се обратила
градоначелница Вршца Драгана Митровић.
- На данашњи дан, пре 74 године завршен је
Други светски рат, најкрвавији сукоб у историји
човечанства, у коме је животе изгубило између
50 и 60 милиона људи, а од тога преко 30 милиона
цивила. У тој великој победи положене су многе
жртве, којима данас одајемо почаст, а са друге
стране, не смемо заборавити ни Јасеновац, ни
Сисак, нити било које друго место где је наш
народ поднео многобројне жртве у Другом
светском рату, чији су животи окончани на
најсвирепији начин. Грађани наше земље, који
су положили животе у том рату, сврстали су нас
у ред највећих хероја борбе против фашизма, а
наш дуг је да чувамо мир достигнут овом великом
победом. Град Вршац се данас сећа свих жртава,
како руских савезника, тако и домаћих родољуба
који су своје животе положили на руб отаџбине и
тиме задужили нас и све будуће генерације. Нека
им је вечна слава и хвала!
Дмитриј Карапоткин, аташе Амбасаде Руске
Федерације у Србији, честитао је присутнима
годишњицу највеће победе у историји
човечанства и додао:
-Данас одајемо признање југословенским
и совјетским одредима који су ослободили
Европу и своју отаџбину. За слободу Европе
погинуло је милион совјетских војника, који
се нису зауставили на граници своје отаџбине,
већ су наставили даље. Ми смо се борили за
заједничке вредности, за наш заједнички дом.

„ЗАКОН О
СТАНОВАЊУ И
ОДРЖАВАЊУ
ЗГРАДА - БЕЗ
ТАЈНИ“

Вршац памти хероје и ослободиоце:
Градоначелница Драгана Митровић, Дмитриј Карапотки, Драгољуб Ђорђевић, Татјана Николић
Највећа опасност, која нам данас прети, јесте
заборав на тај велики подвиг, као и повампирење
тих штетних идеологија над којима смо однели
победу.
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР
Вршац, указао је на значај Дана победе за читаву
цивилизацију и њену историју.
-Победа над фашизмом је највећа победа
у историји цивилизације, однела је небројене
жртве, подсетио је Ђорђевић. Рат је трајао од
1. септембра 1929. до 2. септембра 1945, а силе
осовине Немачка, Италија и Јапан сукобиле су
се са антифашистичком коалицијом: Совјетским
савезом, Великом Британијом, Југославијом и
САД и другим земљама. У Рату је учествовала
61 држава, мобилисано је 110 милиона људи,
животе је изгубило око 50 милиона људи: 19
милиона војника и 31 милиона цивила. У логоре
смрти одведено је 20 милиона људи. Подсећајмо
се да бисмо дуже памтили, чувајмо успомену на
наше храбре претке, јер све што заборавимо
поново ће нам се догодити, тако ћемо се сачувати
од тога да нас ветрови не одувају.
Ђорђевић је указао на заставу, изложену у
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Градској кући, коју су Црвеноармејци истакли
након уласка у Берлин. Застава је дар који су
из Русије донели чланови СУБНОР-а који су
присуствовали војној паради у Москви, пре две
године.
Звонимир Сантрач је нагласио да је народно
памћење путоказ и међаш патриотизма и љубави
нашег човека према домовини, то је део наше
традиције, националног идентитета и емоција. Он
је додао да је Дан победе најзначајнији празник
целог човечанства.
Академију су увеличали и глумац Иван
Ђорђевић, који је казивао стихове и водио
свечаност, као и чланови Градског хора „Ас“ под
диригенстком палицом проф. Анђелке Сучевић.
По завршетку свечаности у Градској кући,
положени су венци на Спомен костурницу на
Градском гробљу у Вршцу. На том месту почивају
посмртни остаци погинулих Црвеноармејаца,
36 војника Народно ослободилачке војске
Југославије, 11 војника погинулих 1941. и исто
толико стрељаних цивила родољуба.
(Фото: Б.Ј.)

У свечаној сали Градске куће
одржана је трибина под називом „Закон
о становању и одржавању зграда –
без тајни“, у организацији Удружења
„Професионални управници Србије“ из
Новог Сада. Трибини су присуствовали
вршачки управници стамбених зграда
и заинтересовани грађани.
-Реч је о серији трибина на тему
Закона о становању и одржавању зграда
и свих уведених новина, објашњава
Радован Трифунов, менаџер за односе
са јавношћу Удружења„Професионални
управници Србије“. - Од 1. јануара 2017.
на снази је нови Закон који је до данас
заживео у великој мери, све већи
број стамбених заједница ангажује
професионалне управнике што и јесте
једна од ставки Закона. Направљен
је регистар стамбених заједница, што
значајно олакшава комуникацију, донет
је Правилник, као подзаконски акт,
о динамици одржавања свих делова
зграде.
Према
речима
Трифунова,
позитивна страна новог Закона је
професионализација
управљања
стамбеним зградама што омогућава
озбиљнији приступ решавању свих
евентуалних проблема и активности.
Професионални
управници
су
прошли обуку и положили испит при
Привредној комори Србије из области
одржавања зграда, правног аспекта,
комуникације са станарима...

Ј.Е.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У УЉМИ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА

УЉМАНСКИ „МАЈСКИ ДАНИ“

Манифестација под називом “Мајски дани” одржана у Уљми, прошле
суботе, окупила је бројне госте и мештане. Организатори су били Удружење
жена из Уљме и сеоска Месна заједница, припремљен је богат програм
за све посетиоце, за различите укусе и узрасте. Највише су се радовали
најмлађи. За њих је припремљен маскенбал, такмичење у трчању, трка у
џаковима, сликање на хамеру... Заједно са старијим мештанима и гостима
уживали су у наступу уљманског КУД “Бранко Радичевић”. Удружење жена
организовало је надметање у прављењу крофни, а на крају манифестације
сви су дегустирали рибљу чорбу за коју је материјал припремила Месна
заједница, а кулинарски мајстор био је Жарко Побра.
-Задовољан сам како је протекла манифестација, имамо изузетну
сарадњу са свим удружењима, поготово са Удружењем жена, каже Драгиша
Ђорђев, председник Савета Месне заједнице Уљма. Трудили смо се да
помогнемо организацију и да припремимо шта је потребно.
Љиљана Живојиновић, председница Удружења жена Уљме, подсетила је
да су ранијих година организовани ускршњи дани, али је манифестација ове
године померена због лошег времена.
-Мислим да је манифестација успела, деца су показала шта знају, а и
наше жене из Банатског Карловца, Алибунара, Избишта и Уљме које су

Успела манифестација: Домаћини са функционерима Градског већа

Чланице Удружења жена Уљма
представиле ручне радове, направиле крофне и доста колача, наглашава
Живојиновићева. – Раније смо организовале такмичење у прављењу крофни
на Преображење, а сада смо одлучиле да то буде на овој манифестацији.
Крофне су познати банатски бренд. Има разних рецепата, све су лепе, а ја се
сећам да је моја баба крофне правила са сурутком.
Живојиновићева каже да је добра крофна она која ускисне кад одстоји и
има бели венац около, да буде румена са једне и друге стране, а по средини
бели венац. Па још кад је изнутра шупља, онда је то права домаћа крофна.
Када је реч о малишанима, најбржи у трци у џаковима био је Илија Ранић,
други је на циљ стигао Ђорђе Дејвид, а трећа је била Мина Болић. Најбољи
цртеж нацртала је Сунчица Николин, друго место освојила је Теодора
Николин, а треће Сара Падурану. Најлепшу маску имао је Теодор Остојић,
друга награда на маскенбалу припала је Теодори Јон и трећенаграђена је
групна маска Стефана и Горана Остојића.
Уљмански „Мајски дани“ окупили су не само мештане, већ и бројне госте,
а манифестациији су присуствовали и представници вршачке локалне
самоуправе. Било је то једно лепо и пријатно дружење у центру села, а и
време је послужило.

-У Вршцу још није формиран
огранак
новосадског
Удружења
„Професионални
управници
Србије“, а ја сам овде једини члан
поменутог Удружења, нема довољно
професионалних управника у Вршцу да
би се формирао огранак, каже Предраг
Мандић, професионални управник
стамбених зграда, са лиценцом
Привредне коморе Србије. - Верујем да
ће ова трибина помоћи људима да боље
схвате и уђу у проблематику становања
и управљања стамбеним зградама. У
Вршцу нас има петоро професионалних
управника са положеним испитом,
четворо са званичном лиценцом, а
само тројица раде професионално овај
посао.
Предавачи
из
новосадског
Удружења, који су већ дуже у
овој проблематици, појаснили су
присутнима
примену
Закона
о
становању и управљању стамбеним
зградама и одговарали на питања
заинтересованих Вршчана.
Пре почетка трибине отворена
је изложба фотографија нарушених
фасада стамбених зграда градова
Србије. Поставка је заједнички резултат
активности свих професионалних
управника који су слали фотографије
поменутом Удружењу и од њих
је направљен колаж који прати
одржавање трибина у свим градовима
Србије.

Ј.Е.

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

Ј.Е.
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МИЛИВОЈ ВУЧАНОВИЋ, ЧУВАР ПРИРОДЕ - РЕНЏЕР У ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“:

ШАРКА - ЛЕПОТИЦА КОЈА ЗАХТЕВА ОПРЕЗ!

-

Након сусрета са шарком, Вучановић завршио у болници - Не би ме окрзнула да је нисам заустављао да је фотографишем, каже чувар природе
- Змије никад не нападају прве, само у самоодбрани Обављајући редовно свој посао чувара
природе у ЈКП „Други октобар“, Миливој
Вучановић је недавно имао изненадни сусрет
са змијом шарком на брегу, који се није
најсрећније завршио. Вучановић је провео
пар дана у болници, али и даље је изричит да
је шарка прави драгуљ Вршачких планина.
-Обилазећи терен, као сваког дана, срео
сам се са шарком, једином отровницом на
Вршачким планинама, и то са ретким црним
варитетом, јер су шарке најчешће сиве или у
риђој нијанси, објашњава Вучановић. – Мој
посао је да бележим све природне реткости, да
их документујем аутентичном фотографијом
са терена. Хтео сам да фотографишем црну
шарку на коју сам наишао и она ме је само
мало закачила за прст леве руке, испод
нокта. Била је то тачкица као да ме је убоо
трн руже. Наравно, то се не би десило да је
ја нисам зауставио да је фотографишем. Она
је, у самоодбрани, покушавала да побегне,
упозоравала ме је звучним ефектима и на крају
је одреаговала тако што ме је закачила, јер се
осетила животно угроженом. Није то био пуни
угриз, само ме је окрзнула, али та количина
отрова, која ми је убризгана, изазвала је јаку
реакцију.

да сам морао прстом да померим капак како
бих видео оног са ким причам. Десетак дана је
било потребно да се потпуно регенеришем.

Шарка - драгуљ Вршачких планина
-На Вршачком брегу и непосредној околини
имамо 6 врста змија, а шарка је једина
отровница, али и најређа од свих змија, подсећа
чувар природе. Њено присуство показује
да је ово подручје још увек колико - толико
очувано, да су сачувани исконски природни
закони. Шарка је доста осетљива на промене у
еко систему. Зато и јесте прави драгуљ, права
реткост и строго заштићена врста.

Змија се не треба плашити - само опрез!
Вучановић је желео да своју причу подели
са љубитељима природе како би им указао

Вучановић наглашава да змија никад не
напада прва, једино у самоодбрани, када се
осети животно угрожена.
-Змији отров служи за лов, њиме убија
пацове и мишеве којима се храни, додаје
ренџер. Отров јој је јако драгоцен, јер јој
треба много енергије да би га произвела, што
је страшно исцрпљује, тако да га не троши тек
тако. Шарка штеди отров, дешавају се и тзв.
лажни уједи где она не убризга отров.

Не одустајте од шетње брегом
Вучановић поручује љубитељима природе
да због присуства змија не одустају од шетње
брегом и уживања у природи. Потребно је
само бити опрезан и адекватно се припремити
за боравак у природи.
-Кад идемо обележеним стазама, гардероба
може бити спортска, јер тада можемо да видимо

Брза интервенција лекара
Вучановић је успео да за пола сата стигне до
вршачке Болнице где му је указана потребна
помоћ.
-Срећа у брзу интервенцију лекара, све се
то на крају добро завршило, каже Вучановић.
Али, приликом уједа шарки и поскока, ако се
не одреагује на време, исходи могу да буду и
кобни, од смртних случајева, па до отказивања
неких виталних органа. То зависи и од дозе
убризганог отрова, брзине доласка у болницу...
Објашњавајући како се након сусрета са
црном шарком осећао, Вучановић је рекао:
-После 10-так минута почело је да ми
бљешти пред очима, осећао сам мучнину,
умор, обамрлост. Добио сам противотрове,
инфузију и све остало што су лекари сматрали
да је потребно. После око 2 сата почео сам да
се враћам у нормалу. Једна од последица била
је да два дана нисам могао да подижем очне
капке, јер су ми нерви били умртвљени, тако

Црна шарка - редак примерак отровнице

Миливој Вучановић, чувар природе
на то да се змија не треба плашити, већ само
треба бити опрезан са њима. Јер, оне су део
нашег природног окружења, а комшије треба
поштовати.
-Треба да научимо како да се владамо кад
се сретнемо са змијом, без обзира на то да ли
знамо да је то отровница или није, објашњава
Вучановић. Када наиђемо на змију, не треба јој
прилазити, она ће, свакако, да оде, јер оне се
много више плаше од нас, за њих ми значимо
готово сигурну смрт. Чим осете људске
вибрације од нашег ходања, змије беже. Треба
да сачекамо да оду и да свако настави својим
путем. У последњих 40-так година, колико
знам, регистровано је 8 уједа змије, један са
смртним исходом, и сви су били њена реакција
у самоодбрани. Или је неко покушао да је
ухвати, или је згазио у некој густој трави, или
је на било који други начин змију животно
угрозио и она је човека ујела у самоодбрани.

змију на путу и да сачекамо да она прође,
наглашава Вучановић. Ако идемо кроз густу
траву или неко растиње, треба имати гумене
чизме или планинарске ципеле, квалитетну
дубоку обућу, дуге панталоне, ако нагазимо
змију, јер ту не можемо да је видимо, да она не
пробије ципеле и одећу и стигне до коже. Змија
нема тако јак угриз као пас, или нека друга
животиња. Њени зуби су пројектовани за меко
ткиво пацова или мишева, а не за гумене чизме
и тврде ципеле.
Вучановић поручује Вршчанима да се
слободно и без страха од змија шетају по
брегу, јер су уједи ретки и увек изазвани
агресивним понашањем људи. У 90 одсто
сусрета, реч је о неотровним змијама, а оних
10 одсто отровница је безопасно ако их не
дирамо и пустимо да прођу. Змије нападају
само у самоодбрани.
Ј.Е.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. мај 2019.
Пословни форум са привредном
делегацијом
из
Нижњегородске
области, Руска Федерација (РФ) одржан
је у понедељак, 13. маја 2019. године у
Привредној комори Војводине (ПКВ),
у организацији ПКВ, а у сарадњи
са
Трговинским
представништвом
РФ у Републици Србији (РС) и
Нижњегородском области, а који се
одржава у оквиру 86. Међународног
пољопривредног сајма у Новом Саду.
Том приликом, председник ПКВ
Бошко Вучуревић истакао је да је
РФ традиционални и незаобилазни
партнер РС у међународној привредној
сарадњи, а да су данас присутне 22
руске компаније из металске и хемијске
индустрије, медицинске опреме, ИТ
сектора, у циљу повезивања наше
привреде са привредом Нижњегорадске
области и унапређењу робне размене.
„Највећа вредност војвођанског
извоза на тржиште РФ забележена је
2018. године и то 323милиона евра,
а највећу вредност увоза из РФ,
војвођански привредници остварили су
такође 2018. године и то милијарду и 215
милиона евра.Током прва три месеца
2019. године, извоз у РФ реализован
је у вредности од 82 милиона евра
што представља 25 одсто реализације
извоза у 2018. години. Остварени увоз
представља 30 одсто реализације
прошлогодишњег увоза и то у износу од
369 милиона евра“, рекао је Вучуревић
на отварању Форума.
На Форуму је потписан Споразум
о сарадњи између ПКВ и Привредне
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У Привредној комори Војводине одржан
Пословни форум са руским привредницима

коморе Нижњегородске области, а
Вучуревић је истакао да у будућности
види оснаживање сарадње кроз
заједничко организовање билатералних
сусрета и умрежавање привредних
субјеката.
„Повезивање привредника на овај
начин до сада се показало успешним
у сарадњи са коморама из региона,

посебно у секторима пољопривреде,
прехрамбене и металске индустрије, као
и ИТ сектора“, рекао је Вучуревић.
Покрајински
секретар
за
пољопривреду,
водопривреду
и
шумарство др Вук Радојевићрекао је
да је данашњи Форум прилика за још
чвршће привредно повезивање АП
Војводине и Нижњегородске области и

подсетио на Меморандум о намерама за
сарадњу АП Војводине са овом руском
регијом, који даје отворену могућност
за повезивање две регије у областима
пољопривреде, привреде, културе и
високог образовања.
„Резултат овог споразума о сарадњи,
као и оног који наша покрајина има са
Архангелском облашћу, видели смо већ
прошле године, када смо имали учешће
привредника из ових руских регија.
Данас је ту далеко бројнија делегација
са 22 компаније из Нижњегородске
области”, истакао је Радојевић и изразио
захвалностпривредним коморама на
импулсу који пружају овој сарадњи.
Присутнима
су
се
обратили
и
представник
Трговинског
представништва РФ у РС Андреј Н.
Хрипунов, министар за индустрију,
трговину и предузетништво Владе
Нижњегорадске
области
Максим
Черкасов и члан Градског већа
Новог Сада задужен за привреду
Милорад Радојевић. На Пословном
форуму, Развојна агенција Војводине
руским привредницима представила
је инвестиционе потенцијале АП
Војводине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
На основу члана 10. Правилника o средствима за подстицање програма или недостајећег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења у области пољопривреде,руралног развоја и заштите животне средине ( „Службени лист Града Вршца“ бр.
13/2018), Градско веће Града Вршца, дана 09. Мaja.2019. године,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде на територији града Вршца у 2019. години, у
укупном износу од 1.200.000,00 динара
Град
Вршац
суфинансираће
програме/пројекте
из
области
пољопривреде који доприносе
развоју и унапређењу: сточарства,
ратарства, воћарства, повртарске
производње, виноградарства и
винарства на територији Града
Вршца са следећим приоритетима:
• програми/пројекти који су
усклађени са Стратегијом развоја
пољопривреде на територији града
Вршца;
• програми/пројекти који су везани
за заштиту географског порекла
пољопривредних
производа
са територије града Вршца и
представљање на сајмовима;
•
програми/пројекти
који
унапређују рад удружења (набавка
опреме, штампање пропагандног
материјала,
организовање
манифестација, побољшање услова
рада);
•
програми/пројекти
који
представљају
иновацију
органске
пољопривредне
производње,едукацију младих и
жена на селу,као и други пројекти/
програми који су обухваћени
стратешким развојем пољопривреде
на територији града Вршца.

Општи услови конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу
имају искључиво: удружења грађана,
организације и савези регистровани
на територији града Вршца, односно
имају седиште или огранак и
делују на том подручју као градске,
међуградске
или
републичке
организације.
Појединачно давање не може
бити веће од 200.000,00 динара.

2.
Критеријуми
за
доделу
средстава су:
- усклађеност пројекта/програма
са свим захтевима конкурса и
конкурсне документације и
- да је подносилац пројекта/
програма поднео извештај о
утрошку средстава добијених из
буџета Града Вршца за 2018. годину и
извештај о реализацији барем једног
пројекта/програма за оне који први
пут конкуришу за средства уколико
су конкурисали за одговарајуће
пројекте/програме.
-Подносиоци
пројекта
који
први пут конкуришу неопходно
је да доставе кратак извештај
о
досадашњим
активностима,
наступима и слично, а највише на
једној страни А4 формата.
Пријава на Конкурс подноси се
на обрасцу који је саставни део
конкурсне документације и може
се наћи на сајту Града Вршца www.
vrsac.com или на писарници Градске
управе у Вршцу, Трг победе 1.
Уз пријаву се подноси и следећа
обавезна пратећа документација:
- копија регистрације подносиоца/
корисника средстава код надлежног
органа са описом и шифром
делатности за коју је подносилац/
корисник регистрован (достављање
Обавештења о разврставању),
- основни подаци o подносиоцу/
кориснику средстава,
- детаљан опис пројекта/програма
и детаљна финансијска конструкција
– опис, методе и начин реализације,
план и врсте активности, корисници
обухваћени пројектом и друго
(приложити опис највише на 2
странице, уз детаљан опис могуће
је приложити публикације, други

штампани материјал, као и аудио,
видео, дигитални и други материјал
о пројекту или подносиоцу)
- извештај о утрошку средстава
добијених из буџета за 2018. годину
и извештај о реализацији барем
једног пројекта за оне који први пут
конкуришу за средства.
3. Пријаве на Јавни конкурс
подносе се од дана објављивања
Јавног конкурса, закључно са 31.
Maja 2019. године у писарници
Градске управе Града Вршца или
на адресу Град Вршац, Трг победе
1, 26300 Вршац, са назнаком за
Јавни конкурс за суфинансирање
програма/пројеката
у
области
пољопривреде на територији града
Вршца у 2019. години.
Конкурсна документација се не
враћа.
4. Пријаве које буду достављене
након наведеног рока и са
непотпуном
документацијом
и пријаве послате факсом или
електронском поштом, непотписане
и неоверене, као и пријаве
корисника којима је Град Вршац
претходних година доделио средства
за суфинансирање пројеката, а који
нису поднели извештај о њиховој
реализацији, неће бити разматране.
5. Поступак за доделу средстава
води Комисија за спровођење Јавног
конкурса за расподелу буџетских
средстава за рад и суфинансирање
удружења грађана, која у року
од 15 дана од дана закључења
Јавног
конкурса,
доставља
предлог за расподелу средстава
Градоначелнику.

6. Градоначелник доноси Решење
о додели средстава опредељених
Јавним конкурсом за 2019. годину
у року од 8 дана од дана пријема
документације од стране Комисије.
7. Решење о додели средстава
објављује се у средствима јавног
информисања, на сајту Града и у
„Службеном листу Града Вршца“.
8. На основу Решења о додели
средстава, Градоначелник закључује
уговор са корисником средстава, у
коме ће се регулисати међусобна
права и обавезе, након чега ће
се извршити уплата додељених
средстава.
9. Комисија задржава право да
од подносиоца пријаве, ако се за
тим укаже потреба, захтева додатну
документацију и информацију или
да изврши контролу на лицу места,
односно захтева испуњење додатних
услова.
Јавни конкурс објавити 17. Maja
2019. године на сајту Града Вршца и
у листу ,,ВРШАЧКА КУЛА” .
10. Буџетом Града Вршца у
2019. години за суфинасиране
програма/пројекта у области
пољопривреде обезбеђена су
средства у износу од 1.200.000,00
динара.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. мај 2019.

ОГЊЕН ИНЂИЋ, УЧЕНИК СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ У ВРШЦУ:

МУЗИКА ЈЕ МОЈА СНАГА,
СМИРАЈ, ВЕРА, МОЈЕ ОЧИ!

В

ршчанин Огњен Инђић ученик је прве године
Средње музичке школе „Јосиф Маринковић“ у
Вршцу. Заволео је музику од малих ногу. Жеља му
је да упише Музичку академију, да буде школован
музичар, путује, пева, да ствара своје песме.
У први разред основне пошао је са 9 година,
јер је чекао учитељицу Љиљану Томић која је
знала Брајеву азбуку. Огњен има оштећење вида.
Захваљујући савременој технологији, Огњен у
Гимназији користи лаптоп са звучним програмом
и диктафон, а у Музичкој школи ноте на Брајевом
писму.
За непуних 18 година остварио је завидну музичку
каријеру. На десет такмичења освојио је прва
места у соло певању, а у уторак је њима придодао
још једно - једанаесто. Овај млади човек плени
својим талентом, позитивном енергијом, вољом и
упорношћу, ведрином, лепотом свог гласа...

Да ли си Вршчанин рођењем?
-Рођен сам 21. 8. 2001. године. Отац
ми се зове Дамир, мајка Катарина.
Имам две године млађу сестру Хелену.
Рођен сам 2 месеца раније, кроз шалу
често кажем да сам у прошлом животу
волео лето, па сам мало пожурио да
ме не ухвати зима. Јер, требало је 5.
новембра да се родим. Због тога што
сам журио да се родим, изгубио сам
вид, својом кривицом. Нестрпљив сам
био и касније, као дете. Деца обично
када проговоре кажу мама или тата, а
моја прва реч била је псовка. Како, не
знам?!
Као мали, у почетку нисам био
свестан да не видим. Осећао сам да ме
неко води:„Пази, степеник!“. Питао сам
се шта би било да ме нису опоменули?!
У чему је проблем?! Са 5-6 година
научио сам да пишем, Брајево писмо,
машина за слабовиде. Нешто смо се
шалили, требало је нешто да напишем
оловком, рекли су ми: „Ти не можеш
оловком, ти не видиш“. Како не

видим?! Па, да ли си ти свестан да те
ми све време водимо. Био је то мој
разговор са мајком.
Музика је веома важан део твог
живота. Од када?
-Од малена, од када знам за себе,
слушао сам радио који је код нас у кући
свирао по цео дан. Сећам се, завучем
се у собу код маме и тате, и слушам
музику. Када је нека женска песма,
питао сам се шта ми се то обраћа та
жена, шта сам јој ја то урадио... Волео
сам брзе песме, мрзео сам споре,
баладе нисам могао да смислим. За
сваку псовку или неки несташлук,
родитељи су ме кажњавали тако
што су ми пуштали неке песме које
нисам волео, које су ме нервирале.
Највећа казна биле су ми од Жељка
Јоксимовића „Има нешто у том што
ме нећеш“ и једна Мадонина песма
са звуком који ме је јако нервирао. За
мене је то била страшна казна, јер сам
се плашио тих звукова. А, тим песмама,
никад краја! Било је ту и цике и вике,

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

све док се не заврши песма. Иначе, са
3-4 године плашио сам се и шкрипе
врата, мрежице за комарце...
Био сам срећан кад сам добио на
поклон малу дечју хармонику. Деда
Џике и ја смо певали севдалинке,
драли смо се само тако назад у
дворишту. Свирао сам као на правој
хармоници, развлачио сам је, све
уз песму. Изгледа да се мојима то
све допало па су ме дали на часове
клавира, са 6 и по година. Пре него
што сам кренуо у први разред
основне школе. За 8. рођендан добио
сам прави клавир, електронски, онда
сам кренуо да скидам све и свашта.
Било је ту и класике, разних жанрова.
Иначе, у то време, народњаке нисам
могао да смислим, и њима су ме
моји кажњавали својевремено. Имао
сам неку луду реакцију кад почне
песма, ја кренем да вичем како се
већ завршила, да је искључе, а песми
никад краја, као да траје десет минута.
Када си пошао у први основне?
-Кренуо сам 2 године касније, са
9 година, у септембру 2010, јер сам
чекао учитељицу Љиљану Томић у
ОШ „Вук Караџић“, која зна Брајево
писмо. Чекао сам да добије поново

први разред па да се ја прикључим.
Била је и друга опције да се упишем
у школу у Земуну, где је ишла већина
слепе деце. Била је то прича у
породици, права драма, бабе и деде
су биле против, а ја о томе нисам
имао појма. Моји су хтели да у Земуну
будем са другом слепом децом, да бих
био самосталнији, да бих се кретао
сам. И некако се одлуче да не одем у
Земун. Међутим, ишли смо у Земун
на проверу мојих способности, маја
2010, да виде да ли разликујем облик,
величину...
У првом полугодишту првог
разреда, учитељица Љиља је отишла
на боловање, дошла је њена замена
и ја сам се ту мало размазио. Нова
учитељица, већ пред пензијом, била је
у фазону - ти дигнеш два прста, а она
ти да 5 зато што не видиш. Све се то
променило кад се вратила учитељица

Љиља. Била је строжа. Код куће сам
навикао да ми припреме машину за
писање, увуку папир, исто је било
и у школи. Учитељица је замерила
мојима да нису ништа учинили да
се осамосталим. Кад је реч о мојој
самосталности, мене су моји буквално
купали до десете године.
Моја Љиља је дивна особа, прво
учитељица, сада друг и пријатељ.
Много сам научио од ње.
Како си се уклопио? Како су те
прихватили школски другови?
-Није било много, али било је
провокација. Један друг ми је понудио
нешто да поједем, наравно, нисам

видео шта. Кад сам пробао, осетио
сам укус лепка у устима. Ставио ми је
лепак у уста. Али, нисам био од оних
који се жале својима.
Имам ја доста анегдота из школе,
био сам мало и хулиган, нисам био баш
цвећка. Сећам се, у другом основне,
учитељица Љиља зада нам домаћи
задатак на тему како смо реаговали
кад смо добили поклон. Уз то помене

да имамо да препишемо и неки
текст. Иначе, волео сам да слажем
код куће да немам ништа за домаћи.
Преписао сам текст, али састав нисам
написао. Сутрадан у школи, кад је
учитељица питала за састав, вадим
ја преписани текст и ћутим да нисам
написао домаћи. Као да ме је осетила,
прозвала ме је да прочитам састав. А,
ја, идем прстом по папиру, по оном
преписаном тексту, а из главе причам
како сам се одушевио када сам добио
клавир за 8. рођендан. Ухватила ме је
на делу и запретила да ће ми дати 1.
Моји су се запрепастили кад су дошли
у школу и чули.
Лепо сам се уклопио и када сам
кренуо у 5.разред. Није било проблема
што су били различити професори,
разредна ми је била наставница
техничког Наташа Вујичин. Мало ме
је, у почетку, смарало што сам морао
сваком посебно да објашњавам како
да ради са мном. Све сам радио што
треба: научим, јавим се, одговарам,
добијем оцену и заборавим на тај
предмет, као и сад. Занимљива ми
је била биологија, српски, немачки,
историја, географија, а највише
музичко. Знао сам песме које нису
знали ни наставница ни остали ђаци.
После основне, уписао си
средњу музичку, соло певање. Како
ти је сада?
-Кад сам био други основне,
уписао сам први разред Музичке
школе. Много сам тога, као мали,
хтео да будем кад порастем, и глумац,
и свештеник... У Музичкој школи
професори су ми били Бојан Васић,
предавао је клавир, компонује за
много познатих певача, Јелица
Кентера за солфеђо, код ње сам ишао
на часове клавира са 6 и по година...
Било ми је лепо у Музичкој школи,
сјајно, и професори, и свирање, све
живо.
Са 14 и по година, уписао сам соло
певање. Певао сам ја на слављима,
дружењима, наравно, не цело вече,
него као гост. Професорку Бисерку
Величковић сам, сасвим случајно,
познавао од раније. Из Банатског
Карловца је, а ја сам тамо проводио
распусте, код бабе и деде. Била
је одушевљена кад ме је чула на
пријемном.
Памтиш ли свој први јавни
наступ? Да ли си имао трему?

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

Radno vreme

od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902
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посебним потребама. Учествовали
су Амадеус бенд, Дејан Матић, Џенан
Лончаревић... Концерт је организовао
„Параквад“, Драган Виторовић. Иначе,
члан сам Удружења „Параквад“. Кад
смо већ код тога, желим да кажем
да ми је локална самоуправа, на
иницијативу “Параквада“, обезбедила
превоз до школе, пратиоца Тијану
Вејић и асистента Снежу Ђурђев,
мог друга, пријатеља, брата... како
ја волим да кажем. Ученицима који
у Вршцу редовно упишу Средњу
музичку школу „Јосиф Маринковић“
омогућено је да у вршачкој Гимназији
слушају предмете које Музичка школа
нема: језике, књижевност, историју,
информатику, физику, биологију...
Сад сам прва година Средње музичке
школе и имам све услове да је
-Трему никад нисам имао, ни
на првом наступу. Не разумем да
неко може толику трему да има да
киксне у певању. Иначе, први наступ
сам имао са 9 година. Нисам тада
још уписао Музичку школу, а нисам
више ни ишао на часове клавира, па
сам све песме скидао по слуху. Био
је дан инвалида, деце са посебним
потребама, у Културном центру. Певао
сам „Јовано, Јованке“. Моји нису могли
да се саставе од треме, деда их је
смиривао. Добио сам велики аплауз,
дивне коментаре, било је сјајно тог
петка, 3. децембра 2010. Било је
од тада много наступа, у Београду
на Коларцу, у Синагоги у Новом
Саду... Али, један од најзначајнијих
наступа за мене је био хуманитарни
концерт у Миленијуму, пре 2 године.
Повод је било игралиште за децу са

завршим овде у Вршцу. Задовољан
сам због тога.
Који су твоји планови, жеље?
Имаш ли неке снове за које би
желео да се остваре?
-Желим да будем школован
музичар, да завршим средњу музичку
и да упишем Академију. И, наравно, да
се целог живота бавим музиком. Да
будем певач, да путујем, наступам и,
ако све буде како треба, да имам своје
песме. Мислим да бих могао више да
се остварио као композитор него као
текстописац.
Да ли си учетвовао на
такмичењима? Имаш ли неке
награде?
-Јесам. На Коларцу, у музичким
школама,
међународним
такмичењима... До сада сам на 10
такмичења у соло певању освојио

ВРШАЧКА КУЛА
певања Бисерка Величковић.
Како скидаш и учиш нове песме
с обзиром на оштећење вида?
-Теорија музике је то што ми
помаже и олакшава, наравно уз мој
слух. Нисам никада ишао на проверу,
али мислим да имам апсолутни слух.
Кад сам полагао пријемни за Средњу
музичку школу, отпевао сам тражене
тонове без помоћи клавира, без
интонације.
Ја разликујем дан и мрак. Могу да
видим сунце, из приче знам да је жуте
боје, видим светлост и сенку. Знам да
сам се два пута оперисао у Русији, али
нису успели да ми поврате вид.
У Гимназији не користим Брајеву
азбуку, технологија је напредовала,
користим лаптоп са звучним
програмом, диктафон. У Музичкој
школи и даље користим уџбенике на
Брајевом писму.

прво место, од тога је било 7
међународних, 2 школска и једно
републичко. За који дан имам још
једно, ваљда ће бити и 11. прво
место. Највећа конкуренција била је
на Коларцу, жири је био састављен
од страних стручњака: Хрватска,
Словенија... Све ове награде су ми
драге, то су прва места. Можда бих, као
најдражу, могао да издвојим прошлу
годину на Коларцу, имао сам 96 - 97

бодова, од максималних 100. Трајало
је неколико дана, било је много
учесника. Мада, мене конкуренција не
оптерећује, рекао сам већ да ја немам
трему. Корепетитор на такмичењима
ми је проф. Јанко Васиљевић, а са
мном је увек и моја професорка соло

Иначе, хоби су ми и имитације.
Волим да имитирам познате личности.
Гледам домаће серије, више волим
оне старије, и филмове и серије. Учим
стране језике, мало сам слабији са
енглеским, учим и италијански због
соло певања, опере. Певам на свим
језицима, и на оним које нисам учио и
које не говорим.
Шта је то што те везује за
музику? У чему је њена лепота?

77

-Много волим музику, обожавам
је. Волим народну музику, али не ове
нове, Боже сачувај, већ оне од пре
15 година, затим забавну, поп, оперу,
стране песме, које доживљавам само
ритмички, не разумем текст. У свако
доба дана и ноћи могу да запевам,
кажу да ретко ко то може.
Као клинац више сам се везивао
за ритам, сад су ту и композиција,
речи... другачији приступ имам. Песма
може да се отпева са емоцијама
ако разумеш о чему пева. Не треба
никакво лично животно искуство о тој

причи, јер шта би онда било?! Било би
јако мало певача!
Музика је за мене све, волим
да певам. Волим кад мојом песмом
обрадујем, растужим људе, али
по њиховој жељи. Како је лепо
комуницирати преко музике и песме
са животом?! Она је моја снага, смирај,
вера, моје очи! Помоћу музике видим
овај свет и доживљавам га. Тонови су,
заиста, моћни!
Јованка Ерски

8

ФЕЉТОН

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. мај 2019.

ЛАМЕНТ
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (8)
Имали смо урађене развојне
планове за наредну деценију,
са развојем нових технологија:
центрифугално
ливење
са
вертикалном осом ротирања, као
и ливење легираних челичних
биметалних цеви, обе технологије
уникатне у Југославији. Не треба
заборавити, да су наши производи:
канализациони лив, водоводне цеви,
одливци од сивог, нодуларног лива
и специјалних високо-легираних
челика, комерцијална производња
центрифугалних
машина,
имали
обезбеђена тржишта. Наши развојни
планови били су врло оптимистички,
било је мноштво нових идеја
на супституцији увоза, остала
производња била је намењена извозу.
На нашем плацу, од око седам хектара,
од бензиске пумпе до пруге, планирали
смо да изградимо стамбене објекте
за наше раднике, дечја игралишта

Центрифугално ливена рекуператорска цев од
ватроотпрног челика за темпер пећ ливнице
Кикинда

и обданишта за збрињавање деце
наших радника. Планирали смо и да се
поред међународног пута за Румунију,
на нашем плацу, изгради велики тржни
центар, 35 година пре данашњег
шопинг центра.
На основу извештаја Удружења
Југословенских
ливница,
наша
ливница је са 120 места у Југославији
1980. г., ушла, по успешности
пословања,
у
првих
десет
најуспешнијих ливница 1985. г., па су
наши производно-технолошки успеси
били познати широј стручној јавности
целе Југославије.
По извештајима из СДК (Служба
друштвеног књиговодства), 1985. г.
имали смо највиши просек личних
доходака у граду, у односу на
квалификациону
структуру.
Кад
сам дошао у ливницу, супруга као
архитекта запослена у урбанизму
општине, имала је скоро 2 пута
већу плату од мене, а 1985. г. био
је обрнут случај. Како не би било
забуне, однос најниже и највише
плате у ливници био је лимитиран на
1: 2,8 што преведено значи, да је и
најнижа плата била релативно висока.
Мене политика никад није занимала,
сматрао сам да производња и
привреда морају да буду испред
политике. У Комитету сам био само
једном, за време мог петогодишњег
директоровања и то по позиву, па
се показало да је и то било превише.
Наиме, тадашњи председник Комитета,
неко лице из околине Вршца, кога сам
тада видео први пут у животу (мислим
да је касније био и председник
општине), позвао ме је, да дођем са
целим колегијумом. Одемо у Комитет,
тамо су већ били представници ДПО
града и председник Комитета почне
причу. Каже, да у ливници имају
свој кадар, човека који је завршио
политичку школу у Кумровцу, да је он
био пословођа у ливници, али да је
пребачен на место формера, да ради

по норми, и како ми то нисмо смели да
урадимо, јер они на њега рачунају, као
партијски кадар!!! Одмах сам реаговао,
ако је тај човек ваш кадар, узмите га и
ставите га на ваш платни списак, али
догод је он у ливници и прима плату
од нас, наше је право да га поставимо
на радно место, према његовој
квалификацији (био је квалификован
ливац), како то захтевају послови у
ливници, о чему ми одлучујемо, а не
ви. Додам, ако сте нас зато звали, онда
немамо више о чему да разговарамо.
Дигнем се и изађем, а замном изађе и
цео наш колегијум. Био је то почетак
мог краја у ливници, сујета је чудо,
нарочито код оних, који мало знају.
Како у сваком житу има кукоља, тако
смо и ми кубурили са пар нерадника,
који су удаљавани из колектива.
Један од њих је покренуо тужбу суду
Удруженог рада у Панчеву и тај процес
је, нормално, трајао пар година. У
разговору са председником тог суда,
Буразер Јосипом, захтевао сам да то
коначно приведу крају, без обзира
каква ће бити пресуда. Ако већ живе
од наших пара, онда имамо права и да
тражимо да свој посао раде ажурније.
Председник суда је почео причу, да
немају кадар, да немају суднице и још
много штошта немају, па он не може
ништа конкретно да каже. Предложим
му да, ако немају суднице, да раде
у две смене, да раде прековремено
и суботом (због чега би се они
разликовали од нас у производњи), а да
то фактуришу ливници! Овако испада
да они, са буџетским платама,„радили
не радили-увек им свира радио“, док
код нас у производњи,ако не радишнема плате. Суд је наше захтеве,
бирократски надмено, игнорисао.
Био је то још један мој бесмислен сукоб

Гравитационо ливени специјални високо
легирани челици-све супституција увоза. Горе,
центрифугално ливен ватроотпрорни ролганг за
железару Сисак

са људима ван производње,никако
нисам могао да нађем заједнички
језик са политичарима. Разговори
са њима били су ми бесмислени,
што су они и осећали, а то је значило
да ми више нема спаса и опстанка
у ливници. Све би они још могли и
да ми опросте, али успех је већ био
неопростив. Мој пријатељ, Драган
Божић, био је директор „Уче“, и
једно време, председник Комитета,
позове ме и каже, „пази се, нећу моћи
још дуго да те штитим“!! Био сам
пренеражен. Истина, приметио сам,

да су почели да ми праве приватне
проблеме и непријатности, за то су
имали разрађене системе и ефикасну
технологију, о којој не бих писао. Кап,
која је прелила чашу, била је изјава
тадашњег председника општинског
извршног већа, да „треба да одем из
ливнице“!! Политичари су били у праву,
ливница је била на свом историјском
врхунцу, сви упослени су били једна
добро уходана хомогена екипа, пуни
фондови, без кредита и дугова, пуни
магацини репроматеријала, са 1.200

ти дивни, морални људи, који су за
мене истински радни хероји, њих
300 поштених радника, на волшебан
начин су остали без својих средстава
за рад и без своје ливнице, у коју су
улагали читав свој радни век. Одвајали
су од својих уста и улагали у развој и
нову опрему, јер су веровали да улажу
у своју, и будућност своје деце.
На крају, безочно опљачкани,
избачени су на улицу, без икаквог
обештећења, чак и са неуплаћеним
доприносима за пензију. Одузето им

У духу привредно-културног геноцида,Управна зграда ливнице и стара ел.централа,старе
преко 100г.,све сравњено са земљом,Фото,Удружење,Феликс Милекер,Вршац

т. готових производа, спремних за
извоз, са добрим производним и
развојним програмима и обезбеђеним
тржиштем. Комплетне политичке вође
града су биле сагласне, ливници више
нисам био потребан. Сетили су се и
моје политичке неподобности, што
им је олакшало посао. Па ако њима
није стало до ливнице, који су дебело
плаћени (од доприноса производних
радника) да брину о привреди града,
а у рукама имају све полуге власти да
ме ометају и бацају клипове у точкове,
зашто би изигравао Дон Кихота и
пркосио им, без и грама шансе да их
у тој нефер борби убедим да нису у
праву (водећи комунисти града су
били неприкосновени, никоме није
падало на памет да им се замери).
У својој 41 години, октобра 1985,
одлазим из ливнице. Другари су ми
говорили
да, директори обично
одлазе из фирме, кад оне пропадају
и да никад нису чули да директор
одлази, кад је фирма на врхунцу свог
пословања.
За све успехе ливнице заслужни су
сви упослени радници. Били смо сви
један добар уиграни тим, радили смо
као прецизан сатни механизам, добро
наштелован и нашпанован, сваки
шраф је био битан и одлучујући. У
време своје технолошке, производне
и економске експанзије, када ДПО
града и политика нису имале никакав
утицај на рад и пословање ливнице
(неким чудом су нас оставили на
миру), није било корупције, похлепе и
злоупотреба, Пандорина кутија је била
затворена, поштован је рад,стручност,
знање
и
умеће.Радницима
је
повраћено достојанство, били су
поштовани, срећни и поносни на своју
ливницу.
Овај Ламент пишем због сузе
у оку многих бивших радника
ливнице (Петковић Радман-ливац,
Синђелић-краниста,Мића Деђанскистругар,Ћулибрк
Никола-ливац
Љубица Алајица и многи др.), које увек
приметим, када се са њима сретнем у
граду и кажу ми „Јесте ли видели шта
су урадили са нашом ливницом“.
Пишем у част свих радника
ливнице, да се не би заборавили

је право на рад, а самим тим угрожено
им је и основно право на живот!
Одговорно тврдим, да је ливница
имала све шансе да опстане, имали
смо уникатне технологије и неколико
паралелних производних програма,
од којих је сваки могао да обезбеди
опстанак ливнице.
Као Војвођанин, често сам цитирао
нашег чика Јову Змаја, „Знање је
сила, знање је моћ, учите децо дан
и ноћ“, без знања нема ничег (неко
рече, сем политике), а мој колега и
најближи сарадник, Миле Вранеш, као
Црногорац, цитира Његоша, „Незнање
је узрок зала свакојаких“, окрениобрни, на исто се своди.
Ливница
је
пропала
искључиво
због
незнања,спреге
политике,корупције
и
похлепе.
Захваљујући тој спрези, нестајали су
плацеви око ливнице (све грађевинско
земљиште), а опрема из погона је
добијала ноге. Афоризам А.Сидрана
„лопови су сада постали легитимни
контраверзни
бизнисмени“,постаје
сурова стварност. Комплетна ливница
је продата 20.10.2009. г. за око 250.000
евра, пар година касније, само тај
плац ливнице је продат, прича се,
за око 1.200.000 евра,за градњу
шопинг центра! Како ово објаснити,
да радници власници ливнице не
добију ништа, а њихове паре оду у
џепове контраверзних бизнисмена.
Културно наслеђе, савест, морал,
одговорност, шта ли то беше?
Трудио сам се да у овим текстовима
поменем што више радника и све
отргнем од заборава. Неопростива
је небрига, оних који су, добро
плаћени, последњи угасили светла
у ливници. Није сачувано ништа од
документације, фотографија, ама баш
НИШТА, све уништено, без икаквог
трага, као скоро савршен злочин, за
који нико није одговоран! Ако смо
на овакав начин препустили ливницу
забораву, велике су шансе да све и сви
завршимо у забораву, почев од овако
малих фирми, па до читаве нације.
Крај
Аутор Драган Крагић,
дипл.инж.металургије
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НОЋ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

ОВОГОДИШЊИ КУЛТУРНИ СПЕКТАКЛ
У ЗНАКУ СЛОБОДЕ
Ноћ музеја представља јединствен културни
спектакл у више од 120 градова широм света, међу
којима је од 2005. године и Београд. Прва Ноћ
музеја, одржана у 5 београдских музеја и галерија,
успела је да анимира више од 4.000 посетилаца,
док је за четрнаест година тај број нарастао на
невероватних 500.000 улазака у музеје на скоро
200 локација у више од 60 градова и места широм
Србије, међу којима је и Вршац.
- Након великих победа долази слобода и зато
је окосница 15. Ноћи музеја, која ће се одржати
18. маја 2019. године управо то – освајање и
упражњавање слободе уметничког изражавања.
Иако је ми данас често подразумевамо, чињеница
је да знамо да је ценимо тек када је изгубимо.
У том смислу предњаче ствараоци са свих
меридијана, јер није тајна да је слобода, као стање
свести, одувек била идеја водиља и инспирација
уметничког бунта. На тај начин су стеге и забране,
које су често биле део друштвених норми, постале
креативни вентил, а уметност огледало друштва –
поручују организатори Ноћи музеја.
Вршчани ће и овог маја имати прилику да
посете интересантне и разноврсне програме у
оквиру ове манифестације.
Културни центар Вршца у Галерији Дома војске
организује ретроспективну изложбу поводом 40
година рада сликара Томислава Сухецког.
„Томислав Сухецки је још од времена студирања
стварао једно лично-аутентично скикарство
које је читаво време, до данашњих дана, остало
доследно, са веома малим померањима. Сва
та померања су била производ великог рада и
размишљања о сликарству и уметности уопште.
Његово сликарство, све до данашњих дана,
наилазило је у великој мери на одобравање, мада
се истовремено може рећи да је било и отвореног
негирања. Међутим, када је реч о „негирању“
није баш могуће најбоље проценити да ли се то
односило на сликарство које је Сухецки стварао
или је то било због његових ставова које је стално
и отворено износио и заступао“, речи су Пала
Дечова, наведене у најави изложбе.
Мр Томислав Сухецки рођен је 1950. године у
Влајковцу, општина Вршац. Ликовну академију
завршио је у Новом Саду у класи професора
Бошка Петровића 1979, а постдипломске студије
у Београду код професора Зорана Петровића
1985. године. Оснивач је неколико постојећих
ликовних колонија. О његовом раду снимљено
је десетак документарних филмова и записа. До
сада је имао око пет стотина заједничких и скоро
стотину самосталних изложби. За свој рад добио
је осамнаест награда и признања. Запослен у
високој школи струковних студија за образовање
васпитача „Михаило Палов“.

У холу Високе школе струковних студија
за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу биће
изложене слике и илустрације Тијане Ђорђевић,
студенткиње друге године Високе школе
сртуковних студија за васпитаче „Михаило Палов“.
„Слике и илустрације Тијане Ђорђевић
враћају нас у детињство, баш као и ауторку, која
је као мала девојчица слушала бајке које су јој
читали родитељи, док би она замишљала свој
свет фантастичних бића, чудесне шуме јарких,

нестварних боја. Ауторка се у својим радовима
ослања на машту и осећања, на своје снове. Ови
радови подсећају на мотиве за децу из књига које
смо некада читали, ведре и топле попут „ Алисе у
земљи чуда“ или „Бескрајне приче“. Љубав према
примењеној уметности и васпитном раду са
децом предшколског узраста спојена је у један
исти осећај слободе и задовољства који ова млада
уметница носи у свом изразу“, каже се у најави
изложбе.
Поред ове изложбе, биће отворена и изложба
ликовних радова студената друге године Високе
школе струковних студија за васпитаче „Михаило
Палов“ у Вршцу. Рад студената је везан за предмет
Методика ликовног васпитања и представља неке
од могућности васпитног рада у оквиру ликовних
активности у вртићу са децом предшколског
узраста кроз ликовна подручја: цртање, сликање,
вајање, графика.

Хемијско-медицинска
школа
организује
програм под називом „Слобода свуда и увек око
нас“.
Градски музеј Вршац од 13. до 19. маја
обележава велики јубилеј манифестацијом „160
година од рођења Паје Јовановића“. У оквиру
ове манифестације организоване су различите
радионице, концерти, пројекције филмова,
предавања и бројне друге активности. У оквиру
Ноћи музеја, у згради Конкордије, Апотеке на
степеницама, Вршачком замку и Музеју Роберта
Хамерштила у Гудурици моћи ће да се погледају
сталне изложбе ових галерија.

У организацији Културног центра, у Галерији
КЦ-а биће приказана и самостална изложба
скулптура Ђорђа Аралице.
„Место у коме боравим и његов уобичајени
дневни ритам најчешћа су инспирација за
теме мојих скулптура. Пажњу ми, по правилу,
привлаче предмети из свакодневног живота, који
су изненађујуће слични где год се нађете. У мом
раду они уједињују колективно и лично искуство.
Ипак, никад не употребљавам праве предмете,
као у уметности асамблажа, него радије градим
своју личну асоцијативну и монументализовану
интерпретацију форме. Мој избор медија и начин
израде је такав да упућује на наративни контекст и
обезбеђује архитектонски квалитет мојим делима.
Моје скулптуре имају галеријски формат, али их ја
обликујем размишљајући о њима као о великим

урбаним објектима који мењају прецепцију
(људске) стварности“, каже Аралица о свом раду.
Ђорђе Аралица је рођен 1963. године у Оточцу.
Дипломирао је вајарство на ФЛУ у Београду. Члан
је УЛУС-а и УЛУПУДС-а са статусом самосталног
уметника. Ради у различитим медијима: теракоти,
металу и камену. Његово уметничко интересовање
је
у
домену
истраживања
међуодноса
скулпторалне форме, медија и простора, као и
честе супротстављености уметности скулптуре
ефемерном контексту савременог света. Излагао
је на многобројним групним и самосталним
изложбама у земљи и иностранству. Добитник је
престижне међународне награде Полок-Краснер
фондације за 2019. годину.
У оквиру манифестације Ноћ музеја Удружење
„Тачка сусретања“ приређује изложбу слика
академског сликара и наставника ликовне културе
Николе Митровског под називом „Porta Sanctа“
(лат. Света врата).
„Изложба представља концептуалну целину чији
се примат огледа и саображава истраживањима
импресионистичко – енформелске уметничке
праксе. Основни концептуални исходи имају за
циљ да преко референтних обрасаца сакралне
архитектуре створе нове вредности неформалног
стваралаштва,
деструкцијом
материјалних
конфигурација и одбацивањем утврђених оквира
и форми. Хотмично разарање и надилажење као
такво омугаћава пројектовање амбивалентног,
метафизички – духовног простора на слику у виду
полуапстракованих облика и тактилних површина.
У латентном процесу стварања, осећајни
садржаји архетипа духа се утискују у апстрактне
форме, који представљају структуру колективно
несвесног збивања. Према томе ова серија слика
асоцијативно открива присуство представа нечег
што је изнад, истовремено стимулишући визуелно
и сазнајно“, сазнајемо у најави изложбе.
Никола Митровски рођен је 1990. године у
Вршцу. Средњу школу за дизајн „Богдан Шупут”
је завршио у Новом Саду 2009. године, смер
дизајн графике. Дипломирао је сликарство 2013.
године на Академији уметности у Новом Саду у
класи професора Душана Тодоровића, на истој
академији је 2015. године мастерирао сликарство
у класи професорке Лидије Маринков Павловић.
Излагао је на више колективних изложби у земљи
и иностранству.
Градска библиотека ће у суботу 18. маја од 17
часова приказати радове Гордане СтанковићМаксимовић, изложбу под називом „Вилински
снови“.
„Гордана Станковић-Максимовић живи и ради у
Београду, запослена је у РТС као главни реализатор,
али и поред свих обавеза и врло одговорног посла,
у слободно време се бави сликањем. Боје и сликање
јој доносе посебну радост, тако да користи сваки
слободан тренутак да нешто ослика. У потрази
за нечим занимљивим и необичним, случајно
се сусрела са енкаустиком, старом египатском
сликарском техником која је годинама била скоро
заборављена, али се изненада, модификована,
нашла у средишту пажње данашњих сликара.
Тако је и Гордана пронашла себе у овом, надасве
необичном сликарском изазову. Главна алатка за
сликање јој је пегла. У њеним рукама пегла, восак
и све топљиве боје стварају нестварно лепе и
занимљиве апстрактне линије и облике и тако
спојене претачу се у маштовите слике које никога
не остављају равнодушним“, наводе организатори
ове изложбе.
Књижевна општина Вршац организује већ
традиционално дружење за Ноћ музеја, под
називом „Ноћ музеја – ноћ за маштање“. У суботу
од 20 часова у атријуму ТЦ „Бахус“ КОВ приређује
вече за децу и одрасле испуњено поезијом,
музиком и цртањем.
Т.С.
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ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„ХИЛАНДАР КРОЗ ВЕКОВЕ“

Градска
библиотека
Вршац
у суботу 25. маја од 19 часова
организује предавање под називом
„Хиландар кроз векове“ фотографа
Рајка Р. Каришића, који ће свој рад
представити путем фотографија на
дијапозитивима.
Рајко Р. Каришић је добитник многих
награда, међу којима се издвајају

Вукова награда Културно-просветне
заједнице Србије, Годишња награда
УЛУПУДС-а, Октобарска награда
града Врбаса и многе друге. Током
45 година бављења фотографијом
донирао је око 700 опремљених
фотографија манастирима Хиландар,
Студеница, Бођани, Велика Ремета и
другим.

МЕЂУНАРОДНИ ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ И У НАШЕМ ГРАДУ

„ТРГНИ СЕ! ПОЕЗИЈА!“ У НОВОМ САДУ, БЕОГРАДУ И ВРШЦУ

Међународни
Београдски
фестивал поезије и књиге „Тргни се!
Поезија!” биће одржан од 22. до 28.
маја у Београду, Новом Саду и Вршцу
под слоганом “Са светлим пољупцем
на уснама” по стиху песника Растка
Петровића, коме ће бити приређен
омаж поводом 70 година од смрти
песника, најавили су организатори.
На фестивалу ће учествовати преко
30 песника, преводилаца и уметника
из више од 15 земаља.
Као и претходних година,
програми фестивала ће обухватити
читање
поезије
страних
и
домаћих аутора, разговоре са
песницима
и
преводиоцима,
промоције нових књига, поезију
за средњошколце и студенте, а
одржаће се у просторима Народне

библиотеке Србије, Библиотеке
града Београда, Гете института у
Београду, Крокодиловом Центру за
савремену књижевност, Галерији
Полет, ЕУ инфо центру, Филозофском
факултету, Филолошком факултету,
Филолошкој
гимназији,
XIV
београдској гимназији.
Учесници
овогодишњег
фестивала су значајни европски
песници, писци и књижевни
преводиоци: Илма Ракуса из
Швајцарске, Марија Кабрера из
Шпаније, Кристоф Бауер из Аустрије,
Катарина Тивалд, Андре Шинкел
из Немачке, Марија Јоану са Кипра,
Маша Сеничић, Ђорђе Ивковић,
Бисерка Рајчић, Стеван Тонтић,
Ђорђе Тришовић, Александра
Милановић,
Тамара
Носоњин,

Јелена Петановић, Светлана Тот,
Јелена Иванишевић, Невена Илић,
Милена Илић, Весна Стаменковић,

Марина Вељовић, Срђан Гагић,
Огњен Аксентијевић из Србије и
други.

НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ФЕСТИВАЛУ САТИРЕ У КРАГУЈЕВЦУ

ЋУРОВИЋУ ТРЕЋЕ МЕСТО И СПЕЦИЈАЛНА ДИПЛОМА

На
недавно
одржаном
27.
Међународном фестивалу хумора и
сатире Златна кацига у
Крагујевцу вршачки афористичар
Зоран Ђуровиђ Ђурке пласирао се
међу прва три аутора афоризама и
освојио специјалну диплому. Тема
фестивала била је “Везе” а афоризам
који је ушао у прва три гласи:” Нећемо
дозволити непотизам. Запослиће се

онај ко највише плати.”
- Конкуренција је била заиста јака,
учествовало је неколико победника
Сатира феста, колега који има два
факултета, људи који су у Србији
освојили све могуће награде. Част
је бити у таквом друштву а камоли
пласирати се испред њих. Зaиста
велики успех, пресрећан сам због
тога. Једино ми је жао што од

неколико обећања у вези помоћи
око издавања књиге није било ништа.
Можда би било боље да се пријавим
за неки ријалити или замолим некога
да ми смести неку секс аферу - било
би и пара и публицитета колико хоћу.
Шалу на страну, и у Русији, Бугарској
и Пољској баш не цветају руже па
они своје афористичаре гледају као
интелектуалну елиту, док смо ми

овде на маргини и у запећку, негде
отприлике у рангу тринаестог прасета
(да се Гиле не увреди). Сатиричари су
увек били и биће глас разума једног
народа и свакако заслужују много
бољи третман и поштовање, а зашто
то није тако, е то је већ друга и дуга
прича - рекао је своје мишљење
Ђуровић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (29)

AЛХЕМИЈА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Кад кажемо да је неко алхемичар
то је мистично, чудесно, јер некаквом
интуицијом ради оно што данас може да
ради сваки ученик средње школе својим
стеченим знањем хемије.
Тако је алхемија изгубила ореол, а хемија
лагано постаје суштина нашег идентитета.
Триптихон
показује
три
сцене,
социјализованих софистицираних прича
хемијског санирања животних потреба.
Прва надмудривање око кукуруза, друго
поетско усхићење, бајалица винског
опијата, треће чврста земља, онако како
табани косача додирују земљу, тако из ње
расте живот.

А уопште шта је та хемија? Чудо природе
у коме главну реч гравитације преузима
мајушни електрон који поремети равнотежу
громада елемената и једињења и тера их на
креативни плес хватања за руке неодољиве
електропривлачности. И та магија мења
свет и основа је сваке наше мисли, покрета.
Хемија на Пајином Триптихону је
апотеоза еколошких идеја и кад тај термин
није постојао.
Триптихон указује на виталистичку слику
хране, кукуруза и жита, и онда хедонистичку
слободу, једино креативно хемијско
хаковање сопственог мозга а то је вином.
И уметничко искуство је у суштини

хаковање ума креатином, уметнички
обрађеном информацијом и његово
краткотрајно репрограмирање, а то се
своди опет на хемију, на дејство на мајушни
електрон који повеже ћелије неурона на
нови начин и ми нешто ново схватамо.
А тај електрон је праг квантне физике и
капија великог безграничног света у који
чак и човек може да завири, ако је довољно
самоперцептиван, да чује шапат електрона
кад се врати са својих квантних лутања.
А можда и неко спинује електрон у нама
па се појави и мисао и ми захваљујемо Богу
на том шапату који нам спашава живот.
Научници кажу да и сам живот настаје

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

због креативног електрона који везује
ланце, окива молекуле да би били слободни
кад оживе и да их боли ако посустану.
Кад критичари хвале уметника кажу
Васко Попа је био алхемичар речи, Пикасо
је алхемичар ликовног ткива, Моцарт
алхемичар музике која слави живот.
Каква је то интуиција тачног именовања
чудеса и логичке основе њиховог настајања,
а да ништа не знамо ни о себи ни о својој
хемији иако она слепо слуша? Или пак ми
слушамо њу?
Томислав Сухецки

VIN

PING
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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 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.
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
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу од 700
m 2 , 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.
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 гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
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
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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.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 186 м2
стамбеног простора. Кућа поседује два дворишта,
башту и могућност два засебна стамбена
простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Стан на продају у дворишној згради, која
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у
дворишту која је у друштвеној својини и могуће
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4.
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.
Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², у
ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 061/32154-51.
Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено
грађевинско
земљиште,
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел.
063/89-09-960.
Изграђено грађевинско земљиште Гаврила
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан.
Тел. 061/72-393-52.
Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале,
реновирано купатило, застакљена тераса, одмах
усељив. Тел. 064/320-84-14
На продају спратна кућа, ул. Светозара
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од
72 м². Тел. 064/258-26-96.
Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.
Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат
за варење„Кончар“, кућа или стан за одржавање и
чување. Тел. 064/168-58-94.
Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду –
Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/65854-99.
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно грејање,
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.
Мењам двособан комфоран стан у центру,
Стеријина улица, са централним грејањем,
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел.
060/167-15-19.
Мењам два стана у строгом центру Вршца за
један стан у Београду. Све комбинације долазе у
обзир. Тел. 065/83-192-55.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5,
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел.
062/144-00-65 и 065/836-02-55.
Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул.
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
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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.

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.
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 намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
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 m 2 , 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 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 приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.
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.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
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.
Издајем два стана од 36м² један од 42 м², сви
станови имају одвојену спаваћу собу, намештај,
кухиња и купатило. Ново. Београд Коњарник, 20
минута од центра, близу станица, једна линија. Тел
063/853-71-34.
Издајем локал површине око 30 м², који се
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.
Новоизграђена кућа са баштом, може
намештена и ненамештена на дужи временски
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.
Издајем дворишни стан. Тел. 064/157-29-48.

РАЗНО
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
кауч,
судоперу,
креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60,
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 061/18-44316.

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 пржионица кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-33-37.
На продају 2 плафонске електрогрејалице
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.
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.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и риљам
баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:
kuhinja@hotelsrbija.rs
или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.
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 две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
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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.
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.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
Продајем њиву на белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор ИМТ
506 са прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.
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.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел.064/23-55426.
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.
На продају врата метална двокрилна,
застакљена 190х190 цм са прозорчићима изнад.
Цена 6.000 дин. Соковник велики Бош нов, цена
6.000 дин Тел. 063/107-72-71.
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 та пећ, скоро нова, мало коришћена.
Тел. 060/08-25-724.
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.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем пола гробнице са плочом. Тел.
061/609-79-17
Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м
дугачку. Тел. 065/452-33-37.
На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-609 и
060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин, трокрилни
орман 9500 дин, плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.
На продају комбиновани фрижидер са
замрзивачем у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901
На продају француски лежај са душеком
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар
година, у добром стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено дубинско чишћење
душека. Душек у добром стању. Лежај поседује
и део (испод) за постељуну. Лежај се налази у
Вршцу и лако је доступан. Тел 060 3333441. Цена
по договору.
Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТ-ПЕ
3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и “Fairline“
FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена 50 €. Ел
бојлер „Тики“ 5 литара, високомонтажни, цена 20
€. Тел. 063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од три тоне, машину
за прање веша, фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске црвене
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,55•2,5, двофазне утичнице, трофазне утичнице и
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед, две фотеље
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални),
разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину
дана. Тел. 062- 151-03-40.

Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо,
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел.
064/186-52-44.
На продају тв пријемник, француски лежај,
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих,
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/869-63-71.
Вршим поправку плинских бојлера, решоа,
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Котао за централно грејање на гас 24 kw.
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу –
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.
Продајем комплет за доручак и ручавање за
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица„Томос“ за бушење рупа
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
Продајем чаробну пећ на дрва и електричну
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
Продајем два фикуса, две шефлере и два
Адама. Тел. 068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром
стању. Тел. 060/ 843-50-97.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет),
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.
Продајем електро скутер „Веспу“ прешао око

тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон
фиксни. Тел. 069/86-96-371.
Продајем плаву колпасан гарнитуру за
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.
Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел.
065/25-79-100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), само
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/385-83-14.
Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до
2002. године. Тел. 065/88-38-634.
Продајем масажер за цело тело лежећи,
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер
за ноге купљен децембру гаранција 2 године.
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.
Продајем виноград и култиватор 56 Тел.
063/73-06-041.
На продају кауч класичан, добро очуван и
витрина из два дела по дужини, очувана. Тел. 837631 и 064/280-58-62.
Продајем два плуга једнобразни и двобразни,
4 фосне, плинску пећ, мајице Ариље у бојама и
дечије као и мушке пиџаме, два бицикла брзинца
мушка. Тел. 064/183-00-18.
Продајем женски костим за пуније жене од
штофа и приде сукљу. Цена 700 дин. Тел. 064/91747-77.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са
точковима и новом фрезом. Генерално сређен.
Тел. 060/033-07-46.
Продајем сервис за ручавање, порцелански за
6 особа, очуван дечији креветац са душеком„беби
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.
Продајем патике Адидас, нове бр 42, више
пари ципела нових кожних бр 42, електрични
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две
рингле. Тел. 064/390-62-76.

ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку
и/или пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у
Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се
електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком:
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.

5 км, нов, стаје 67.000 за 50.000 , са папирима и
пуњачем. Тел. 061/166-07-02.
Продајем књиге разних издавча 100 комада
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.
Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду
велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или старије
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.
Кошење и одржавање травнатих површина
тримером, као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем и високом
травом са тримером или мотокултиватором. Тел.
064/19-55-269.
Продајем камп приколицу Адриа, исправну,
комплетно опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“,
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или
телефон 2837-179.
Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т.
Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена,
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44,
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.
Продаје се стега за металне цеви за скеле, за
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837631 и 024-280-58-62.
На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник,
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“,
плинска зидна грејалица, електрични радијатор,
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.
Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел.
063/876-85-75.
Продајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5,

На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел.
013/832-438 и 063/890-99-31.
Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/3355-343.
На продају земља, (4 ланца) два хектара, у
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел.

061/173-86-28 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну храну,
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830795 и 061/69754-41.
Продајем цртеже за дечију собу (без рама),
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.
На продају исправна машина за шивење,
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих,
димензије 280х240х55, двокрилни старински
ормар. Тел. 013/827-367.
Кошење дворишта, воћњака тримером и
крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом тримером и
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.
Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-0347.
На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну
пушку... Тел. 064/19-55-269.
Продајем каду, лавабо, Алфа плам плинску пећ
и металне ограде. Тел. 064/183-00-18.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем Форд Ка 1999. и Форд Мондео,
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто
приколицу. Тел. 834-026.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км
цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Dacia Solenza 2004. годиште, уграђен
гас, прешао 137.000 км, регистрован до августа
2019. први власник. Тел.063/259-311.
Продајем Југо 60 Корал регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.
На продају Мазда626 регистрована до маја
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 и
013/ 807-439.
На продају нисан примера 2.0 д. год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и сп сиве
металик боје, 2002. годиште у одличном стању.
Први власник, купљен у Србији нов.96354 км.
Тел:0645541088
Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром стању, ентеријер
добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор.
Регистрација истекла у марту. Може замена за
Томос аутоматик или АПН-6.
Тел. 064/163-0118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у одличном
стању, први власник, регистрован до априла.
Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.
Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991.
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно.
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година производње
2000. Повољно! Телефон 064- 84-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају,
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
На продају Мазда 626 регистрована до
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена 550 €.
Тел 064/512-57-24.
.

Последњи поздрав вољеној мајци,
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20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 175, 13. МАЈ 1987.

“ЧОКОЛАДА”- КУГЛАШКА СИЛА
Прво место у зони “Вршац” и право да учествују у финалним
борбама на овогодишњој Радничкој олимпијади, која се одржава
у Титовом Врбасу освојиле су мушка и женска куглашка екипа
овдашње фабрике бомбона и чоколада “Банат” . Женска екипа је
била неприкосновена од 1979. године а мушкарци су прваци још
од 1977. године.
Вршачка фабрика чоколаде и бомбона обезбедиће својим
екипама посебну опрему, а како сазнајемо од Лепе Милошев и
Јована Ђурића припреме теку добро па ваља очекивати да се из
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (172)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Титовог Врбаса врате са неким одличјем. Иначе, мушку екипу су
појачали Иштван Тинтар, Стојан Вуковић и Светислав Кузмић, док ће
у женској екипи бити и Смиља Сарка.
Заједничка фотографија мушке и женске екипе вршачке
Чоколаде начињена је прошле године на зонском такмичењу у Белој
Цркви. На слици су: тренер Раде Јовановић, Нада Тејин, Велизар
Стојшић, Лепа Милошев, Бранко Маринков, Радованка Грубанов,
Милка Бундра, Јожеф Томаш, Јелена Станковић (стоје). Радован
Обрадовић, Милан Јокић, Јован Ђурић, Зоран Видић, Драгана
Вранчев, Владимир Лепир, Спасенија Паунов, Љубица Ребић, и
Петрица Фехер (чуче).

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 13, БРОЈ 176, 27. МАЈ 1987.

МАЈСТОРИ ИЗ “БРИКСОЛА”

На свечаном отварању Радничко - спортских игара у
Титовом Врбасу 18. јуна биће и кошаркашка екипа “Инекс
Бриксола”. Они су тријумфом у зони (Вршац, Пландиште,
Алибунар, Бела Црква) стекли право учешћа на Радничкој
олимпијади, а највећи конкуренти били су им овдашње
екипе Медицинског центар “Анђа Ранковић” и “Инекс
Хемофарм”.
На фотографији су: Петру Крду, Слободан Димитровски,
Андраш Мисик вођа екипе. Богољуб Маринковић, и
стручни сарадник Миодраг Марјановић (стоје), Јаков

Ото, Коча Јовановић, Драгољуб Ђорђевић и Ненад
Милосављевић (чуче). Иначе, у тиму “Инекс Бриксола” су
и Милан Јакшић, Миладин Кривошић, Миле Кнежевић,
Милош Никшић и Константин Самуилов.
Занимљиво је да добре резултате “Инекс Бриксол”
бележи и у другим дисциплинама радничко- спортских
игара. Надмећу се у малом и великом фудбалу, одбојци,
атлетици и пливању.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се
враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија.
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају 4 - разреднима.- На
немачкој страни отвара се побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. Уређење повторне наставе.
Услед предлога земаљске
школске власти у Тамишграду,
министарство
просвете,
отпустом од 9. јануара 1853.,
призна вршачку подреалку
за јаван завод с правом, да
може издавати правоваљане
сведоџбе 1).
Најпре се наравно отвори
1. разред, у који се упишу 68
редовних и 2 приватна
ђака.
Почетком
школске
године
1853/54. отвори се и 2.
разред 2). На почетку
шк. године 1844/5.
дозвољено је да се и
3. разред отвори 3).
Сад се јошт једним
учитељем повећа број
учитељских снага и
уреди се лабараторија,
књижница
пак
и
физикални
кабинет
раније су основани.
Школске
године
1858/59. било је 155
уписаних ђака. Ове
године завод је био
у најлепшем цвету.
Од 155 ђака 83 су
били са стране. По
народностима било је
у заводу 84 Немца, 42
Србина, 12 Мађара, 8
Романа, 2 Бугарина и 7
Јевреина.
Тиме
што
је
подреалка заведена,
напусти се пројекат,
којим се јошт год. 1848. општина
занимала, да се подигне
гимназија. По постанку своме,
вршачка подреалка бејаше
једна од првих и најстаријих.
У правој Угарској, т. ј. ван
Ердеља, Хрватске, Славоније

и В. Крајне, постадоше пре ње
ове заводи само у Пожуну и
Будиму. На све стране осећала
се оскудица добрих учитеља.
За подмирити ову потребу,
виша власт јошт г. 1852.
закључи, да се у опсегу нове
управе подигне једна немачка
учитељска школа. По наредби
ц. кр. министарства просвете

у Бечу, тамишградска ц. кр.
земаљска школа власт отпочне
преговоре, односно тога,
са чанадских епископским
ординаријатом. Овај се изјави,
да је Вршац најзгодније
место за овај завод, јер би

новоустановљена подреалка
служила приправницима као
предспремна школа. На позив
земаљске школске власти
општина обећа, да ће за овај
завод дати локал, и огрев, и
стан учитељу препарандије 4).
Услед тога изађе највише
решење Њ. Величанства од 29.
новембра 1852., којим се
најмилостивије
дозвољава,
да
се
у
Вршцу
отвори
католичка,
немачка
учитељска школа. Плата
учитеља тога завода, 500
форината С. М. годишње,
имала се подмиривати
из угарског просветног
фонда. У исто доба
изрече
министарство
просвете вар. општини
задовољеље, што је
обећала, да ће се остало,
што је нужно овоме
заводу, сама састарати
5).
Пошто
се
препарандија
није
могла 1 новембра 1853.,
као што се је хтело,
отворити 6), отпоче у њој
предавање крајем 1854.
За учитеља те школе
наименује министарсво
4. октобра исте године Ј.
Бениша 7).
Спочетка примали су
наставу оба разреда у
једном локалу, а учитељ
препарандије настављао је, уз
годишњу награду из варошке
благајне,
приправнике
у
музици и певању. Г. 1855.
министарство пошље из Беча
оргуљу, да се кандидати и као
ваљани органисти образују 8).

1) Први годишњи извештај врш. подреалке,
стр 11.
2) Tbidem
3) Записник седнице од 2. децембра 1854.

4) Записник седнице од 24 септембра 1852.
5) Седница од 17. јануара 1853.
6) Исто од 19 августа 1853.
7) исто од 25. октобра 1854: - на препарандије

јошт су учитељевали Павле Худи и Франц
Јосиф
Херцог.
8) Записници из г. 1852-1855.
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SUPERNOVA PONUDA
ZA CELU PORODICU
I SVE GENERACIJE
Ponuda novog kablovskog
operatora Supernova kreirana
je tako da zadovolji potrebe
različitih generacija i svih članova
porodice. Za najmlađe, ali i sve one
koji imaju potrebu za internetom
velikog protoka, na raspolaganju
je internet brzine i do 120
Mb/s. Ova brzina omogućava
neometano korišćenje interneta
na više uređaja istovremeno, čak
i u situacijama kada su korisnici
vrlo zahtevni.
Ljubiteljima najboljih serija i
filmova, ali i onima koji ne mogu
bez prenosa utakmica omiljenih
klubova
na
raspolaganju
je
najkompletnija
ponuda
televizijskog sadržaja sa više
od 260 televizijskih i radio
kanala među kojima i kanali sa
najboljim domaćim i svetskim
serijama SuperStar TV, Fox i HBO.
I dok žene uživaju u ljubavnim
filmovima, muškarce od najbolje
ponude sportskih kanala deli
samo dozvola supruge da
promene program. Ili još jedan

televizor, jer Supernova svim
korisnicima
paketa
usluga
omogućava gledanje programa
na više uređaja.
Bake i deke koji ne menjajući
svoje dobre navike žele da
dugim razgovorima fiksnim
telefonom održe kontakt među
prijateljima i članovima porodice
u Supernova paketima očekuje
neograničen broj minuta ka svim
mts korisnicima bez obzira da li
su oni u mobilnoj ili fiksnoj mreži,
kao i dodatnih 150 besplatnih
minuta ka svim drugim fiksnim
mrežama.
I dok različite generacije i svi
članovi porodice imaju svoju
omiljenu Supernova uslugu,
nešto im je zajedničko – ušteda
koju će ostvariti svi novi korisnici
paketa usluga Supernova jer
će tokom prvih šest meseci
njihova pretplata
iznositi 1
dinar mesečno. Uštedu možete
izračunati i sami, a odluku
kako ćete taj novac upotrebiti
moraćete da donesete sa
ukućanima.

vrsackakula@open.telekom.rs
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КУЛИН КУВАР

АЛЗАШКА ПИТА СА
ПЕЧУРКАМА

НАМИРНИЦЕ:
За тесто:
250 г брашна
125 г путера
1 жуманце
1 кашика киселе павлаке
1 кашичица соли
За фил:
400 г печурака
150 г качкаваља
150 г шунке
2 јаја
1,5 дл киселе павлаке
1,5 дл слатке павлаке
со, бибер, оригано, першун

ПРИПРЕМА: За тесто помешати брашно и путер, па
додати остале састојке и умесити тесто. Одмах га развити у плех
пречника 24 цм и оставити најмање 2 сата у фрижидеру. За фил
пропржити исецкане печурке, додати со, бибер и оригано. На
тесто прво поређати качкаваљ исечен на листове, па шунку
исечену на тракице, затим печурке и преко њих исецкан
першун. Умутити јаја и обе павлаке, мало посолити, побиберити,
па прелити питу. Пећи у загрејаној рерни на 220°Ц.
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РУМ ТОРТА СА ФИЛОМ ОД
БЕЛЕ ЧОКОЛАДЕ
НАМИРНИЦЕ:
8 јаја
150 г шећера
80 г оштрог брашна
80 г густина
1 кашичица прашка за пециво
мало соли
Прелив:
150 г шећера
1 кесица индијског чаја
200 мл вреле воде
200 мл рума
1 лимун
1 поморанџа
150 мл сирупа од малине
100 г мармеладе од кајсија
Глазура:
200 г шећера у праху
1 кашика сока од лимуна
1 беланце
2 кашике сирупа од
малине
Тесто:
5 јаја
150 мл млека
120 г шећера
50 г брашна
40 г какаоа
пола прашка за пециво
1 ванилин шећер
Фил:
200 г беле чоколаде
400 мл слатке павлаке
4 кашике сока од поморанџе
1 кашичица нарендане поморанџине коре
4 кашике рума
ПРИПРЕМА: Жуманца, шећер и ванилин шећер пенасто умутити.
Додати брашно помешано с прашком за пециво и какаом, млеко па
лагано умешати снег од беланаца. Од припремљене смесе испећи
три коре (по 8 минута, на180˚Ц). Фил: Прокувану павлаку прелити
преко комадића чоколаде и мешати. Охлађеној чоколади додати
сок и кору од поморанџе и рум. Мешати док не се добије гладак фил.
Нафиловати коре, а целу торту прелити глазуром од чоколаде или
посути наренданом чоколадом.

КАРФИОЛ
СА
КАЈМАКОМ

НАМИРНИЦЕ:
500 г карфиола
500 г брокола
4 јаја
100 г киселе павлаке
200 г златарског сира
150 г кајмака
20 мл уља
першун
со

ПРИПРЕМА: Карфиол и броколе
поделити на цветове и обарити у сланој
води. Готово поврће добро оцедити. Додати
павлаку и виљушком уситњен сир, па све
добро помешати. Смесу преручити у науљену
ватросталну чинију и прелити размућеним
јајима. Преко распоредити кајмак. Пећи око
пола сата у рерни загрејаној на 200°Ц.

ОБИЧНА
ПЛАЗМА
ТОРТА

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
3 јаја
200 г путера
3 кашике меда
1 чаша од 1,8 дл
шећера
по потреби оштрог
брашна
2 кашичице соде
бикарбоне
Фил:
2 чаше од 1,8 дл
шећера у праху
1,5 л милерама
Остало:
млевена плазма

ПРИПРЕМА: Коре: Умућена јаја са
шећером кувати на пари. Одвојено загрејати
путер и мед, па додати у скуван фил од јаја.
Додати соду бикарбону, склонити с ватре, па
у топло постепено додавати брашно, колико
да се добије кашаста смеса (кад се охлади,
стврднуће се). Покрити провидном фолијом
и оставити да се охлади. У хладно тесто, по
потреби додати још брашна, да може лепо
да се меси и развије. Поделити на 8 делова и
развити на папиру 8 танких кора (пречника 28
цм) и пећи на 180ºЦ, 10-ак минута. Фил: Добро
умутити милерам са шећером. Нафиловати
коре и премазати целу торту. Посути млевеном
плазмом.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ТЕНИС

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 29. КОЛО

ВРШАЧКА ТЕНИСЕРКА ТЕОДОРА ВАРГА НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ НАСТАВИЛА СЕРИЈУ ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА

САМО СНАГА СОПСТВЕНИХ ВРЕДНОСТИ МОЖЕ
ДОВЕСТИ ДО УСПЕХА

На теренима ТК Сајмиште у Новом Саду
почетком маја 2019, одржано је Првенство
Војводине у конкуренцији до 18 година.
Шеснаестогодишња Теодора Варга, чланица
Тениског клуба Вршац освојила је треће
место.
Теодора наглашава да су за њен успех
најзаслужнији озбиљан труд који улаже у
своје тренинге,константан рад на себи И
одрицање. Свој напредак дугује раду под
надзором тренера Лучијана Берлована.
Њему дугује велику захвалност, уз његову
помоћ је успела да оствари резултате.
Са колико година си почела да
тренираш тенис и шта је било пресудно у
томе да се одлучис за баш тај спорт?
Тенис сам почела да тренирам са 5,5
година. Љубав коју осећам према том спорту
јавила се док сам гледајући на телевевизији
наше успешне тенисере , осетила да желим
да се опробам у томе. Тада сам схватила
да ми игање тениса добро иде, да ме чини
срећном. Омиљен ударац ми је форхенд
И то је ударац са којим завршавам доста
поена И правим доста винера.
Колико си задовољна са условима за
тренирање?
Тенис тренирам у клубу ТК Вршац од
самог почетка. Преко лета је ситуација
боља али зими не постоји одговарјуца сала
или балон. Принудјена сам да се сналазим
да тренирам у хладном балону да не бих
правила дуге паузе, које нису адекватне за

тренирање.
Колико је тенис присутан у твом
животу?
Тенис је јако захтеван спорт јер је играч
сам на терену. Тренирам свакодневно када је
то могуће по неколико сати. Поред тренинга
које имам са тренером , самостално вежбам
у теретани.
Шта сматраш својим највећим
успесима до сада?
Први успех забележила сам у деветој
години када сам понела титулу Првакиње
Војводине. Успеси су се после тога низали
широм Србије. Освајала сам турнире Прве
категорије у Крушевцу, Шапцу, Београду,
Зрењанину… У Новом Саду сам понела
титулу вицешампионке Војводине, на Купу
Србије освојила сам треће место.
Који су твоји планови и жеље за
будућност ?
Моји узори су успешни тенисери
и тенисерке Ана Ивановић, Каролина
Возњацки, Новак Ђоковић. Имам велику
жељу да будем међу најбољим играчицама
на ВТА листи и да у тенису будем још
успешнија.
Шта би поручила најмлађима који
први пут узимају рекет у руке?
Уколико уживате у тенису и играте без
притиска ви сте већ успели. Тенис је као
и живот пун пораза и победа, али се само
најлепши тренуци памте.
Теодора је одлична ученица средње

школе Никола Тесла финансијског смера.
Поред великих обавеза успева да одржи
корак са школом. Велика подршка јој је
разредни старешина Бобан Ђорђевић
професор економских предмета и разред
II 5.
Приморана да се осмаостали пре својих
вршњака, да сама себи крчи пут до трофеја,
на наступима на којима никога не оставља
равнодушним има све предуслове за успех.

СТРЕЉАШТВО

ЈУНИОРКЕ УЉМЕ ПРВЕ
НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

На Првенству Србије серијском ваздушном
пушком одржаном у Ваљеву прошлог викенда
Стрељачки клуб “Уљма” остварио је одличан
резултат.
Јуниорке у саставу Тања Јанковић, Јелена
Јованчов и Милица Јовановић освојиле су 1.

место екипно, док је женска сениорска екипа
у саставу: Јована Стојадинов, Тања Јанковић
и Милица Јовановић освојила 2. место. У
појединачној конкуренцији Јована Стојадинов
освојила је друго, а Тања Јанковић 3. место.

Б А Д М И Н ТО Н
УСПЕХ ЧЛАНОВА ФАНАТИКА НА ЈУНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

ВУК ДИМИТРИЈЕВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ ДО 13 ГОДИНА

Чланови вршачког Бадминтон клуба
Фанатаик остварили су запажен успех на
јуниорском првенству Србије. Петочлана екипа
освојила је 4 медаље: Вук Димитријевић је
првак Србије до 13 година, Ана Димитријевић
постала је вицешампион Србије до 11 година,

док су Вук и Ана Димитријевић освојили 2.
место у дублу у конкуренцији до 13.година.
Чланове Фанатика очекује наступ на
турниру у Опатији и на турниру у Румунији
следећег викенда.

ФУД Б А Л
ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У 29. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ПАЛИ У ФИНИШУ
ЧСК ПИВАРА - ОФК ВРШАЦ 3:2 (1:1)

Челарево, гледалаца 200, судија: Кеџа
(Нови Сад), стрелци Ивковић у 1, Јовић у 63,
Тасић у 85. за ЧСК Пивару, а Лазевски у 18 и
Станковић у 51. минуту за ОФК Вршац. Жути

картон, Тривуновић, Мршић, јовановић(ЧСК
Пивара), Ђулчић, Балан, Божић (ОФК Вршац).
Црвени картон Вукасовић 57 минуту (ЧСК
Пивара)

ЧСК ПИВАРА: Танкосић, Вујошевић,
Зорић (од 63. Јовановић), Балиновић,
Мршић, Танасић, Јовић, Шљиванчани,
Тривуновић (од 89. минута Јевтић), Ивковић
(од 78. Тасић), Вукасовић.
ОФК ВРШАЦ: Ђуличић, Којић (од 79.
Благојевић), Бељин, Велемиров, Станковић
(од 62. минута Балан), Стојановић, Божић,
Станков, Лазевески, Марковић, Тошић (од
71. Белић).

Р У КО М Е Т

РЕМИ ВРШЧАНА И СЕЧАЊАЦА У МИЛЕНИЈУМУ
МЛАДОСТ - ХЕРЦЕГОВИНА 38:38 (20:19)

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 20. КОЛО
Јабука - Сивац 69			
Младост - Херцеговина		
Раднички 1958 - Црвена Звезда
Младост ТСК – Апатин		
Б. Карловац - Н. Пазова 1957		
Долово – Инђија			

28 : 25
38 : 38
27 : 27
43 : 22
39 : 29
24 : 26

1.Сивац 69
2.Јабука 		
3.Инђија 		
4.Младост ТСК
5.Херцеговина
6.Б. Карловац
7.Долово 		
8.Нова Пазова 1957
9.Апатин 		
10.Црвена Звезда
11.Раднички 1958
12.Младост

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
16
13
11
9
10
8
7
8
5
3
2

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

1
3
5
7
9
10
11
11
12
12
15
15

38
33
28
24
20
20
17
16
16
13
8
7

Црвена звезда - Цемент		
Бачка 1901 - Дунав 		
Хајдук 1912 - Борац		
Братство 1946 - Омладинац		
Раднички (СМ) - Кабел 		
Раднички (НП) - Железничар
Динамо 1945 - Раднички (ЗР)
ЧСК Пивара - ОФК Вршац		

2:0
3:1
1:2
2:1
2:4
3:2
0:0
3:2

1.Кабел 		
2.Хајдук 1912
3.Братство 1946
4.Омладинац
5.Бачка 1901
6.Динамо 1945
7.Раднички (ЗР)
8.Железничар
9.Раднички (СМ)
10.ОФК Вршац
11.Борац
12.Дунав
13.ЧСК Пивара
14.Младост
15.Црвена звезда
16.Цемент
17.Раднички (НП)

3
4
9
10
11
9
6
12
12
12
14
12
13
13
14
12
16

27
27
28
27
27
28
27
27
28
27
27
27
28
27
27
27
28

22
17
13
14
13
11
8
10
9
9
10
8
8
8
8
7
7

2
6
6
3
3
8
13
5
7
6
3
7
7
6
5
8
5

68
57
45
45
42
41
37
35
34
33
33
31
31
30
29
29
26

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 29. КОЛО
Војводина (С) - Јединство (В)
Долина - Црвена звезда		
Вултурул - Полет			
Стрела - Спартак 1911		
Раднички (Б) - Потпорањ		
Дунав - Партизан (Г)		
Партизан (У) - Борац (Ст)		
Југославија - Јединство Стевић

2:2
4:0
8:4
3:4
3:1
2:1
2:3
2:1

1.Борац (Ст)
28 18
2.Партизан (Г)
28 17
3.Раднички (Б)
27 15
4.Потпорањ
28 14
5.Јединство (В) 27 13
6.Спартак 1911 28 12
7.Партизан (У)
27 13
8.Стрела		
27 12
9.Слога (БНС)
27 11
10.Долина
27 10
11.Јединство С. 28 10
12.Дунав
27 10
13.Ц. звезда
27 10
14.Вултурул
27 8
15.Југославија
27 9
16.Војводина (С) (-1)27 5
17.Полет
27 6

8
7
6
7
7
8
10
10
13
12
14
13
15
12
14
17
20

2
4
6
7
7
8
4
5
3
5
4
4
2
7
4
5
1

56
55
51
49
46
44
43
41
36
35
34
34
32
31
31
19
19

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 21. КОЛО
Шевац - Јаношик			
Караш (Ј) - Слога (М)		
Војводина (ЦЦ) - Караш (К)		
Партизан (К) - Хајдучица 		
Добрица - Будућност (А)		
Борац (ВС) - Ратар			
Борац (ВГ) - Виноградар		

6:0
3:2
1:0
0:3
1:3
2:0
3:2

1.Будућност (А) 21
2.Хајдучица
21
3.Караш (Ј) (-1)
21
4.Шевац 		
21
5.Војводина (ЦЦ) 21
6.Борац (ВС)
21
7.Ратар 		
21
8.Борац (ВГ) (-1) 21
9.Партизан (К)
20
10.Караш (К)
20
11.Добрица
21
12.Виноградар (-1) 21
13.Слога (М) (-1) 21
14.Јаношик
21

3
3
5
7
8
9
8
9
10
9
13
12
11
15

17
16
11
9
9
9
8
9
8
7
7
6
3
3

1
2
5
5
4
3
5
3
2
4
1
3
7
3

52
50
37
32
31
30
29
29
26
25
22
20
15
12
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24 ВРШАЧКА КУЛА
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