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ПРЕКОГРАНИЧНИМ ПРОЈЕКТОМ СБПБ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

ВРШАЦ ДОБИЈА АЛЦХАЈМЕР ЦЕНТАР

Специјална болница за психијатријске
болести “Др Славољуб Бакаловић” водећи је
партнер прекограничног пројекта Србија Румунија, у који је, са румунске стране, укључена
Окружна болница за ургентну медицину
“Решица” из истоименог града. Бенефит
овог пројекта за Град Вршац биће отварање
Центра за лечење оболелих од Алцхајмерове
болести који ће бити изграђен у поменутој
вршачкој здравственој установи. Потписан је
уговор о донацији између СБПБ “Др Славољуб
Бакаловић” и представника Заједничког

секретаријата ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ програма
прекограничне сарадње Румунија – Србија.
Алцхајмеров центар биће површине од око
хиљаду метара квадратних, уз пратећу опрему и
инфраструктуру.
Биће смештај за тридесет корисника,
двокреветне собе са тоалетима, и оно што је
значајно за рехабилитацију таквих пацијената
- собе за радну терапију, могућност њиховог
квалитетнијег живота и сличност условима
какве имају код куће, што је, такође, веома важно,
објашњава др Татјана Воскресенски, директорка

Ускоро Алцхајмер центар у СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“

Специјалне болнице за психијатријске болести
“Др Славољуб Бакаловић”, истичући да су
потребе за лечење ових пацијената још веће. –
У оквиру наше установе, ми данас имамо готово
три одељења, капацитета више од сто постеља,
које су свакодневно пуне. Сваког дана долазе
нам представници породица оболелих од
Алцхајмерове болести које нису у могућностима
да, у кућним условима, на адекватан начин
збрину такве пацијенте. Очекујем да ће
Центар бити добробит и за наше суграђане,
њихове породице, а идеја је да, можда у некој
перспективи, направимо и дневни Алцхајмер
центар.
Пројекат под називом “Здраво старење и
деменција – бољи живот” из ИПА програма
прекограничне сарадње Србија - Румунија
вредан је 1.175.580 евра, од чега 85 одсто даје
Европска унија, што износи 999.243 евра, док
преосталих 15 одсто трошкова представља
сопствено учешће корисника средстава.
Пројекат траје 24 месеца, до 28.5.2021. године.
Главни циљ пројекта је побољшање
квалитета живота пацијената који болују
од деменције у прекограничном региону, а
појединачни циљеви су повећање капацитета
СБПБ Вршац, улагање у инфраструктуру
изградњом новог одељења капацитета 30
места, идентификација главних фактора ризика
за деменцију у пограничном региону, као и
дестигматизација и социјална инклузија лица
која болују од деменције.
Деменција је једна од најраспрострањенијих
менталних болести, које још увек нису излечиве
и које пропорционално расте. У свету, број
оболелих од деменције 2015. године био је 47
милиона људи и процењује се да се тај број

Др Татјана Воскресенски: Смештај за
30 пацијената

дуплира на сваких 20 година – 2035. године
процењује се да ће оболелих од деменције бити
94 милиона. Србија не одудара значајно од ових
параметара. У Србији између 6 и 8 одсто (или
160.000) особа старијих од 65 година болује од
Алцхајмерове болести, док свака десета особа
има неку врсту деменције. После 80 године
живота, проценат деменције креће се од 30 до
40 одсто. Потребе за адекватним збрињавањем
пацијената оболелих од Алцхајмера увећавају
се из дана у дан и на територији Јужног Баната,
а нови Центар у СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“
допринеће квалитетнијем животу оболелих.
Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ, СПОРТСКИ САВЕЗ И ТОВ ОРГАНИЗУЈУ

СПОРТСКО ЛЕТО У ВРШЦУ

Манифестација под називом „Спортско
лето у Вршцу“, која ће бити одржана у нашем
граду, има богат програмски садржај.
Организатор је Спортски савез, у сарадњи
са овдашњом Туристичком организацијом,
а под покровитељстом Града Вршца.
У оквиру Унијаде на градском језеру, на
програму је мали фудбал 24. и 25. јула, а за
дан касније (26. 7.) планирана је кошарка 3
на 3 и шут за 3 поена. Љубитељи одбојке на
песку уживаће у такмичењу или подршци
својим фаворитима 27. јула од 9 и 30 часова,
а за 28. јул заказана је трка са почетком у 17
сати.
Богат програм вршачког спортског лета
намењен је свим узрасним категоријама,
а дешавања ће се одвијати на више
локација. Осим Градског језера и базена,
такмичења ће бити организована и на

градском тргу, након дужег времена. У
центру Вршца уживаће љубитељи баскета и
аутомобилизма.
Организатори посебно истичу да
су све активности бесплатне, да нема
трошкова око уписнина и котизација за
учешће. Уз спортско дружење, надметање
и добру забаву, организатори обећавају
и занимљиве награде. Све су то добри
разлози да се у сва дешавања вршачког
Спортског лета укључе занитересовани
Вршчани.
Детаљније
информације
о
манифестацији „Спортско лето у Вршцу“
биће на сајту Града и фејсбук страници
посвећеној спорстком лету: https://www.
facebook.com/sportskoletouvrscu/

Ј.Е.

Спортско лето у Вршцу почело зумбом

У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕНО 50 ГОДИНА СЛЕТАЊА НА МЕСЕЦ

„МАЛИ КОРАК ЗА ЧОВЕКА,
ВЕЛИКИ ЗА ЧОВЕЧАНСТВО“

Природњачко друштво „Геа“ организовало
је занимљиво предавање којим је обележено
пола века од како је човекова нога ступила на
Месец. Подсећање на тај важан догађај само је
једно у низу дешавања које ће „Геа“ приредити
љубитељима астрономије, у оквиру пројекта
„Упознај достигнућа астронаутике, упознај
врхунац науке и технике“, под покровитељством
Центра за промоцију науке Владе Републике
Србије, и уз подршку и помоћ Града Вршца.
-И данас актуелну реченицу:“Ово је мали
корак за човека, а велики за човечанство“
изрекао је Нил Армстронг, астронаут, када је
својом ногом крочио на Месечево тло, подсетио
је на предавању професор Драган Лазаревић,
председник Природњачког друштва „Геа“. Када
је летелица слетела на површину Земљиног
сателита, он је сишао низ степенице на стајну
ногу, део лунарног модула, и са ње је ступио на
Месечево тло. Овом историјском реченицом
Армстронг је хтео да каже да од тог тренутка
човечанство није више само планете Земље, већ
је постало човечанство још једног света - света

Месеца. Било је то, према нашег календару 21, а
америчком 20. јула пре тачно пет деценија, 1969.
Посада је на лет кренула 16. јула, а вратила се 24.
Освајање Месеца - Одлука америчког
политичког врха
Према речима Лазаревића, пројекат је
трајао од 1961. године када је донета одлука да
Американци хоће да реализују пројекат спуштања
на Месец и безбедног враћања посаде на Земљу.
-Такву одлуку америчког политичког врха
објавио је председник Кенеди, као главни
национални циљ у овој области, каже Лазаревић.
Тек наредне 1962. они имају јасну концепцију
како ће то да остваре са лунарним и командно
- сервисним модулом, а пројектовање и
конструисање џиновске ракете Сатурн 5 кренуло
је у више фаза. Пре тога, највећа ракета коју су
имали била је 20 пута мања од Сатурна 5 и, као
таква, није могла да обави мисију слања људи

на Месец. Кренули су од Сатурна 1 и стигли
до Сатурна 5, био је то огроман пројекат. И
за НАСУ и за авио компаније радило је, 1969.

када је био врхунац пројекта, око 250.000
људи, а кроз пројекат Апола, прошло је
укупно око 400.000 људи. Били су веома
посвећени заједничком циљу да човек хода
површиној Месеца, и остварили су га.
Допринос стручњака српског порекла
Међу поменутим стручњацима, било је и
људи српског порекла који су дали допринос
реализацији овог историјског пројекта. Свет
се и данас сећа осморице инжењењера са
наших простора:Милојка Мајка Вучелића,
Славољуба Сема Вујића, Милисава
Шурбатовића, Данила Бојића, Драгише Гише

Јовановића, Петра Гајића, Вељка Гашића и
Давида Вујића. Милојко Мајк Вукелић радио
је систем падобрана за спуштање капсуле
приликом враћања на Земљу, др Славољуб
Вујић био је продуцент и координатор
пројекта “Аполо 11”, Милисав Шурбатовић
шеф инжењерске екипе, а Данило Бојић
креатор шатла “Орао”, за шетњу по Месецу.
Драгиша Јовановић је био инжењер, као и
Петар Гајић, Вељко Гашић је био саветник,
док је Давид Вујић заступао НАСА и био
задужен за односе са медијима.
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”
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ЗАСЕДАО ГРАДСКИ ПАРЛАМЕНТ

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 36 МИЛИОНА ДИНАРА ОДРЖАНА 37. СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА

Мештани
Великог
Средишта
задовољни су јер су, након скоро
три
деценије,
добили
уређену
саобраћајницу у Улици Првог октобра
и
Виноградарској.
Постављањем
асфалтних подлога у поменутим
улицама, Велико Средиште сада има
асфалтиране саобраћајнице у целом
селу.
Инвестиција је вредна 36 милиона
динара, а пројекат је реализовао Град
Вршац, у сарадњи са Јавним предузећем
Путеви Србије. Асфалтирано је око 1.300
метара саобраћајница.
-У ове две улице живи више од

Вредни радници завршавају асфалтирање

Задовољни представници градске власти и
Месне заједнице:
Дејан Милојевић и Дејан Сантрач

250 мештана, што је скоро четвртина
становништва у Великом Средишту, а
око 30 ђака свакодневно је ишло у школу
кроз прашину и по блату, да родитељи
не могу да их довезу аутомобилом,
кад су неки лоши временски услови,
нагласио је Дејан Сантрач, помоћник
градоначелнице
Вршца
Драгане
Митровић, обилазећи радове. Кроз
ову инвестицију подижемо квалитет
живота у овом месту, задовољни смо, а
верујемо да ће и суграђани умети то да
препознају. Верујемо да ће и они бити
задовољни што смо обезбедили бољи
квалитет живота за њих и њихову децу.
Дејан Милојевић, члан Савета Месне
заједнице Велико Средиште, захвалио
се у име житеља овог насељеног места
и додао:
-Мислим да смо урадили капиталну
ствар за мештане Великог Средишта,
последњих година било је јако мало

оваквих инвестиција. Желим да се
захвалим и становницима ових улица,
мислим да су били добри домаћини
радницима, заиста нам је пуно срце.
Средиштани су више него задовољни
и пуни захвалности свима учесницима
пројекта којим је решен вишегодишњи
проблем проласка овим улицама,
посебно у лошим временским условима.
-Како је која власт долазила, сви
су обећавали, али нико није ништа
урадио, али ево дочекали смо и тај дан
да и ове улице добију асфалт после
тридесет година, кажу мештани Великог
Средишта.
Радови на уређењу саобраћајница
биће настављени како у селима, тако и
у граду и на ободима Вршца. Један од
следећих корака је асфалтирање улица
у насељу око Гудуричког пута, једном од
најбројнијих приградских делова.
Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ВРШЦА И ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

АСФАЛТИРАН ДВОРИШНИ ПРИЛАЗ У АБРАШЕВИЋЕВОЈ
У организацији Града Вршца и Јавног
комуналног преузећа „Други октобар“,
асфалтиран је прилаз дворишту иза
стамбеног блока у Абрашевићевој
улици, на крају блока према болници.
Истовремено је уређен и простор за
одлагање отпада за станаре околних
зграда.
Решавању
овог
вишегодишњег
проблема свакако се највише обрадовала
Јасна Крсмановић која станује у кући
у дворишту и која је имала проблема
да инвалидским колицима изађе на
главну саобраћајницу, посебно по
киши и влажном времену. Јасна и њена
мајка Зорица Јовановић били су главни
иницијатори уређења овог прилаза,
заједно са Удружењем параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“, а Град
Вршац је још једном потврдио да брине о
својим суграђанима, посебно особама са
инвалидитетом.
-Овде имамо и особе са инвалидитетом,
које овде живе, и специјализовано возило
Удружења „Параквад“ није могло да
приђе Јасниној кући, посебно по лошим
временским условима, јер овде је била
земља, раскопано, и особе које се крећу
помоћу помагала нису могле да изађу
на главну саобраћајницу, објашњава
Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за здравство и социјалну
заштиту. Исто је било и са колима хитне
помоћи и ватрогасним возилом, тако
да смо препознали овај проблем и овај
део бетонирали, у сарадњи са Јавним
комуналним предузећем „Други октобар“,
које је, такође, имало слуха за ове ствари.
Асфалтирање
прилаза
задњем

Уређен прилаз дворишту иза зграда у Абрашевићевој улици
дворишту на крају стамбеног блока
у Абрашевићевој улици олакшаће
свакодневни живот Јасни Крсмановић,
мастер професорке српског језика и
књижевности, запосленој у Библиотеци
Удружења „Параквад ВШ“.
-Срећна сам јер сада могу и сама да
излазим до главног пута, што нисам до
сада могла, у претходних 16 година од
када живим овде, каже Јасна не кријући
задовољство и захваливши се Граду Вршцу
и „Другом октобру“ што су асфалтирали
овај до сада неприступачан прилаз. Могу
лакше и да излазим из куће, да улазим, да
обављам своје свакодневне активности.
Јаснино
задовољство
дели
и
Удружење „Параквад ВШ“, а председник

Драган Виторовић истиче да је Вршац у
самом врху градова који су прилагођени
кретању и свакодневном животу особа са
инвалидитетом. Вршац је много учинио у
том правцу, од отклањања архитектонских
баријера, спуштња ивичњака, до
игралишта за децу са посебним
потребама, возила за превоз до школе
и на терашије, Канцеларије за помоћ и
подршку особама са инвалидитетом...
У градској управи најављују нове
пројекте у овој области- у плану је
уређење прилаза новим просторијама
Удружења „Отворено срце света“, чије
је седиште од недавно у Улици Војводе
Книћанина.
Ј.Е.

У Градској кући одржана је, у понедељак, 22. јула, седница
Скупштине Града Вршца. Председник Скупштине Ненад
Барош предложио је још пар тачака, као допуну првобитног
дневног реда, што су одборници усвојили. Тако је актуелни
сазив локалног парламента расправљао о укупно тринаест
тачака колико се нашло на дневном реду поменуте 37.
седнице.
Након што је констатовано да седници присуствује 24
одборника (СНС и двоје одборника СПС), што је довољно
за пуноважно одлучивање, одборници су усвојили Одлуку
о промени намене катастарских парцела 9854/2 и 9854/3
Катастарске општине Вршац, које се налазе у блоку 11, у Улици
Ђурђа Смедеревца, затим Одлуку о покретању поступка
отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца
непосредном погодбом, катастарска парцела број 9781/2,
Брегалничка, КО Вршац. Подршку одборника добила је и
одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта, а измењена је и
Одлука о постављању објеката на површинама јавне намене.
-У неким ранијим временима донесена је одлука да, у
постављању ових објеката, предност имају предузетници из
Вршца, подсетио је др Предраг Мијатовић, одборник Српске
напредне странке образлажући предлог о промени Одлуке
о постављању објеката на површинама јавне намене. Ми,
као друштвено одговорна власт, сматрамо да ова одлука, на
неки начин, уноси неравноправност међу свим субјектима
у Републици Србији, који желе да конкуришу. Зато такву
одлуку треба ставити ван снаге и тако ћемо изједначити
право свих заинтересованих субјеката да равноправно
конкуришу.
Одборници су усвојили ову одлуку, али и донели решење
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ДОО
Хелвеција Вршац о покретању поступка поновне продаје
непокретне и покретне имовине. Подршку актуелног
сазива добила је и одлука о разрешењу, као и поновном
постављању вршиоца дужности Центра за социјални рад
Града Вршца Мирјане Кнежевић. До промена руководства
дошло је и у Народном позоришту “Стерија“. Марина
Лазаревић, која је била на функцији вршиоца дужности
директорке овдашњег Позоришта, разрешена је, а на њено
место именована је Ивана Ранимиров.
Образлажући овај предлог, шеф Одборничке групе
Српске напредне странке Чедомир Живковић упознао
је присутне са кратком биографијом Иване Ранимиров.
Живковић је истскао да је Ранимирова завршила
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, одсек историја, а потом је стекла звање кустоса положивши испит
у Музеју Војводине. Има пет година радног стажа у струци.
Радила је као професор историје у средњим и основним
школама, а на место в.д. директора Народног позоришта
„Стерија“ долази са радног места кустоса историчара
Градског музеја Вршац.
Одборници су усвојили Одлуку о измени генералног
урбанистичког плана Вршца чији је предлагач Градско
веће, које је документ упутило Скупштини на разматрање
и усвајање. Предлог измене образложила је, у име
обрађивача, Татјана Вуксан, архитекта Јавног предузећа
Урбанизам Панчево.
-Измена је циљана и односи се на део саобраћаја који се
налази у југозападном делу Вршца, а својом југоисточном
страном излази на Улицу Београдски пут, нагласила је
Вуксан. Циљ доношења плана је сужавање саобраћајне
површине тако да се не руши објекат изграђен на парцели
28257 КО Вршац, површине 9 ха 52 а 50 м2, као и стварање
услова за изградњу на преосталом делу парцеле.
Потом је усвојена Одлука о покретању поступка
отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца
јавним надметањем - катастарска парцела број 1499 КО
Велико Средиште. Реч је о катастарској парцели „бело
брдо“, пашњак 3. класе површине 7а 61 м2, пољопривредно
земљиште. Поступак отуђења непокретности спровешће
петочлана Комисија за прибављање, отуђење и давање у
закуп непокретности у јавној својини.
„Зелено светло“ добила је и одлука о давању на
коришћење путем закупа непокретности - неизграђеног
грађевинског земљишта катастарска парцела број 28126
КО Вршац Ваздухопловном савезу Србије. Наиме, Граду
Вршцу Ваздухопловни савез Србије доставио је захтев којим
предлаже давање на коришћење поменуте катастарске
парцеле, површине 25а 46м2, без накнаде, а у циљу боље
организације Светског првенства у прецизном слетању
параглајдером, које ће бити одржано у Вршцу од 8. до 18.
септембра ове године, као и за сва остала такмичења у овом
спорту.
Као последњу тачку дневног реда, одборници су
донели решење о измени Решења о именовању директора
Међународног фестивала „Вршачка позоришна јесен“,
председника и чланова фестивалског одбора. Уместо
Марине Лазаревић, за директора „Вршачке позоришне
јесени“ именован је Ђура Мрђа.

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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МАТУРСКА УСПОМЕНА ОСНОВАЦА

“ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

Почев од прошлог броја “Вршачка кула” представља матуранте
вршачких основних и средњих школа. У овом броју објављујемо матурске
фотографије ученика завршних разреда ОШ “Паја Јовановић”.

Одељење VIII-1

Одељење VIII-2

Заједничка фотографија матураната ОШ “Паја Јовановић”
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БИЉАНА КОЈИЧИЋ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ

ВРШАЧКА ЦВЕТНА ХАРМОНИЈА
Поред редовног одржавања
травњака, спортских терена и
дечјих игралишта Служба Зеленило,
која послује у оквиру сектора
Одржавање
јавних
површина
у ЈКП “Други октобар”, брине о
јавним
зеленим
површинама,
а једна од ставки у оквиру тог
посла је и одржавање цветњака.
О
активностима
сектора,
занимљивостима које су везане
за обављање посла као и о
проблемима са којима се суочавају
запослени за “Вршачку кулу”
говорила је руководилац Биљана
Којичић.
- На почетку године хтели смо
да направимо квалитативан помак
у сегменту одржавања цветних
површина и та идеја презентована је
кроз годишњи програм рада који је
усвојен од стране Скупштине Града.
Помак је планиран не само када је
у питању квалитет већ и квантитет
па смо у односу на раније године
произвели и посадили 25 одсто
више цвећа. Квалитативан помак
направили смо у смислу избора и
асортимента врста које садимо на
јавним зеленим површинама, каже
Којичићева.
Цветне површине у Граду Вршцу
простиру се на укупно 415 м² а на то
треба додати жардињере и стубове
јавне расвете.
-Ове године посађено је 36.000
струкова сезонског цвећа. Пратили
смо и применили трендове у тој
бранши а комбиновањем боја
желели смо да градски цветњаци
буду атипични. Раније су све биљке
биле сађене у истој равни, ове
године је специфичан начин садње
омогућио да биљка даје потпуно
другачији визуелни утисак.

Биљана Којичић је истакла да ја
за сваку локацију рађена другачија
комбинација садње биљака.
-Водили
смо
рачуна
да
комбиновањем боја и облика
самих врста добијемо хармоничну
композицију. Трудили смо се да
цветна површина буде у потпуном
складу са околним амбијентом,
мобилијаром и фасадом, међутим,
добра идеја, и квалитетна садња
само су пола обављеног посла.
Након садње подразумева се
велика брига о комплетној цветној
површини.
Поред
заливања,
окопавања, ту су мере заштите,
редовна прихрана, биљка буквално
сваки дан, и суботом и недељом,
има пажњу осморо људи који је
посматрају и реагују у складу са
њеним потребама. То ће тако бити
до јесени, када то цвеће заврши свој

ПСИ БЕЗ ПОВОЦА И КРАЂА НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
Објективне потешкоће у раду су, како истиче Биљана Којичић,
изазване људским фактором.
- Имамо велики проблем власничких паса које људи пуштају да шетају
без повоца и они уништавају цветне површине. Такође, имамо проблем
крађе и због тога цветњаке морамо непрекидно да допуњавамо.

на декоративној украсној коприви,
Винка, Пентас, Тагетес, Алтернатера,
Цинија. Када је у питању одржавање,
и ту се ове године приступило
другачије, имајући у виду високе
температуре и већу количина
падавина, док се већа брига него
обично да би то цвеће опстало,
подразумевала. Тако ће бити до
почетка јесени, крајем септембра и

ПОСЛЕ ЧЕТВРТ ВЕКА
РУЖЕ У ГРАДСКИМ
ЦВЕЋЊАЦИМА

животни циклус.
Вршац је био међу првим
градовима који је украсио стубове
уличне расвете. 2004. и 2005. године
у моди су биле мушкатле, а данас?
-Данас је у тренду сурфинија.
Ранијих година радили смо
аранжмане са по три саксије,
сада аранжмани подразумевају
четири саксије и потпуно другачију
организацију корпи. Изузетно
захтеван посао био је сређивање
прилаза из правца Београда где
смо падине код подвожњака
оплеменили коришћењем вртних
елемената,
користили
нове
методе садње, другачије моделе
жардињера, читава та површина
је неуобичајена и захтевала је
управо такав приступ. Први пут је
на том месту направљен грб града
и цветним аранжманом креирана је
композиција да он још више дође
до изражаја, истиче Којичићева.
Руководилац
сектора
Одржавање
јавних
површина
посебно наглашава чињеницу да је
читав садни материјал произведен
у стакленику ЈКП “2. октобар”.
- Ове године већи акценат је дат

Руководилац
сектора
Одржавање јавних површина
Биљана Којичић истиче да су нове
цветне површине у граду добијене
уређењем паркића код Савића,
као и уређењем урбаних џепова.
Пример су Трг Николе Пашића и
Стерија улица којима цвеће даје
потпуно нови, свежији изглед.
- У последњих пар година
површина цветњака се проширује,
веома сам задовољна због тога,
а посебно ме чинимсрећном
податак да смо, после 25 година,
вратили руже на вршачке улице,
истиче Којичићева.

почетком октобра, када ће цвеће у
цветњацима бити замењено новом
врстом која може да издржи ниске
температуре. Такође и корпе на
стубовима јавне расвете биће
оплемењене новим аранжманима,
на тај начин имаћемо континуитет
током целе године, закључила је
Којичићева.
Вредна помена је акција “Април
- месец чистоће” током које је
набављено и засађено 100 садница
декоративних лишћара којима су
обновљени вршачки дрвореди
а урађена је и садња око 10
новоизграђених дечијих игралишта.
Б.Ј.
Фото: Б. Вила
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СОЊА МАТАНОВ - ЈЕРКОВИЋ, ПРОФЕСОРКА МУЗИКЕ, РУКОВОДИЛАЦ ДЕЧЈЕГ ХОРА „РАСПЕВАНО СРЦЕ“:

П

МУЗИКА И ДЕЦА СПОЈЕНИ КРОЗ
НАЈЛЕПШУ ПРОФЕСИЈУ

рофесорка музике Соња Матанов - Јерковић
успела је да усклади музику и рад са децом
што је, каже, радује, оплемењује, доноси
оптимизам, енергију. Оснивач је и руководилац
Дечјег хора „Распевано срце“ чији су чланови
узраста од 6 до 14 година. Почели су да нижу
успехе, а недавно је, за свој рад, признање добила и
професорка Соња.
Од када је та Ваша велика љубав
према музици?
- Од малена. Рођена сам 1975.
године у Вршцу. Родитељи, Маргита
и Живан Матанов, одувек су
подржавали моје изборе, као и мог
брата Саше, седам година старијег.
Похађала сам Основну школу „Жарко
Зрењанин“, а пошто су рано код мене
препознали музички таленат, од 9.
године приватно сам учила да свирам
клавир и певала у школском хору
где сам често била солиста. Јако сам
заволела певање.
Где сте стицали образовање?
- Иако сам била добра у
математици и физици, љубав према
музици допринела је да упишем
средњу музичку школу и да музика
постане моје животно опредељење.
Средњу музичку школу уписала
сам и завршила у Панчеву. Током
средњошколских дана певала сам
у хору „Белканто“. То је био женски
хор Музичке школе „Јован Бандур“
који је водила професорка Славица
Смиљанић Марковић. Хор је био
изузетно успешан, па смо, осим
на разним такмичењима, 1991.
наступили и на Фестивалу хорова у
Данској.

Академију уметности у Новом Саду
уписала сам 1994. године, одсек за
музичку педагогију. Много волим тај
град, па је то и утицало на моју одлуку
да тамо студирам. Током школовања,
осим што сам певала у академском
хору у оквиру редовне наставе, била
сам и члан још неких хорова: хора
КУД „Светозар Марковић“ који је
водио Федор Проданов, а затим и
омладинског црквеног хора „Свети
Стефан Дечански“ којим руководи
Тамара Адамов Петијевић, са којим

сам наступала на сусрету хришћанске
омладине Европе у Барселони.
Посебно бих истакла дивне пројекте
у којима су учествовали хор и
оркестар Академије уметности, а које
је водио фантастични Младен Јагушт,
професор. Сви студенти су јако волели
пробе са њим. Много бисмо од њега
научили током тих проба. Он је човек
са толико енергије, духа и знања!
Такође, издвојила бих и Светлану
Вилић Морунову, која је много
утицала на стварање мог музичког
мишљења. Предавала ми је у средњој
школи, али је била мој музички ментор
и током студија. Она данас води „Прво
београдско певачко друштво“.

Током
студентских
дана
учествовала сам и у јако значајним
музичким радионицама које су се
тада врло озбиљно организовале.
Увежбавање репертоара одвијало
се током две недеље припрема на
Палићу, па у дворцу Фантаст код
Бечеја. Затим су следили наступи од
којих је најзначајнији онај на БЕЛЕФ-у
1997. Читав материјал снимљен је и
на ЦД-у „Од Дворжака до Чик Корије“.
Међутим, оно што је најлепше јесте
што смо, током тих радионица, учили
и радили са најзначајним именима
тадашње музичке сцене, као што су
Војин Драшкоци, Владана Марковић,
Љиљана Степановић, Звонимир
Тот, Младен Јагушт, Светлана Вилић
Морунова...
Где сте добили посао по
завршетку школовања?
На
музичкој
академији
дипломирала сам 2000. године и
вратила се у Вршац. Наредне три
године радила сам у локалним
медијима у Вршцу. Прво на радију
„Импулс“, волела сам рад на радију.
Затим се отворила локална телевизија
„Пановизија“, која постаје чланица
„Анем“ мреже независних медија.
Тамо сам радила као новинар и

главни уредник, а једно време сам
била и директор телевизије. Након
одласка са телевизије, окренула сам

се штампаним медијима, па сам 2002.
покренула локални информатор о
дешавањима из области културе
„Степ ин“ („Step in!“). Нажалост, он није
имао будућност у нашем граду, па
сам прешла у „Вршачку кулу“, где сам
провела неколико дивних месеци. У то
време, 2002. и 2004. учествовала сам
и у организацији „Ликовног бијенала
младих“ при Центру за савремену
културу Конкордија.
Поред тога, са својим супругом

Александром
Јерковићем
и
колегом
Васиљом
Миловићем,
2004. организовала сам фестивал
ауторских бендова „Тауер рок фест“
(„Tower rock fest“) у Вршцу, као идејни
творац. Фестивал се, уз један прекид
од пар година, одржава и данас. Увек
је био проблем пронаћи средства,
а и публике за таква дешавања је,
изгледа, у Вршцу све мање.
Године 2003. напустила сам рад у

медијима, вратила се својој примарној
професији и од тада радим као
професор у школи. Прво сам радила
као професор музичке уметности
у Средњој хемијско-медицинској
школи, Школском центру „Никола
Тесла“ и Пољопривредној школи
„Вршац“. Од 2007. године стално сам
запослена у Музичкој школи „Јосиф
Маринковић“ у Вршцу, где предајем
теоретске предмете.
Волите ли своју професију?
- Јако волим рад са децом. Бити
наставник је најлепша професија на
свету. У Музичкој школи имамо јако
добре ученике и одличан наставни
кадар. Велики број наших ученика
учествује на разним такмичењима
и осваја значајне награде, уписују
високе музике школе како код нас,
тако и у иностранству. То су све врло
талентована и вредна деца.
У овом периоду била сам мање
активна извођачки, мада сам неколико
година била члан градског црквеног
хора „Свети Теодор Вршачки“, а од
2018. наступам и са блуз саставом
свог супруга „В.Б.А.“, као пратећи
вокал. Такође, септембра 2017. са
супругом Александром покренула
сам и „Вршачку рок и поп школицу“ у

оквиру које сам индивидуално радила
са певачима, а он држао часове
гитаре.
Да ли сте укључени у још неке
значајне музичке пројекте?
- Као активан члан Удружења
музичара Вршца „Сакс“, од 2016.
сам у организацији Фестивала
дечјег певања „Певајмо срцем“, као
уметнички директор и вокални
тренер. На позив Ивана Костића,

те године придружила сам се тиму,
који је био задужен за реализацију
овог Фестивала. Свидела ми се
Иванова идеја. Он је дужи низ година
организовао овакав Фестивал у
Пландишту, а пре четири године
Фестивал је преселио у Вршац. Од
тада фестивал организујемо Иван и ја.
То захтева доста ангажовања. Иван је
задужен за технички, а ја за уметнички
део. Међутим, када се ради за децу и
са децом, ништа није тешко. Заиста
сам захвална Ивану што ме је укључио
у овај пројекат.

Оснивач сте и руководилац
Дечјег хора „Распевано срце“. Како
је то кренуло?
- Једна од значајнијих новина за
мене била је што сам октобра 2016.
основала Дечји хор „Распевано срце“.
Хор је првобитно настао да би пратио
солисте на фестивалу. Након првог
наступа на Фестивалу „Певајмо срцем
2017”, уследили су бројни наступи,
а хор је почео да постоји и живи и
мимо потреба самог фестивала. Од
тада хор често наступа. Гостовали
смо на концерту „Распеваних
професора“, у оквиру манифестације
„Ширимо осмех градом“, увек се
радо одазовемо позивима Удружења
„Параквад ВШ“ и
Удружења
„Отворено срце света“. Наступали
смо на отварању „Стоп шопа“, у
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фестивалу дечјег и наставничког
стваралаштва „Креативна чаролија“
у Бањи Врујци. Радо смо прихватили
сарадњу. Александар је био задужен
да музички и аранжмански употпуни
њен одличан текст за песму „Небо
није граница“, а ја сам припремила
певаче. На Фестивалу смо били врло
запажени, ушли у финале и завршили
као другопласирани. Исти тим је
учествовао и ове године и остварио
исти успех са песмом „Никад не бој се“.
Песма је добила одличне критике од
Леонтине Вукомановић, која је сваке
године у жирију, а одличне оцене
добили су и извођачи, чланови хора
„Распевано срце“. Прошле године то су
били Катарина Николић и мој млађи
син, Матија Јерковић, а ове године
Катарина Николић, Нина Пауновић и
Јована Радивојевић.

оквиру дечјег програма „Грожђебала“,
имали Новогодишњи концерт у
Културном центру, наступали у
оквиру више хуманитарних акција,
на манифестацији „Новогодишње
ђаконије“, а ове године имали смо
и два гостовања. На позив Завода
за јавно здравље из Панчева
учествовали смо на отварању изложбе
еколошких фотографија у Културном
центру Панчева. Затим смо наступили
у Центру за културу у Ковину, где
смо одржали заједнички концерт са
дечјим хором „Искончићи“ из Ковина,
који воде моји драги пријатељи, диван
човек и диригент Ненад Петковић и
Виолета Помар. Предстоји нам наступ
31. августа у оквиру манифестације
Културно лето на Градском тргу.
Да ли сте задовољни радом
хора „Распевано срце“?
- Велико ми је задовољсто да
радим са мојим хористима. Хор
има тридесетак чланова. То су деца
узраста од 6 до 14 година. Имам
дивне певаче, јако се лепо дружимо,
деца радо долазе на пробе. Циљ рада
хора је промовисање дечје музике и
дечјег певања, као противтежа свему
оном што се деци данас пласира као
пожељно, а није! Такође, негујемо
и сарадњу и дружења међу децом,
тимски дух, вршњачку едукацију,
правилно вредновање музике, јачање
самопоуздања, а пре свега радим на
томе да се на стручан начин развију
своје вокалне способности. За собом
хор већ има велики број аудио и
видео записа дечјих забавних песама,
као и песама писаних управо за овај

хор.
Овом приликом позвала бих
сву децу из наше општине, која
воле певање и дружење, да нам
се придруже у септембру, када
почиње нова сезона. Пробе имамо
сваке суботе (понекад и недељом),
у просторијама Савеза бораца
(СУБНОР), Вука Караџића 3. Посебно
се захваљујем СУБНОР-у што нам
већ другу годину за редом излазе у
сусрет и уступају своје просторије на
коришћење. Желим да се захвалим
и Културном центру Вршац, где смо
једно време, такође, одржавали
пробе. Жеља нам је да пронађемо
адекватан простор за удружење, који
би био само наш.
Ко су аутори песама писаних за
„Распевано срце“?
-Неколико песама написао је
Иван, као и мој супруг Александар.
Све је почело позивом Габријеле
Тошовић, која ради као васпитач у
Предшколској установи „Чаролија“,
да Александар и ја урадимо музику и
аранжман на текст који је написала и
заједно учествујемо на међународном

Када сте основали породицу?
- Мој супруг Александар Јерковић
и ја у браку смо већ 16 година и везује
нас много заједничких интересовања.
Лепо је што можемо да их поделимо.
Једно од њих је, наравно, музика, па
смо једно другом велика подршка
и заједно смо у разним пројектима.
Много ми значи подршка породице.
Иначе, морам да признам да сам
од 2006. године највише посвећена
улози мајке. Александар и ја имамо

двојицу дечака. То су Лука и Матија
и обојица су веома добра и успешна
деца. Матија има 9 година и показује
прилично велики таленат за музику.
Свира клавир већ три године, а
прошле године је на два међународна
и једном републичком такмичењу
освојио све прве награде. Воли
да свира, а имамо и срећу да има
дивног наставника клавира Ивана
Вељковића. Лука, који има 13 година,
показује афинитет ка програмирању,
математици и физици. На општинском
такмичењу из физике био је ове
године први. Мада, и он је веома

музикалан, иде у музичку школу и
свира гитару и удараљке. У нашој кући
увек неко свира или пева, тако да Лука
није могао да побегне од музике!
Наравно, породица нам је
комплетна тек када дође и наш Давид,

Александров најстарији син, коме
се сви радујемо, а највише његова
браћа Лука и Матија. Давид ове
године завршава Факултет музичке
уметности у Београду. Тренутно је
један од најперспективнијих младих
контрабасиста у Србији. Поред
класичне музике, посвећен је и
ауторском раду „њу метал“ (new metal)
жанра, и ускоро треба да изађе његов
први албум под уметничким именом
Дејв Ван Дета (Dave Van Detta).
Која су још Ваша интересовања?
- Осим музике и рада са децом,
што ме професионално потпуно
испуњава, моја велика страст су
путовања. Последњих пар година
путујемо породично. Углавном су то
динамичне туре, кроз које упознајемо
нове културе, уметност, људе. Иако
делује да су Лука и Матија још мали
за то, одлични су сапутници, све их
интересује и имају добру кондицију.
Волимо и пешачење. Често смо на
Вршачком брегу. Мислим да је важно
децу научити да буду што више у
природи и истовремено им будити
еколошку свест. Последњих пар
година веома сам заинтересована за
све теме које се тичу очувања животне
средине,
последица
глобалног
загревања и загађења, коришћења
обновљивих
извора
енергије,
неконтролисаног
коришћења
природних ресурса и свега што би
могло утицати на наш опстанак.
Недавно сте добили лепо и
престижно признање за свој рад.
Које?
- Награда „Бранко Радунковић

vrsackakula@open.telekom.rs
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– Воља чини чуда“ за 2019. годину
ми је додељена „за љубав према
деци и музици, организацију дечјег
фестивала „Певајмо срцем“ и вођење
дечјег хора „Распевано срце““. Лепши
повод за награду није могао бити!
Заиста ми ова награда значи. Драго
ми је што је неко препознао да је
резултат нашег рада нешто лепо
и важно. Јер, бављење музиком и
уметношћу уопште, данас и код нас
пролази прилично незапажено. А,
јако је важно, баш као и образовање
и васпитавање младих. Музиком се
често бавим из чистог ентузијазма, али
не видим бољи начин да проживим
живот.
Без музике не могу. Она је саставни
део свих мојих активности. Певам док
кувам, док возим, спремам кућу уз
музику, деца и ја често певушимо чак
и рекламе.
Имате ли неку животну
филозофију?
- Не волим никакве поделе, ни
расне, ни верске, ни статусне. Важнија
ми је суштина од површности.
Сматрам да живимо у времену када се
поседовање материјалног погрешно
ставља испред људских вредности.
Срећу треба тражити у једноставним
стварима које за нас представљају

задовољство. Зато волим музику која
представља најуниверзалнији језик и
прелази све границе, а рад са децом,
јер она искрено уживају у ономе што
раде и умеју да се радују једноставним
стварима. И веома су проницљива,
деца врло вешто препознају да ли је
оно што им нудите искрено и вредно
или није. Срећна сам јер сам успела
да спојим музику и рад са децом кроз
своју наставничку професију. Јер, то
ме испуњава, оплемењује, доноси
много радости, оптимизма, враћа ми
енергију!
Јованка Ерски
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СОЈУЗ ПОЛЕТЕО ПРЕМА
МЕЂУНАРОДНОЈ СВЕМИРСКОЈ
СТАНИЦИ

Бајконур - Ракета „Сојуз-ФГ” која носи
свемирску летелицу „Сојуз МС-13” полетела
је са космодрома Бајконур у Казахстану,
јавља ТАСС. Ракета превози космонаута

Александра Скворцовог и астронауте Луку
Пармитана и Друа Моргана на МСС.
Ракета је полетела са лансирне рампе
број 1., са које је 1961. године полетео Јуриј

ТУТАНКАМОНОВ
САРКОФАГ СЕ
ПРВИ ПУТ
РЕСТАУРИРА
ОД ОТКРИЋА
КАИРО - Експерти су започели обнову златног
саркофага египатског дечака-краља Тутанкамона по
први пут од открића гробнице 1922. године, саопштило
је египатско Министарство антиквитета.
Ковчег и чувена збирка предмета пронађених у
Тутанкамоновом гробу требало би да буду централни
део новог Гранд египатског музеја (ГЕМ) који ће Египат
отворити наредне године у близини пирамида у Гизи.
Министарство је саопштило да је саркофаг довезен
пре три дана са југа Египта до музеја на рестаурацију и
то први пут од открића гробнице.
„Ковчег је претрпео много штете, укључујући
пукотине у златним слојевима гипса и опште лоше
стање златних слојева”, казао је Еиса Зидан, шеф
Одељења за рестаурацију у музеју, те додао да ће
рестаурација трајати око осам месеци.
Египат је раније најавио да ће нови музеј званично
бити отворен до краја 2020. године. Градња је трајала
15 година, а делимично је финасирао Јапан. Гробницу
краља 18. династије у Долини краљева у Луксору
открио је британски археолог Хауард Картер 1922.
године. Гробница је била нетакнута и у склопу ње
налазило се око 5.000 артефаката, преноси Тањуг.
Извор: Политика

Гагарин, када је постао први човек који је
крочио у свемир.
Извор: Политика
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МИЛИЈАРДЕР
ОТПЛАТИО
СТУДЕНТСКИ
ДУГ ЦЕЛОЈ
ГЕНЕРАЦИЈИ
АТЛАНТА - Милијардер и филантроп
Роберт Смит отплатио је студентски дуг
целој генерацији колеџа Морхаус, у
износу од 40 милиона долара.
Око 400 дипломаца колеџа Морхаус
у Атланти, у америчкој савезној држави
Џорџија, добило је тако неочекивано
велики поклон за крај школовања,
преноси Инвеститор.ме.

Пре него што је студентима отплатио
дуг, овај технолошки инвеститор је
истом колеџу донирао 1,5 милиона
долара.
Морхаус је традиционално „црначки”
колеџ, на коме су студирали и борац
за људска права Мартин Лутер Кинг,
редитељ Спајк Ли и глумац Семјуел Л.
Џексон, преноси Тањуг.
Извор: Политика

ПРОНАЂЕНА

ПОРУКА У БОЦИ

СТАРА ПОЛА ВЕКА

КАНБЕРА – Рибар Пол Елиот
објавио је данас да трага за аутором
поруке у боци коју је пронашао на
југу аустралијске обале и за коју каже
да је стара 50 година.
Према његовим речима, он и
његов син пронашли су боцу док
су рибарили, а како је рекао аутор
поруке је извесни Пол Гибсон, који
је себе описао као 13-годишњег
енглеског дечака који је крузером
путовао од града Фрементл на западу
до Мелбурна на истоку Аустралије,
преноси АП.
Државни
океанограф
Дејвид
Грифин изразио је неверицу рекавши
да боца није могла да плута 50 година

на југу Аустралије, јер „океан не
мирује”.
Како је рекао боца је највероватније
била закопана у песку на плажи, а
затим ју је олуја одатле одвукла у
море, преноси Тањуг.
„Да је бачена у море на југу
Аустралије, нема шансе да би остала
на истом месту дуже од године или
две”, рекао је Грифин.
Како се наводи, стотине хиљада
Британаца
емигрирало
је
у
Аустралију 60-их година прошлог
века, али се четвртина њих вратила у
Велику Британију јер Аустралија није
испунила њихова очекивања.
Извор: Политика
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ПОЖУДА КАО УЗБУНА

МЛАДИ ВРШАЧКИ ПЕСНИК АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВИО СВОЈ КЊИЖЕВНИ ПРВЕНАЦ

У оквиру манифестације Вршачко културно лето,
гости Културног центра били су суграђанин, песник
Александар Јовановић и писац прича Владимир
Ђорђевић из Пландишта. Двојица аутора након
неколико успешних и врло посећених промоција
наставили су сарадњу, започету Јовановићевом
рецензијом за књигу прича Владимира Ђорђевића,
и на овај начин, заједничким представљањем свог
ауторског рада, различитих профила и књижевних
изражаја и форми. У пуној сали КЦ-а Александар
Јовановић је представио своју прву збирку песама
“Пожуда као узбуна”, чији је издавач Књижевна
општина Вршац, а новим стиховима је најавио
другу књигу која је у припреми и коју је подржао
пок. уредник КОВ-а Драшко Ређеп. Многе песме
аутор је говорио на различитим фестивалима
поезије, објављиване су у књижевним новинама и
зборницима или су добиле признања, као “Песма
о времену” (“Обрачун с временом”) недавно, на
Међународном фестивалу поезије у Суботици.
“Књига је једини продужетак ума, како је говорио
Борхес, а интерпретација живота осликана у
мојим стиховима, представља заштиту мог личног,
креативног интегритета и победоносни лет над
свакодневицом”, рекао је Јовановић. Уводном
анализом књиге “Пожуда као узбуна” публици се
обратио писац Живојин Петровић, а надахнуту
рецензију Драшка Ређепа је испред домаћина
прочитала Татјана Вукелић. За прозни део вечери
побринуо се Владимир Ђорђевић, који је дао
усмени приказ настанка своје прве књиге прича
“Приче Милене Рох-Јакобсон”, праћен изабраним

одломцима. Издавач Културно-образовни центар
“Вук Караџић” из Пландишта у септембру прошле
године приредио је прву промоцију ове књиге.
Ђорђевић, који се повремено изражава и кроз
песму и бајку, представио је нове приче које ће бити

објављене у другој књизи. Спој и поигравање сна
и јаве, видљиво у редовима Ђорђевићевих прича,
има полазиште у занимљивом наслову књиге, који
дословно одсањан, како је објаснио аутор.

УДРУЖЕЊЕ ”МУЗИКА У ВИНОГРАДИМА” ПРЕДСТАВЉА

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

Трећи
Међународни
Фестивал камерне музике
одржаће се од 1. до 4. августа на
неколико локација. У четвртак
1. августа, у Салону код Порте
са почетком у 19 часова биће
одржан концерт ”Огледало
у огледалу”, као и разговор
и дружење са учесницима .
Представиће се уметници:
Јевгенија Фролова и Естер
Форсберг – виола, Мигуел
Диез Гутиерез – виолончело,
Хуго Селес, Ана Шинковић и

Кристина Сочански - клавир.
Модератор
вечери
биће
Јелена Танди, професорка
страних језика. У петак, 2.
августа, у Градском музеју
исти уметници извешће дело
”Сан летње ноћи”. У суботу 3.
августа у Великом Средишту,
у
Винарији
Сочански
публика ће традиционално
имати прилику да ужива
у
селекцији
најлепших
оперских арија и одабраних
вина винарије Сочански.

Улаз је бесплатан улаз, гости
могу да купе пиће по избору.
Сви приходи иду удружењу
“Музика у виноградима” ради
организације фестивала. Због
ограниченог броја места,
потребна је резервација на
vinarija.socanski@gmail.com. У
недељу, 4. августа, у Градском
музеју, са почетком у 19
часова, биће одржан концерт
ученика музичке школе “Јосиф
Маринковић”.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (37)

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ БОРАЦ ПРОТИВ САКАЋЕЊА ДУХА

Да нема Пајиног дела много тога што нам
се дешава, дан данас, већ би било урађено и
завршено.
Времена синергије уметности и друштва
у неповрат су прошла. Изгледа да прогрес
човечанства воде неке друге силе а све
даровитости, попут уметничке, постале су
сувишне. Уметничко искуство постало је појас
за спасавање сопствене душе.
Никад више, као што је то урадио Паја
својим делом, уметност неће имати такву
снагу и толико учешће у прогресивним
друштвеним променама, али зато одсуствово
праве
уметности
подмазује
барокно
раскалашно
сиромаштво,
неједнакост,
несналажење, немоћ.
Уметност је увек била она последња цигла
у изградњи заштитне куполе друштва која
растерећује оптерећење архитектуре. При

том треба знати да је и свака цигла од темеља
друштвене куполе па навише прво била
уметнички антиципирана, одсањана да би
уопште била могућа и препознатљива, па је
тек после добила облик технологије, науке,
привреде.
Ипак одсуство те завршне цигле у куполи
доводи да се она, кад тад, уруши а ми остајемо
без заштите.
Како рече један писац свака култура
указује на специфичне изопачености на које
морамо пристати да бисмо уопште могли
живети заједно.
Уметност није никакав морални ауторитет
критичког мишљења, она је чисти рефлексни
антипод пристајања на дводимензионалност
функционисања човека одустајањем од свих
сигнала сопственог ума који указује да зарад
конформизма најпрозаичнијих вредности

одустајемо од суштинског себе.
Ланце тог успешног самонасиља кида
искуство уметности.
Уметности и уметничког искуства не би
било да већ није у сваком човеку, ма колико
добро била утамничена.
Паја Јовановић је једини уметник, педагог
и суштински демократа. Све фреске, читаве
насликане библиотеке, нису могле да не буду
део профилисања душа по мери ондашњих
господара.
Пајино дело ослобађа, не манипулише.
Бели анђео из манастира Милешеве својом
топлином, ведрином погледа упртог у
будућност, најављује појаву уметника попут
Паје чија ће се дела борити против страха и
сакаћења духа.

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

Т.Сухецки

VIN
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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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Заједничком сарадњом ка даљем
унапређењу пољопривреде
Председник Привредне коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић
и председник Задружног савеза
Војводине (ЗСВ)Радислав Јованов
потписали су протекле седмице у
ПКВ Споразум о сарадњи, у циљу
успостављања основа за трајну
и континуирану сарадњу, што је
подржао и покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство др Вук Радојевић.
Том приликом, председник
Вучуревић истакао је да је
потписивање Споразума резултат
дугогодишње сарадње ПКВ и
ЗСВ и додао да је ЗСВ један од
најзначајнијих
партнера
ПКВ
када је у питању пољопривреда.
„Ми ћемо овим Споразумом
обезбедити широку, континуирану
сарадњу између ЗСВ и ПКВ, а циљ
је заједнички рад на умрежавању
задруга“, истакао је Вучуревић. Он
је нагласио да пољопривредна
производња показује раст.
Што
се
тиче
укупне
спољнотрговинске
размене
аграрних производа, она је у првих
пет месеци ове године износила
око 841 милиона евра и бележи
повећање од 33,7 одсто у односу
на исти период претходне године.
Извоз у овом периоду износи 597

милиона евра и он, такође, бележи
повећање у односу на посматрани
период у претходној години и то за
36,7 одсто. Житарице и производи
на бази житарица су доминантна

што представља 35 одсто укупног
робног извоза војвођанског аграра.
„Ми желимо заједно са ПКВ и
Покрајинским секретаријатом за
пољопривреду, водопривреду и

група у извозу војвођанског
аграра, и за првих пет месеци ове
године остварен је њихов извоз у
вредности од 206,3 милиона евра

шумарство да проналазимо нова
тржишта за наше чланице“, рекао је
Јованов и додао су потребна тржишта
попут Марока, Египта, Кине, Русије.

Покрајински
секретар
за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство др Вук Радојевићистакао
је да Секретаријат има успешну
сарадњу са ПКВ и ЗСВ и додао да
је ресорни Секретаријат, на бази
анализа војвођанског аграра
које континуирано ради ПКВ и
на основу исказивања потреба
задругара преко ЗСВ, у прилици да
унапређује мере аграрне политике.
„То јесте наше опредељење, да
заједнички са онима који треба
да буду корисници подстицајних
мера на покрајинском нивоу,
конципирамо квалитетну развојну
аграрну политику на нивоу АП
Војводине“, рекао је Радојевић.
У наредним данима Покрајински
секретаријат
за
регионални
развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу, преко
Развојне
агенције
Војводине,
расписаћеконкурссамо
за
земљорадничке задруге, који ће
бити намењен за набавку нове
опреме и система за прецизну
пољопривреду, а исто тако и опрему
за прерађивачку индустрију, то
јест опрему за прераду примарних
пољопривредних производа, а
конкурсом ће за ову намену бити
опредељено 50 милиона динара.

16 ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 064/396-2064
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. 064/168-5894.
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 063/8548-048 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 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. 061/321-54-51.
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 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.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/658-54-99.
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. 060/16715-19.
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.
Продајем гарсоњерру или мењам за једнособни
стан. Тел. 833-478.
Хитно продајем једнособан стан (46) у центру,
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у центру, први спрат, стара
градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/23-55-436.
Продајем викендицу у Месићу. Површине 2000 м²,
идеална за виноград, баштенска кућица, прилаз мост,
артерска вода, на путу до Караша. Тел. 064/132/45-31.
Продајем кућу у Великом Средишту, Железничка
158, са окућницом и баштом. Тел. 062/80-41-649.
На продају плац (грађевинска зона) 12 ари, улаз у
Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу од 7
ари са улазом из две улице Копаоничке и Цетињске.
Тел. 060/843-51-37 и069/333-60-30
На продају кућа у центру града, одмах усељива, 210
m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С. Немање)
и издајем гарсоњеру опремљену у центру града. Тел.
061/249-11-61
Продајем стан 43 m² у центру Вршца, реновиран,
Тел. 833-478
Продајем једнособни стан у центру површине 35 m²
(соба, кухиња, купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/23-55436.
У Јанову на продају две куће једна до друге са
плацом. Једна је кућа са струјом, водом, подрумом 64
m², плац 44 ара (око 4.000m²),са воћњаком, лешником,
виноградом. Друга је викендица са плацом око 3.000
m². Тел. 065/33-55-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност Војнички трг.
Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични шпорет,
плински решо, кухињске елементе, шиваћу машину,
дечији креветац и дрвени регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код Игала. Тел.
063/257-823
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи центар
Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 115/б
(преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13
На продају спратна кућа са свом инфраструктуром
шири део центра. Може замена или договор. Тел.
064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, приземни
са нус просторијама и гаражом, укњижен без дугова.
Улица Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806,
064/957-70-76 и 066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног земљишта у
КО Вршац. Понуду слати на телефоне 013/28-39-237 и
064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле брег“ и
радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-94-59
Плац иза планинарског дома „Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, ширина
плаца 10 метара дужина 108 метара. На плацу су дрва
(липа и багрем), пролази струја и вода. Тел. 062/87311-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три нивоа,
200 m², плац 5 ари, градска канализација, вода, гас, 2
струјомера, или мењам за некретнину у Београду или
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м од
чврстог материјала, подигнута на пашњаку 6. класе у
површини од 10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу
„Песак“, шума испред насеља Гребенац. Тел. 064/12460-99 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 8086 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. 21036-65 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. 061/294-11-61.
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
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
н е д о Број
вршену
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
спратну кућу на
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
Гудуричком путу (
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59
могућа замена за
стан) Тел. 013/ 806На продају
кућа у Вардарској улици бр 17 и кућа
815 и 065-647-36-55.
КУПОН ЗА МАЛЕ
ОГЛАСЕ
Продајем два ланца земље потез Јарак, поред пруге. на Гудуричком путу. Хитно са великим плацем. Тел.
064/23-55-436.
Тел 064-124-75-57.
За продају стан од 45 м² преко пута поште нова
Продајем
плац на: брегу,
Горанска улица 1000 m²,
ТЕКСТ ОГЛАСА
_________________________________________________________
комплет инфраструктура са предивним погледом на радња. Тел. 836-096 и 060/385-65-94
_______________________________________________________________________
На продају двособан стан на Светосавском тргу 6/б,
град,
правилног облика. Тел. 060/325-60-70.
стан 12, 3. спрат, са погледом на улаз у позориште. Тел.
На
продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-23-01
_______________________________________________________________________
На продају двособан стан, одлична локација, 064/385-29-47.
Продајем кућу на веома лепом месту код Виле брег,
Светосавски
трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом на улаз
____________________________________________________________
постоји
у позориште. Тел. 063/74- 04-088.
могућност
име и презиме даваоца купона
потпис
да се мења
Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему з а
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малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

приземну кућу. Тел. 064/375-94-59.
На продају кућа (новија спратна и старија приземна)
централно на плин, ПВЦ, канализација, косовска 48,
Вршац. Цена 70.000€ , или мењам спратну за стан уз
доплату.Тел. 062/11-06-066
Хитно и повољно на продају кућа у Великом
Средишту са великим плацем и баштом. Тел. 062/80416-49
Кућа на продају ул. Другог октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају близу центра, Иве
Милутиновића 80.Тел. 062/511-751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. Тел. 062/82-32-883
Продајем гарсоњеру у Панчеву, повољно, новија
градња, први спрат, тераса, погодно за студенте. Тел.
063/822-16-96
Кућа на продају 90 м² са поткровљем ул. Јанка
Халабуре , код хале Миленијум, на парцели 680 м². Тел.
060/490-22-07
Продајем трособан стан реновиран, Стеријина 26/6.
Тел. 063/890-99-60
Продајем плац 15 ари и 48 м² са стамбеном кућом од
48 м², Виноградарски пут 6. Тел. 063/890-99-60
Продајем грађевинско земљиште са кућом од 400
м² на плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 063/890-99-60
На продају стан од 54 м² центар, стара зелена пијаца,
може са стварима. Тел. 063/890-9931 и 063/215-854
Продајем реновиран дворишни стан од 32 м².Тел.
064/448-6655
На продају спратна кућа на плацу од 700 м², посебно
гаража. Тел 064/280-5862 и 837-631
Продајем плац у потезу Козлук-Мајдан са
виноградарском кућицом, има градски водовод. Тел.
060/740-12-10.
Продајем кућу од 53m² са помоћним објектима
121m², плин, струја, клима, вода, канализација. Тел.
064/007-86-68
Продајем плац у потезу Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

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 стан у Првомајској, 45 м², комплетна кухиња,
клима, интернет, кабловска, хидромасажна када, веш
машина. Цена 120 € месечно. Тел. 063/322-320.
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.
Млађем брачном пару потребна празна кућа на
чување и одрзжавање или уз неку мању доплату на
дужи временски период.062/157-72-61
Млађи брачни пар тражи старију особу на чување,
негу доживотну бригу и помоћ за некретнину.
062/157-72-61
Изнајмљујем полунамештен стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 060/335-11-72
Издајем намештен стан у строгом центру града. Тел.
013/806-235.
Издајем собе за студенткиње- ученице у центру
града, посебан улаз, одвојене комуналије и централно
грејање. Тел. 063/789-10-14
Издајем полунамештен стан, дворишни, у Змај
Јовиној бр 33. Тел. 064/157-29-48.
Центар гарсоњера за једну, стан за две особе,
намештено, одмах усељиво, комуналије одвојене,
депозит обавезан, без газде. Тел. 060/04-111-95.
Издајем намештену дворишну гарсоњеру, посебан
улаз, комуналије, за самице , ученице. Тел. 062/520-955
Издајем собу самици, посебан улаз. Тел. 064/168-5894
Студент тражи гарсоњеру у Зрењанину, у близини
техничког факултета. Тел. 062/255-119
Издајем намештену гарсоњеру на Војничком тргу.
Слободна од 1. септембра. Тел 013/837-199
Издајем кућу (доњи спрат) без газде. Тел. 064/13056-84
Издајем намештену гарсоњеру у Новом Саду, ул.
Лазе Телечког за 110€ месечно. Тел. 013/805-308.

РАЗНО

Два половна, очувана лимена поклопца мотора
(бубрези) и предњи лимени блатобран од Piago
„Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. Тел064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), са
унутрашње стране велика појачања, дупло дно
(33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован
исправан
прозор
(80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/123-17-56.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. ,
гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки мењач,
мало прешао, тренутно нерегистрован, наслон за
седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.
За продају три веш машине, две „Горење“ и једна
„Самсунг“ ужих димензијаисправне и у одличном

стању, као и машина за прање судова за 12 особа
„Беко“, исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.
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 трпезаријски орман, комбиновани орман,
дводелну судоперу, 3 тв сточића, мали прозор 60х60
са сталком, лустер са 5 кугли, тепих. Тел. 061/18-44-316.
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. 064/13191-28.
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. 065/34-54-538.
Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони тенис.
Тел. 064/858-2495.
На продају пржионица кафе са комплетном
опремом, Продајем металну ограду за терасу 3м.. Тел.
065/452-33-37.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу 12-

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.
ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
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. 063/32-0019.
Вршим услужно одржавање дворишта, травњака,
сечем и цепам дрва за ложење и риљам баште. Тел.
013/861-419 и 063/14-62-227.
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. 064/3057-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин 7х64,
сачмарицу калибра 16, шиваћу машину „PFAFF 80“ и
фрижидер„Фиделиа“ Тел. 013/827-367.
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. 065/65-52-350.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12, тоз-34
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
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.
као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел. 064/305-7553.
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. 013/806460 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. 062/80-10-585.
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. 064/2810-216.
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.064/23-55-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558, Рус 52
.Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за некретнину.
Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, очуван у
функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
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. 064/129-73-23.
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. 061/609-7917
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 060/73-42609.
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. 060/0831901 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
3333-441. 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•2,5-5•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- 151-0340.
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. 064/18652-44.
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. 060/425-0200.
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 2837179.
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. 013/837-631 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.
родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 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. 065/2579-100.
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. 063/73-06041.
На продају кауч класичан, добро очуван и витрина
из два дела по дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са точковима
и новом фрезом. Генерално сређен. Тел. 060/033-0746.
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.
На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел. 013/832438 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 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. 2830-795 и 061/6975441.
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. 064/288-03-47.
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 тример за траву 165 kw, двотактни,
акваријум са прибором 300л и осовину са главчинама
са два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и још 3
половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.
Продајем укоричен комплет часописа„Сам мајстор“
годиште од 76,шиваће машине Багат и Сингер. Тел.
061/111-28-21.
Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице, Тики
бојлер. Тел. 063/287-949
На продају угаона гарнитура врло повољно,
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица. Тел.
064/280-58-81.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и ЦЗ 99, нов, само уз
дозволу. Тел. 066/952-07-27.
На продају цистерна за осоку цистерна са пумпом и
круњач и прекрушач Оџаци. Тел. 066/952-07-27.
На продају дизел мотор ЛДА 450-12 кц, нов
, мотокултиватор МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/952-07-27..
На продају ауто приколица од поцинкованг лима,
моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-40-49.
На продају мотокултиватор ИМТ 506 SXи
сетвоспремач 2,9м., ауто гаража лимена. Тел. 066/9520-727
На продају абрихтер и циркулар , стаклене тегле 1кг,
круњач и пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица, електрична
косилица, ауто приколица, моторна леђна прскалица.
Тел. 066/952-07-27
На продају тучани казан и корито за клање свиња ,
траклене тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727
На продају ловачки карабин 3006- nox и 223 – rem
ново, само уз дозволу.Тел. 066/952-07-27.
Продајем велика собна врата (старинска) са стаклом
димензија 250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/112-56-98.
Продајем етажни котао на дрва (Центрометал), са
пумпом и експанзионом посудом, коришћен 2 године.
Повољно. Тел. 063/257-647
Плински бојлер, пећи, решое, плинске шпорете
сервисирам и поправљам повољно и квалитетно. Тел.
063/482-418 и 013/861-419
На продају плински бојлери и плинске пећи. Тел.
064/389-27-38. и 064/351-20-32
Купујем Олтову сејалицу за кукуруз механичку и
прскалицу за ратарство. Тел. 063/18-20-521
На продају три капије гвоздене (4х5 метара)(4х2,2м)

и гаражна. Тел. 013/404-507
На продају кошнице са пчелама. Цена по договору.
Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у околини Пландишта,
или старије особе ради становања. Тел. 062/87-27-204
Повољно продајем етажни котао на дрва са пумпом
и експанзионом посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255-119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, плинска пећ Иком.
Тел. 065/84-54-503
Продајем телевизор Vivax, vox, у добром стању, сто
за телевизор, стону лампу. Тел. 013/833-293
На продају замрзивач Горење 400л., замрзивач
Ободин 310 л. Тел. 066/95-20-727.
Немачки језик, часови у Београду. Ради се по
уџбенику Делфин (Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200 динара. Тел. 062/17606-29
Продајем камен темељац, ручну справу за садњу
купуса, пластично буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни) Тел. 064/183-0018
Продајем мајице памучне у разним бојама,женске и
дечје као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 064/183-00-18
Поклањам женку мешанца немачког птичара стару
3 године, стерилисану, вакцинисану, чиповану. Тел.
060/734-26-09
Купујем ратарску прскалицу.Тел. 063/182-05-21
Продајем кућице за псе, мачке, птице, разне
жардињере за цвеће, тендере, металну мрежицу за
кош. Тел. 064/99-12-221
Продајем чаробну пећ, регале, плинске пећи,
прекрупар, замрзивач, фрижидер, бутан боцу са
решоом, плинско електрични шпорет, корито и казан
за топљење масти. Тел 064/658-54-99.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и два колор
телевизора екран 55. Тел. 064/128-46-98.
Каталог Вилерови гоблени у боји добро очуван,
комплетна основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“ ,
„Пастирска идила“, „Мона Лиза“, радна свеска за рад,
већа количина конца у разним бојама, сталак за рад
при изради гоблена и други прибор за ручне радове.
Тел. 830-077
Купујем тример за кошење траве. Тел. 066/820-42-21
За продају машина за прање судова Беко (12 особа)
исправна, повољно и две машине за прање веша у
одличном стању, исправне Тел. 061/307-10-85.
Продајем комбиновани фрижидер- замрзивач
50л/160л, фрижидер вертикалан. Исправно. Цена
4.000 дин. Тел. 061/307-10-85.
Купујем очувану кухињу (горње и доње делове),
плакар за предсобље, шпорет (струје, плин).Тел. 606701-622
Продајем орахове талпе природно суве. Тел.
063/75-69-429
Продајем штаке, зглобну ходалицу, ново, старински
дрвени умиваоник. Тел. 060/740-12-10
Продајем тв „Vox“, „Vivax“ и „Samsug“, стону лампу и
сто за тв.Тел.833-293 и 061/295-70-98
На продају агрегат 1,5 kw, нов неодпакован, пумпа
за воду. Цена по договору. Тел. 066/411-496
На продају регал и кауч. Тел. 066/411-496
Продајем два женска бицикла, краљицу пећ,
роштиљ на струју. Тел. 064/168-58-94
Продајем тегле од 1 кг, пећ на нафту (погодна за
викендице), роштиљ на ћумур нов. Тел. 062/420-665
Повољно продајем угаону гарнитуру на
расклапање и једну фотељу, веома очувано. Тел.
064/339-26-33
Продајем вунени тепих 2,50х1,50 м, тепих 2,00х1,50
м, стазу 250х80 цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор, Тики бојлер, бојлер
80л, писаћи сто, шиваћу маину. Тел. 069/869-63-71
Продајем дечју формулу, дечје јакне величине 8,10

и 6, тексас јакну величине Л. Тел. 069/869-63-71

Продајем трпезаријску витрину, брачни кревет и
циркулар. Тел. 060/660-79-61
Повољно продајем ПВЦ врата и ПВЦ преграде
укупне ширине 3,70 м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел.
064/339-26-33
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34 Е боксерице, 12
кал. Цеви тврдо хромиране, карабин 30-06, 2 обарача,
оптика 6х42 досач оптике „Швенк“. Само уз дозволу.
Тел. 064/271-7088
На продају инкубатор за 1.000 јаја, бетонски сталак
за сунцобран, алуминијумске цеви за наводњавање,
кавез за коке носиље за 24 комада. Тел. 064/991-2221
Продајем Симпо сет (сто са шест столица). Повољно.
Тел. 064/448-6655

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

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.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно одржаван,
регистрован до 14.9.2019. Цена 2.600 € Тел. 062/11-75-955.
Продајем Dacia Sandero ambience 1,4, бензинац, 2009.
год. 60.000 км, први власник, гаражиран, 3.200 €. Тел.
063/107-72-71
Продајем шкоду фабиу 1.2, 2007, бензин-гас,
регистрована до 04. 2020., атестирана до 04. 2021. прешла
137.000 км. Тел. 063/854-80-48 после 17 часова
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 385, 24. АПРИЛ 1998.

НАЈБОЉИ ЗНАЛЦИ РУМУНСКОГ
Ученици Гимназије „Борислав Петров Браца“ у Вршцу
Виолета Белић, Ирина Манчу, Мариника Шаманц и Ђорђе
Стојан, тријумфовали су на Међународном такмичењу у
познавању румунског језика и књижевности, одржаног од 28.
марта до 3. априла 1998. године, у Ботошаниу у Румунији.
Ови одлични гимназијалци освојили су екипно убедљиво
прво место у конкуренцији 40 такмичара из Молдавије,
Украјине, Бугарске, Албаније, САД, Немачке и земље
домаћина. Иначе, Белићева се у Вршац из „комшилука“
вратила и са специјалном наградом у писању есеја.

ПЕТАК • 26. јул 2019.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (182)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXI ОДЕЉАК
1849-1861.
(НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Према речима Јона Берлована, професора румунског
језика у вршачкој Гимназији, који са успехом већ 27 година
међу ученицима Румунима у оквиру Књижевног кружока
„Млада пера“ надахнуто и са пуно успеха негује стваралаштво
на румунском језику, међународни успех ђака у Ботошаниу је
пети по реду, имајући у виду да су претходни „амбасадори“
знања ове Установе минулих година, такође, побеђивали на
истоветним такмичењима одржаним у градовима „преко
границе“: Бистрици, Каларашу, Оравици и Јашиу.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,БРОЈ 385, 24. АПРИЛ 1998.

РАТ ОВЧАРА И ГОВЕДАРА

Штете озимим усевима ранијих година чинили су овчари у
Влајковцу и Уљми где је од њих тражена новчана накнада. Овчари су
се правдали да су само прелазили преко ових усева.
Неколико месеци од доношења закључка ИО СО Вршац о
враћању утрина и пашњака насељеним местима у вршачкој
општини дошло је до јачих сукоба између номадских овчара и
друштвених говедара. У насталом сукобу је настрадало неколико
паса „шарпланинца“, који су били опасни по чуваре говеда а пастир
оваца напустио овце и без докумената побегао негде преко границе
у суседну Републику Румунију.

Скупа приплодна грла газдинства ПКБ су угрожена јер се на
истим пашњацима напасају овце без ветеринарске контроле а
чувари су без икаквих личних и других докумената. Стадали су
засади детелине као и парцеле под пшеницом ДП „Панонија“.
Инспекција и ветеринарска служба СО Вршац су обавештене
и вероватно предстоји доношење конкретних уредби о начину
коришћења пашњака и утрина.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет
трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.
Односно
потрошње
становништва
вредно
је
споменути, да је г. 1852. у Вршцу
било 72 крчме, у којима се
годишње трошило 4000 акова
вина, у приватним кућама пак
трошило се је 4150 акова вина.
Мађистрат је даље прорачунао,
да се је овде годишње ракија
пекла од комине 8740 акова,
од ране 281 аков, ода воћа
300 акова а од киселице 1686
акова, 6 касапнице клале су 397
волова, крава и бикова и 108
телади, остали касапи клали су
1925 оваца, коза и овнова, 6220
јагањаца до 5 фуната, прасаца и
јарића, 10 назимчади од 9 до 25
фуната и 3000 свиња преко 35
фуната 1).
Тек г. 1857. дозвољено је
сваком сећи телеће и овче
месо, које се придржавало
полицијско-санитетских
прописа 2).
Јошт је вредно споменути,
да је 25. јануара 1859. књаз
Михајло Обреновић, пролазећи
јутарњим влаком покрај Вршца,
у нашу варош свратио. Њега
свечано дочека одабрано
грађанство. Одсео је код вар.
председника Тиме Војновића.
Истог дана по подне књаз је
отпутовао 3).
И односно променама у овд.
војном гарнизону стоје нам на
расположење
интересантни
подаци.
Јошт у претпрошлом оцеку
испричали смо, да је овамо
после вилагошке катастрофе,
4. септембра 1849., премештен
1. пољски батаљон регименте
грофа Кефенхилера бр. 35.
,,800 момака, са командом
регименте. Идућег дана дође
и један ескадрон драгонаца
регименте Фикелмонта, 100
момака. Уз пешака дође и војна
банда. Год. 1849. био је овде
мајор Гербер плацкбмандант а
год. 1850. то исто мајор Красбек.
1)
2)
3)
4)

Овај
наследњи
почетком
априла споменуте године буде
у Галицију премештен. Год.
1850. бејаше војни командант
генерал-мајор
Рибен.
27.
маја оне године дођоше
овамо да попуне батаљон
јошт 287 момака регименте
Кевенхилера. Но већ у јесен
напусте Кефенхилеровци са
пуковником грофом Киниглом
нашу варош 4) и одмаширају у

Вел. Варад. Осам дана касније
дође у Вршац један батаљон
регименте принца Виљема.
Септембра месеца оне године
употребљена је капела на р.к.
гробљу за барутану, као оно
г.1788. 5)
Крајем 1851. дођу у Вршац
пешаци
регименте
грофа
Хартмана, бр. 9.
У јесен год. 1851. био је у
Вршцу онога времена цивилни и
војни губернатом фмл. Лајтнант
гроф Коронини-Кронберг.
У лето 1853. дође у Вршац
Њ.ц. кр. височанство надвојвода
Албрехт цивилни и војни
губернатор Угарске и командант
3. војске, да прегледа 12. војни

Ibidem od 19. avgusta 1852.
„Werschetzer Gebirgabote“, g. 1857. , br1.
„Werschetzer Gebirgabote“, g. 1859. , brој 4.
Записник седнице од 24. августа 1850.

5)
6)
7)
8)

кор и 2 регименте драгонаца.
Једна
припадаше
принцу
Евжену Савојском бр.5., од које
је већ с пролећа један ескадрон
у Вршцу смештен био, а друга
грофу Фикелмонту, бр. 6. Обе
ове регименте припадале су
3. војсци. Његово височанство
одседне у владчански двор. У
вече бејаше варош осветљена,
али се забрани свечани дочек.
6)
Онога времена, 1. августа,
освећена је овде застава 18.
пешачке регименте великог
кнеза Константина, од које су
овде почетком лета 2 батаљона
гарнизовала. Приликом ове
свечаности присуствовало је и
фмл.-лајтнант гроф Коронини.
Кумовала је вар. општина. Она
наручи у Пешти за 369 форинта
траку од беле свиле и украси
је варошким грбом, а међу
војнике подели 24 акова вина.
7).
Новом поделом округова за
асентацију у Банату, по највишој
наредби од 21. јунија 1853.
ступи у живот 16. септембра
оне године вршачки округ за
асентацију пешачке регименте
вел. Кнеза Константина бр
18. Овом округу припадала
је варош Вршац, вршачки и
оравички срез 8).
Војна управа за команду
бригаде
генерал-мајора
барона Кордона са штабом
и баретиријом ракета бр. 18.,
за штаб немачке регименте
вел. Кнеза Константина бр. 18.,
за штаб 1. и 2. батаљона исте
регименте, дакле 3 компаније
од сваког батаљона, нареди услед премештаја на зимницу г.
1853./4. – да се сместе у Вршац.
Остале 3 компаније споменутих
батаљона смештене су на
зимницу у околину Вршца. У
Вршцу је тада било око 2000
војника 9).

Записници и записи Баумана
Записници и записи Баумана
Ibidem
Записник седнице од 23. октобра 1853.
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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

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121

КУЛИН КУВАР
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Љута чорба

Необичне корпице
НАМИРНИЦЕ:

300 г глатког брашна
180 г путера
110 г шећера
Фил:
250 мл слатке павлаке
150 г беле чоколаде
1 поморанџа
1 љута папричица

НАМИРНИЦЕ:

4 шаргарепе
4 мања кромпира
1 главица црног лука
2-3 чена белог лука
1 л воде
маслиново уље
млевена љута папричица
ђумбир
бибер, со
першун
зачин Ц

ПРИПРЕМА: Ситно исецкати главицу црног лука.
Шаргарепу и кромпир исећи на коцкице. У шерпу ставити лук,
шаргарепу и маслиново уље, посолити по укусу, па пропржити.
Додати кромпир, бибер, млевену љуту папричицу, зачин Ц и
мало наренданог ђумбира, сипати мало воде, па све промешати.
Залити остатком воде и ставити да се кува. Пред крај кувања
додати ситно исецкан бели лук и першун. Кад се све поврће
скувало, уситнити га миксером или у блендеру. Служити топло,
а по жељи украсити љутим папричицама.

Роловане палачинке
са руколом

ПРИПРЕМА: Замесити тесто од брашна, путера и шећера
(тесто не треба да се лепи за руке). Смесом обложити калупе
за корпице у танком слоју, па пећи на 180°Ц око 10 минута, док
благо не порумене. Оставити их да се хладе. Фил: Изломити
чоколаду на коцкице. Исецкати љуту папричицу. Нарендати
кору од поморанџе. Слатку павлаку сипати у шерпицу и додати
папричицу и кору од поморанџе. Загрејати до кључања.
Склонити са шпорета и одмах додати изломљену чоколаду,
па мешати док се чоколада потпуно не отопи. Процедити
кроз цедиљку и оставити да се прохлади. Охлађену смесу
умутити миксером, ставити у шприц за украшавање и напунити
корпице. По жељи, декорисати исецканим воћем.

Чоколадно
изненађење

НАМИРНИЦЕ:
Палачинке:
0,5 л млека
3 јајета
1-2 кашике уља
на врх ножа соли
300-350 г
брашна
0,5 кг руколе
2 дл минералне
воде
Фил:
300 г крем сира
мало белог лука
у праху
Остало:
танко исечена
сланина

ПРИПРЕМА: Јаја умутити са мало уља и
соли, па додати млеко. Лагано додавати брашно,
непрестано мутећи. Додати минералну воду и
опрану, оцеђену и исецкану руколу. Промешати
и испећи палачинке. У сир додати белу лук
у праху, па умутити миксером. Нафиловати
палачинке и уролати. Сваку ролницу обмотати
танко исеченом сланином.

НАМИРНИЦЕ:
Подлога:
150 г интегралног
какао кекса
45 г путера
3 кашике јаворовог
сирупа
Фил:
2 дл слатке павлаке
200 г крем сира
200 г црне чоколаде са
70 % какаоа
½ кашичице млевене
љуте папричице

ПРИПРЕМА: Уситнити кекс,
додати путер и сируп, па све лепо
умесити. Смесу утиснути у калуп за
торте и ставити у фрижидер да се хлади.
Чоколаду растопити на пари. Умутити
слатку павлаку у чврст шлаг. Додати крем
сир и растопљену чоколаду. На крају
додати млевену љуту папричицу, добро
измешати и нанети реко подлоге од
кекса. Ставити у фрижидер на отприлике
сат времена. По жељи направити глазуру
од црне чоколаде, растопљене у мало
уља, па нанети преко охлађене торте.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ АНГАЖОВАО ЈОШ ДВА ПОЈАЧАЊА

МИЈАИЛОВИЋ СКЛАПА МОЗАИК

У јеку припрема за нову
српсколигашку сезону Вршчани
су попунили играчки кадар са још
двојицом квалитетних играча. На
стадион под Кулом стигли су млади
нападач Милан Видаков и искусни
дефанзивац
Марко
Качаревић.
Тренер Мијаиловић наглашава да
прелазни рок за ОФК Вршац још увек
није завршен.

Богато српсколигашко искуство: Марко
Качаревић

Бедем пред мрежом: Немања Јеверичић
- Изузетно сам задовољан до
сада урађеним упркос томе што смо
лимитирани буџетом. Ипак, пратећи
активности конкурената у прелазном
року управа ће обезбедити услове за
довођење још двојице играча који
би нам ојачали везни ред, каже шеф
струке Вршчана.
Милан
Видаков
прошао
је
омладиснку школу Партизана, годину
и по дана био је у Војводини одакле
долази на позајмицу са репутацијом
другог стрелца Омладинске лиге
Србије.
- За Вршац сам чуо да је изузетна
средина за стасавање младих играча,
одмах по доласку уверио сам се да

2323

КАДЕТСКА ЕКИПА СЕ ЈОШ
УВЕК ПОЈАЧАВА
У ишчекивању историјског наступа у
Суперлиги Србије кадетска екипа ОФК
Вршац још увек није закључила списак
појачања. Млади фудбалери имају
сјајне услове за рад, одличан смештај,
исхрану, обезбеђено школовање и
стипендирање. Тренер Марин Миок
трага за још двојицом квалитетних
играча који би се уклопили у тим који са
нестрпљењем очекује меч првог кола
против Телеоптика.

су услови сјајни и да се одлично
тренира. Због свега тога долазак овде
сматрам кораком напред у каријери,
рекао је млади Видаков.
Марко Качаревић (30), игра на
позицији штопера, био је дугогодишњи
капитен Шумадије из Аранђеловца,
носио је дрес Карађорђа из Тополе
и лазаревачке Колубаре. Пре њих
у Вршац је из ивањичког Јавора
стигао голман Немања Јеверичић и
одлично дебитовао у победи против
Будућности из Алибунара (7:0) у
првом припремном мечу. Вршчани
у суботу гостују новом румунском
друголигашу Решици.
Корак напред: Милан Видаков

АМБИЦИОЗНИ ПОДРУЧНИ ЛИГАШ ПОЧЕО СЕРИЈУ ПРИПРЕМНИХ МЕЧЕВА

ВЛАЈКОВЧАНИ ПРЕДСТАВИЛИ ПОЈАЧАЊА

У новој сезони Јединство из
Влајковца најављује високе амбиције
и јуриш на горњи део табеле. У том
циљу ангажована су квалитетна
појачања и задржан костур тима
из претходне сезоне. Тренер Миша
Бељин почиње да уиграва тим
који је прошле сезоне био веома
близу пласмана у доигравање за
попуну Војвођанске лиге исток.
У првој провери Влајковчани су
одмерили снаге са екипом из вишег
ранга, карловачким Пролетером. У
занимљивој и садржајној утакмици,
са много трчања и тактичке
дисциплине, уз обиље лепих потеза
и много пропуштених прилика на
обе стране, изабраници тренера
Дејана Бабића искористили су
своје прилике после вансеријских
потеза најискуснијих играча. У 60.
минуту Тимић је идеално центрирао

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) –
ПРОЛЕТЕР (Б- КАРЛОВАЦ) 0:2 (0:0)
Влајковац,
стадион
Јединства,
гледалаца 50, судија: Јован Субић
(Вршац), стрелци: Ђорђевић у 60. и
Алексић у 90. минуту
ЈЕДИНСТВО: Илкић, Моторов, Ђуркин,
Москић, Бирћан, Живанов, Ђурђевић,
Пауновић, Симић, И. Попов, Балог. Играли
су још: Микавица, Лазин, Микавица,
Ћетковић, Б. Попов, С. Попов, Гаковић.
Високе амбиције у новој сезони: Јединство (Влајковац)
а Ђорђевић прецизним ударцем прилике нису искористили млади
главом довео Пролетер у вођство. Симић и Гаковић. Победу Пролетера
Влајковчани су одговорили жестоким потврдио је Алексић евроголом у
пресингом, али је невероватно какве последњим тренуцима.

ШАХ
ОДЛИЧНЕ РЕАКЦИЈЕ ПОСЛЕ ОДРЖАНОГ ПЕТРОВДАНСКОГ ТУРНИРА

ПОХВАЛЕ ОРГАНИЗАТОРУ

Удружење грађана за неговање
шаховске традиције Вршац одржава
романтичарски дух шаха а за организацију
Петровданског турнира одржаног 12.
јула на градском језеру добио је највишу
оцену. Осим по квалитетним и узбудљивим
шаховским партијама, турнир ће остати
упамћен као први на коме су сви учесници
били награђени, рекао је за “Вршачку кулу”
победник Петровданског турнира Петар
Ранков.
- Турнир заслужује чисту десетку за
организацију и квалитет такмичења.
Конкуренција је била изузетна, окупили
су се најбољи играчи из Вршца и шире
околине.. За мојих 30 година бављења
шахом не памтим турнир на коме су сви
пријављени такмичари били награђени.
Мислим да таква организација у потпуности

доприноси популаризацији игре на 64
поља и промоцији Вршца као града шаха,
захваљујући нашем чика Бори Костићу,
надалеко познатог ван граница наше
земље, нагласио је Ранков.
Задовољан је био и председник
Удружења за неговање шаховске традиције
Вршац, Драган Крагић.
- Покушавамо да у доба либералног
капитализма
промовишемо
праве
вредности што шах свакако јесте. Сем тога,
медицински и статистички је доказано, да
се млади, који играју шах не дрогирају, а
да старији не оболевају од Алцхајмерове
болести, што нас као организаторе
охрабрује да још упорније радимо на
популаризацији древне игре, закључио је
Крагић.

ПРОЛЕТЕР: Тодоровић, Гетејанц,
Ђорђевић, Јевтић, Томић, Драшкић,
Бобић, Ракић, Грбић, Тимић, Алексић.
Играли су још: Побра, Владић.
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