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ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКИМ ТУРИСТИЧКИМ РАДНИЦИМА

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ

ШАМПИОН ТУРИЗМА
У 2019. ГОДИНИ

На свечаном проглашењу, које је
одржано у понедељак, 2. децембра,
у хотелу Палас, у Београду, признање
Шампиони у туризму 2019. припало
је Туристичкој организацији Вршац,
која је препозната од стране људи
из туристичког света и новинара
који се баве туризмом. Туристичка
организација Вршац, најбоља у
Србији, а Златна Амфора је признање
за уложени труд и постигнуте

резултате, који долази од стручњака
из области које негују туристичке
потенцијале,
а
Туристичка
организација Вршац, вредно ради на
промоцији истих у свом граду.
Из Туристичке организације Града
Вршца упућују захвалност: ЈУ травел
ревији, асоцијацији ЈУТА, амбасадама,
хотелима,
превозницима,
туристичким организацијама.
Велико признање: Тања Палковач, директорка Туристичке организације Вршац

ПАРАКВАД ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Град Вршац је пример како се
заједница треба односити према
особама
са
инвалидитетом
а
основна идеја била је да особе
са инвалидитетом не буду поред
нас већ са нама, истакла је Татјана
Николић, чланица Градског већа за
здравство и социјалну заштиту на
обележавању Међународног дана
особа са инвалидитетом у Градској
библиотеци.
- Трудићемо се да у свакој области
унапредимо поједине сегменте како
би живот особа са инвалидитетом био
потпуно изједначен са свим осталим
грађанима, нагласила је Николићева.
Председник Удружења “Параквад”,
Драган Виторовић, рекао је да
су све досадашње активности на
унапређењу услова за живот особа
са инвалидитетом исцрпеле локалне
ресурсе и да је потребно активности
усмерити ка вишим инстанцама

преко матичних савеза.
- Град Вршац је заједно са
Зрењанином, Панчевом, Оповом
и Барандом у пројекту Европске
уније а Вршац је, као пример добре
праксе у побољшању услова за живот
особа са инвалидитетом, изабран да
кординира пројектом. Захваљујем
се пре свега градским челницима,
Татјани Николић, Милошу Васићи
и Славиши Максимовићу, који су
у својим ресорима дали велики
допринос. Најновији пројекат који
смо започели је израда платформи на
обали канала ДТД које ће особама са
инвалидитетом омогућити да се баве
спортским риболовом. Радови су већ
у току и на тај начин село Влајковац
добиће и туристички потенцијал,
нагласио је Виторовић.
У уводној речи на обележавању
Међународног дана особа са
инвалидитетом, гостима се обратила

Фото: А. Путник

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
СА НАМА, А НЕ ПОРЕД НАС

Вршац пример како се заједница односи према особама са инвалидитетом: Председник
Удружења Параквад, Драган Виторовић, Тамара Швихран, Јасна Крсмановић и Лоријан Попи

песникиња
Јасна
Kрсмановић,
запослена у Градској библиотеци:
- Особе са инвалидитетом не
постоје само 3. децембра када
обележавамо овај датум већ морамо
извући максимум из сваког дана
непрестаном борбом јер једино
тако, заједничким снагама, овај
свет можемо да променимо и да

га учинимо бољим, закључила је
Крсмановићева.
У циљу бољег разумевања
потреба особа са инвалидитетом
урађен је промо филм који су на
крају премијерно имали прилику
да погледају и присутни у вршачкој
Градској библиотеци.
Б.Ј.

ПРИВРЕДНА ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ ФРАНЦУСКЕ РЕГИЈЕ ВАЛ
ДОАЗ У ПОСЕТИ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ
Делегација Привредне коморе регије Вал
Доаз из Француске била је у новембру текуће
године у посети Привредној комори Војводине
(ПКВ), а чинили су је председник Привредне
коморе Вал Доаза Пјер Кишлии француски
привредници из металског, трговинског и
хотелског сектора.
Посета је представљаладаљи наставак
сарадње и контаката са представницима
овог департмана, једног од најразвијенијег
у Француској. Првог дана посете, гости су се
упознали са два значајна пословна субјекта
из Темерина: компанијом „Термовент“ и
ВМЦ (Војвођански металски кластер).Том
приликом,били су у прилици да виде добро
организовану домаћу компанију са великим
учешћем на страним тржиштима, док су у
Кластеру могли да добију глобалну слику
металског сектора у региону и да договоре
одређене будуће контакте у циљу успостављања
пословне сарадње са чланицама. У ПКВ,
реализована је и презентацијамалопродајног
сектора у Републици Србији, где су видели
структуру и карактеристике нашег тржишта
и перспективе развоја ове делатности у
будућности.

Делегацију је примио и председник
Покрајинске владе Игор Мировић, а на
састанку је истакнут значај традиционално
пријатељских односа Републике Србије и
Републике Француске, као и огроман потенцијал
за интензивирање и проширење сарадње.„Има
много простора за напредак. АП Војводина
сигурно је место за инвеститоре, спремни смо

за нова директна улагања кроз индустријске
зоне које смо изградили и опремили широм АП
Војводине“, истакао је председник Мировић.
„Циљ наше посете АП Војводини је
унапређење економске сарадње“, рекао је
Кишли и додао да се уверио да је АП Војводина
стабилна и атрактивна за улагања.
Привредници из Француске имали

су прилике да се упознају са још једном
успешном компанијом из Војводине„Ентеријер
Јанковић“. Током сусрета, обухваћене су све
фазе производње и реализације захтевних
пројеката који су карактеристика пословања ове
компаније, по много чему, јединствене на ширем
простору региона.
„Ова посета је још једном потврдила
изузетне односе са француским колегама који
су успостављени пре више од годину дана
захваљујући великом ангажовању председника
Привредне коморе Вал Доаза ПјераКишлија
и председника ПКВ Бошка Вучуревића. Све
више се повезују пословни субјекти, а анализе
и информације које међусобно размењујемо
дају могућност привредницима да донесу
одговарајуће стратешке и оперативне одлуке.
Сигурно је да ће сарадња бити настављена
и у наредном периоду са крајњим циљем да
помогнемо и другим нашим компанијама које
размишљају о тржишту ове велике европске
земље, као и француским компанијама које
интересује тржиште АП Војводине и Србије
у целини“, изјавио је секретар Удружења
индустрије ПКВ мр Зоран Трповски.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ВЛАДИМИРА БАТЕЗА ВРШЦУ

ШКОЛИ “СТЕРИЈА” 2,65 МИЛИОНА ДИНАРА
ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО
НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА ДЕЦУ
Град Вршац наставља са неговањем
добрих обичаја какав је додела
новогодишњих пакетића деци Вршца.
Ове године пакетиће ће добити сва
деца са територије Града Вршца која су
рођена у периоду од 2012 до 2019. године.
Пријвљивање за новогодишње пакетиће
вршиће се у сувенирници Туристичке
организације Града Вршца у Дворској улици.
Опширније информације објавићемо у
наредном броју “Вршачке куле”.

Фото: А. Путник

Градоначелница Вршца Драгана Митровић
примила је јуче у радну посету Покрајинског
секретара за спорт и омладину Владимира
Батеза. Разговарали су о плановима развоја
спорта и спортске инфраструктуре у Вршцу.
У разговору су учествовали помоћник
градоначелнице Дејан Сантрач и члан Градског
већа за спорт и омладину Бобан Богосављевић.
Градоначелница
Драгана
Митровић
нагласила је да је подршка Покрајине у овој
области веома значајна, као и да је Град Вршац
припремио неколико пројеката који се односе
на спортске објекте, за које ће аплицирати
код виших нивоа власти. Навела је да је реч о
завршетку спортске хале у Уљми и пројектовању
мале фискултурне сале у Гудурици, да би се
деца на селу могла бавити спортом једнако као
у граду.

Бољи услови за децу у фискултурној сали: Владимир Батез и Драгана Митровић у
посети ОШ “Јован Стерија Поповић”

Вршац има капацитет за организацију врхунских догађаја: Директор Срђан Пртљага
(први десно), упознаје покрајиснког секретара Батеза са могућностима Центра
Миленијум

Батез је упознао домаћине са конкурсима
Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину путем којих се финансира санација,
адаптација и опремање спортских објеката,
као и са активностима Управе за капитална
улагања Војводине, преко које се финансирају
капитална улагања у спортску инфраструктуру.
Било је речи и о омладинској политици и о
пројектима прекограничне сарадње у којима
ресорни секретаријат учествује.
После састанка у Градској управи Вршца,
Митровић и Батез посетили су ОШ “Јован
Стерија Поповић”, где је Батез са директорком
Љиљаном Бешлин потписао уговор, којим
је из покрајинског буџета обезбеђено 2.65
милиона динара за инвестиционо одржавање
свлачионица и мокрих чворова у саставу

фискултурне сале. Батез је на поклон ђацима
ове основне школе донео и одбојкашке лопте.
- Реч је о конкретном пројекту који је одобрен
на јавном конкурсу Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину за финансирање посебних
програма – пројеката изградње, одржавања и
опремања спортских објеката у АП Војводини.
Стратегија Секретаријата је развој школског
спорта, као базе врхунског спорта и, пре свега,
као начина да ученици имају квалитетнију
наставу физичког васпитања, рекао је Батез.
У наставку посете Вршцу Батез је обишао
спортски центар Миленијум, где га је директор
Срђан Пртљага упознао са могућностима
постојећих капацитета за организацију
великих спортских догађаја и плановима за
инвестирање.

ПРОМОЦИЈА ЦИЉЕВА И РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА У ВРШЦУ“
На конференцији, одржаној у Градској кућу, 2.
децембра, представљени су циљеви, пројектне
активности и очекивани резултати пројекта
„Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу“.
У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње
„Инклузија Рома и других маргинализованих
група у Србији“ – „Иницијатива за инклузију
ФАЗА 2“, који реализује Немачка организација
за међународну сарадњу ГИЗ, кроз компоненту
3 (три) планира активности и сарадњу
директно са градовима и општинама. Град
Вршац, као један од одабраних градова,
допринеће смањењу социјалне искључености
Ромске популације, повратника и других
маргинализованих група, кроз активности
пројекта „Подршка социјалној инклузији Рома
у Вршцу“. Пројекат је вредан је 152.692 евра,
од чега је 10 одсто средстава обезбеђено из
буџета Града Вршца.
Град Вршац је аплицирао на конкурс
Сталне конференције градова и општина за
донацију средстава из Европске уније са циљем
реализације пројекта „Подршка социјалној
инклузији Рома у Вршцу“, у току јуна ове године,
истакла је Татјана Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство и социјалну
политику. – Одобрена нам је реализација
овог пројекта, око 150.000 евра, донатор је
ЕУ, а овај програм је од Сталне конференције
преузела Немачка агенција за развојну

ВРШАЦ - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

сарадњу ГИЗ. Пројекат ће бити реализован
у нашој Градској кући и у простору, који
планирамо да реновирамо, у Дворској 50, где
ће се, након завршетка пројекта, формирати
центар за пружање помоћи при запошљавању
маргинализованих друштвених група.
Према речима Николићеве, планирано
је да се око 300 Рома информише и укључи
у одређене обуке за запошљавање, али и
самозапошљавање.
- На групи од 55 људи спровешћемо обуку
и покушати да их радно ангажујемо, додаје
Николићева. – У овом пројекту налази се и
група од 25 сакупљача секундарних сировина
који ће проћи обуку за безбедност и здравље на
раду. Укључићемо их у сакупљање секундарних
сировина онако како то закон налаже. На овај
начин ћемо их увести у легалне токове.
Град Вршац је координатор на овом
пројекту, формиран је тим, а партнери ће
бити Невладина организација Импулс, Центар
за социјални рад и Национална служба за
запошљавање.
- Међу 50 приспелих пројеката, Вршац се
пласирао у првих 12, подсећа Весна Видојевић,
виша менаџерка пројекта„Инклузија Рома и

других маргинализованих група у Србији“ –
„Иницијатива за инклузију ФАЗА 2“. – Кад смо
били овде у посети, видели смо да Вршац пуно
ради на инклузији Рома и маргинализованих
група и одлучили да се пласира међу 9 градова
и општина које су добиле грант. Вршац је добио
средства да спроведе одређене мере подршке
запошљавању Рома и других маргинализованих
група. Желим да нагласиим да је Вршац, као

пример добре праксе, јер ко сам почне, добро
ради, добије и додатну подршку и помоћ.
Конференцији
у
Градској
кући
присуствовали су и Александар Поповић, СКГО
менаџер и саветник за припрему пројекта, и
Урош Недић, координатор АГ Импулс, партнера
на пројекту. Иначе, пројекат траје 15 месеци
и треба да се заврши до 31.децембра следеће
године.

ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Услед укрупњавања парцела комасацијом
која је рађена у атарима села Уљма,Избиште
и Влајковац промењен је правац кретања и
потреба за појединим атарским путевима.
Мештани Уљме сами су се организовали и
кренули са обележавањем терена за атарске
путеве са чврстом подлогом који ће локална
самоуправа радити наредне године.
Иницијативу су покренули најмалађи
пољопривредници ,схвативши на време шта су
им приоритети пред нову сезону. Сам процес
комасације одвија се по фазама са прецизно
дефинисаним смерницама у односу на потребе
корисника.
- Имамо доста омладинаца који су остали на
селу тако да смо се договорили у пролеће пре
сетве да поново прођемо тим путевима да не би

НОВИ АТАРСКИ ПУТЕВИ У УЉМИ

ломили машине. Нараво, ми ћемо и одржавати
те нове атарске путеве, рекао је Драгиша
Ђорђевић, председник савета МЗ Уљма.
Комасација доноси бројне бенефите,пре
свега укрупњавање парцела, па је примера ради
појединац са 110 парцела укрупњавањем добио
10 целина, самим тим и трошкови су смањени.
Члан Градског већа за пољопривреду Слободан
Јованов рекао је да су према подацима НАЛЕД-а
комасацијом
трошкови
пољопривредне
производње смањени за 4.200 динара по
хектару.

- Једна од фаза која је претходила овом
делу јесте пројектовање канала, путева и
ветрозаштитних појасева који смо ми одрадили
у претходном периоду и та карта је усвојена.
Рађена је у сарадњи учесника у комасацији
са одбором комасације у све три катастарске
општине,Влајковцу, Уљми и Избишту где су
нам учесници комасације у многоме помогли.
Пољопривредници најбоље знају који су им
путеви потребни да се отворе да би се олакшала
пољопривредна производња а који путеви су
остали само на карти, истакао је Ален Делкић,

председник Комисије за комасацију.
Све парцеле снимљене су модереним ГПС
уређајима тако да сви имају увид у то где се
тачно њихове парцеле налазе. Следећи корак је
излагање карти грађевинског реона ,на таблама
Месних заједница и порталу Града Вршца, са
стамбеним и породичним објектима мештана.

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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МОДЕРНИЗАЦИЈА ТОПЛАНА И ОБЈАШЊЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОБАВЉА СЕ БЕЗ ПРОБЛЕМА У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ

Подизање
цене
топлотне
енергије по Топланама било
је неминовно, истичу у ЈКП
“Други октобар” јер набавна
цена природног гаса већ три
године расте, а цена топлотне
енергије остаје иста већ три
године. Последица свега тога
био је губитак у пословању
Службе Топлана. Како би ова
Служба могла континуирано и
квалитетно да врши Производњу,
Дистрибуцију
и
Снабдевање
топлотном енергијом морали
смо да коригујемо цену, каже вд.
директор Јован Кнежевић:
- Утврђено је да је задњих година
цена гаса као улазног енергента
за производњу топлотне енергије
повећана неколико пута а да
се цена топлотне енергије није
мењала. То је изискивало да
се донесе ова одлука и да се у
најмањем могућем проценту
изврши корекција цена како би
се смањио губитак пословања у
производњи топлотне енергије.
Морам да кажем да економска
анализа показала да је било
могуће повећати цену негде
до 30%, али је Надзорни одбор
предузећа, који је донео одлуку

и Скупштина града која је на
ту одллуку дала сагласност,
врло опрезно и одговорно томе
приступио и настојало се да се
грађани оптерете у најмањем
могућој мери и повећао свега 10%
како би се омогућило несметано
ометање ове делатности. И поред
овог повећања наглашавам да
смо ми као град по цени топлотне
енергије јефтинији од других
градова као што су Суботица,
Зрењанин и Београд. Вероватно
ће у наредном периоду да се
испитује цена гаса, али ће сигурно

цена бити таква да се грађанима
омогући најквалитетнија могућа
услуга уз најмању цену коју ће
платити , закључио је Кнежевић.
Све три Топлане успевају
својим постојећим капацитетом
да загреју око 90 000м2 грејне
површине,
тј.
обезбеђују
адекватну
температуру
у
становима потрошача. Извршена
је набавка и уградња нових
котлова са гасним гориницима,
снаге 3МW који спадају у
најмодернија постројења за гас
са високим степеном корисности

што обезбеђује бољу производњу
и дистрибуцију топлотне енергије.
У насељу Хемоград, Топлана
Хемоград, уграђен је нови котао
са гасним гориоником како би
се смањили трошкови грејања
санитарне топле воде у самом
насељу. Поред котлова, извршили
смо реконструкцију топлотних
подстаница и пустили у рад
три подстанице на Војничком
тргу. Јавни објекат Хемијска
школа, добила је најмодернију
топлотну
подстаницу
која
је
даљински
регулисана
и
управљана.
Циљ
пилот
пројекта био је модернизација,
енергетска
ефиксаност
и
даљинско управљање топлотним
подстаницама. Такође, извршили
смо
реконструкцију
једног
дела топловода а уграђени су
мерачи топлотне енергије на
свим топланама и ове године по
први пут мерићемо и очитавати
производњу топлотне енергије
у кWх и припремати систем за
обрачун по КWх када за то дође
време. Поред редновних послова,
замењено је око 3км гасоводне
мреже, замењен је део опреме
на ГМРС станици, примарна
и део секундарне регулације
природног гаса, демонтирано
је, контролисано и оверено око
2000 гасних мерила што нам је
омогућило боље снабдевање и
већу сигурност у дистрибуцији
природног гаса. Упоредо са
овим активностима, радимо на
редовном контролисању уличног
цевовода као и унутрашњих
гасних инсталација, из чега следи
смањење губитка који тренутно
износи око 2% што је одличан
резултат јер ЈКП “Други Октобар”
врши дистрибуцију природног
гаса од 1954.године, истакао је
шеф службе Топлана Раде Ђукић.

У СУСРЕТ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ИЗЛОЖБИ ПРАЗНИЧНЕ ТРПЕЗЕ

ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ
У ХОТЕЛУ “СРБИЈА” 14. ДЕЦЕМБРА

Туристичка организација Вршац је
организатор 10. Изложбе празничне
трпезе, домаће радиности, сувенира и
разних ђаконија у време слава, Божића
и Нове године, под називом “Празничне
ђаконије”. Овогодишња манифестација ће
се одржати 14. децембра, у хотелу “Србија”.
Отворена је од 10 -18 часова а свечано
отварање планирано је за 11 часова.
Циљ ове манифестације је очување и
промоција старих обичаја, традиционално
припремање
хране,
постављање
трпезе и израда сувенира са мотивима
инспирисаним бројним нацијама које живе
на подручју Баната, а све то укомпоновано
са модерним трендовима. Велика сала
хотела Србија у којој се манифестација
одвија је веома посећена, а посетиоци
поред сувенира и разноразних украса за
божићне и новогодишње празнике, могу да
уживају и у дегустацији разних празничних
ђаконија које се посебно спремају за славске
трпезе. Уз сву ту укусну храну најбоље иду
квалитетна вршачка вина локалних винара
која су такође заступљена на овој изложби.
У оквиру манифестације организовано је

и такмичење славских колача – Најлепши
славски колач. Поводом празничне
изложбе отворен је конкурс, за децу, под
називом “Новогодишње честитке”. Ученици
основних школа у Вршцу, узраста од првог
до четвртог разреда, на часовима ликовне
културе креираће Новогодишње честитке и
тако учествовати у такмичењу за најлепшу
честитку. Биће награђено 20 честитки а
победничка ће бити званична Новогодишња
честитка Туристичке организације Вршац.
Путем ње ће Туристичка организација
свим својим пословним партнерима и
колегама честитати предстојеће Божићне
и Новогодишње празнике. Такодје, у
оквиру манифестације, организована је и
радионица за наше најмладје суграђане,
на којој ће се учити израда и декорација
Божићних медењака, с циљем да се истакне
значај очувања и неговања обичаја. На
манифестацији неће изостатит ни богат
музички програм. Представиће се дечији
хор „Распевано срце“ и дечији ансамбали
културно уметничких друштава из Вршца.
Манифестација је изложбеног и продајног
карактера.
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РЕНОМИРАНОГ РУМУНСКОГ СЛИКАРА У КОНКОРДИЈИ

КОРНЕЛИЈУ БАБА ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ
уметнике, јер се на њима темељи образовање и
сваки будући развој културе.
Милан Мицић, помоћник покрајинског
секретара за културу, нагласио је да је Градски
музеј у Вршцу овом изложбом поставио висок
праг и изразио уверење да ће наставити да га
следи и током наредних година.
- Када смо мислили да ће се наш сан
остварити, он се и остварио, зато је ово само
почетак сарадње наших држава на пољу културе,
кроз пројекте и прекограничну сарадњу, рекао
је Георгие Дину, генерални конзул Румуније у
Вршцу.
Генерални конзулат Румуније у Вршцу дао је
огроман допринос да се изложба реализује и да
се прво вршачка, али и српска културна јавност
упознају са врхунским уметничким остварењима
Корнелија Бабе.
- Угостити највећег румунског сликара свих

Рембрант 20. века - Дела Корнелиа Бабе оставила без даха вршачке љубитеље
уметности

Фото: А. Путник

Део опуса румунског сликара свих времена
Корнелија Бабе изложен је у галеријском
простору Конкордије. То је први пут да се дела
реномираног сликара представљају српској
публици. Након трогодишњег несебичног
залагања и труда бројних поштовалаца ликовне
уметности, са српске и румунске стране, у Вршац
су стигли радови Корнелија Бабе. То је велика
част, историјски културни догађај за Град Вршац,
Конкордију и све љубитеље уметности.
- Министарство културе са задовољством
подржава, на сваки начин, овакве пројекте и
подухвате, рекао је Дејан Масликовић, помоћник
министра културе и информисања Републике
Србије, захваливши се свима који су помогли
вршачком Музеју да се овај подухват реализује.
– Овом изложбом желимо да покажемо да поред
модерне, савремене уметности, која није можда
свима разумљива, треба приказивати класичне

Отварање изложбе Корнелиа Бабе
времена Корнелија Бабу у овом здању нашег Рембранта 20. века, како га је назвао светски
Градског музеја, где смо пре тачно годину дана познат и признат академски сликар Роберт
са својим румунским пријатељима прославили Хамерштил, родом Вршчанин, који живи и
сто година од уједињења Румуније и цео век ствара у Бечу.
братских и добросуседских односа Срба и
- То што је Корнелију Баба створио, то је дух
Румуна, представља велику част, која ће остати и снага једног народа, сматра Сантрач. – Не
уписана у историји Вршца, посебно ако бисмо зна се да ли је већи стваралац или је његов лик
додали да овакву изложбу себи нису могли моћнији, громада морална и етичка.
да приуште ни много већи градови, не само у
Директор Сантрач је, након свечаног
Србији, већ и региону, и широм света, рекла је отварања изложбе, уручио захвалнице свима
градоначелница Драгана Митровић отварајући који су допринели да се овај историјски културни
изложбу. – Желим да се захвалим републичким догађај реализује. Међу награђенима је и Ваш
и покрајинским институцијама које су лист „Вршачка кула“.
препознале значај и подржале ову изложбу, као
Цртежи и слике, изложени у Конкордији,
и привредницима који су несебично показали власништво су Националног музеја из
велику друштвену одговорност према локалној Букурешта. Корнелиу Баба рођен је у Крајови
заједници у којој живимо и дали свој допринос 1906. Преминуо је 1997. године у Букурешту.
једном оваквом догађају.
Оснивач је школе савременог ликовног
Градоначелница је позвала све грађане стваралаштва, члан Академије наука и уметности
Србије да у наредна два месеца дођу у Вршац и Румуније и Источне Немачке. На Венецијанском
посете најзначајнију изложбу у његовој историји, бијеналу, једној од најзначајнијих светских
током наредна два месеца. Ликовни радови ликовних манифестација,
представљао је
Корнелија Бабе биће изложени у Конкордији до Румунију. Излагао је у земљама Источног блока,
19. јануара наредне године.
у Њујорку (САД), а велику ретроспективу имао је
Звонимир Сантрач, директор Градског музеја у Kини ове године.
Вршац, није крио усхићење што је Конкордија
Ј.Е.
успела да угости великог румунског сликара,

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ
У присуству родитеља, пријатеља и сарадника, ученици и
запослени у ОШ “Олга Петров Радишић” прославили су свој дан.
Свечана приредба завршни је део програма обележавања Дана
школе, у оквиру којег су приређени литерарни и ликовни конкурс,
а најуспешнијим учесницима оба конкурса данас су уручене
дипломе.
Најузбуђенији били су свакако најмлађи, који су нестрпљиво
чекали да прикажу шта су припремили за овогодишњу прославу
дана школе.
Ђаци који су имали плесну тачку посебно су уживали током
припрема, а то су показали и током наступа. У програму који су
припремиле наставнице српског језика и књижевности, Весна
Марјанов и Љиљана Степанов, учествовали су и ученици нижих и
виших разреда.
“Ми смо ове године припремили једну модерну представу
која говори о одрастању, првим љубавима, симпатијама, њиховим
догодовштинама. Има ту и рецитала, сценских приказа, и заиста

смо се потрудили да уживамо и у припреми, а и данас у програму”,
каже наставница Љиљана Степанов.
У оквиру програма Дана школе организовани су и литерарни

и ликовни конкурс за све ученике школе, па су најуспешнијима
уручене дипломе и захвалнице, а радови су изложени на паноима
у холу објекта, које су припремили учитељи, асистенти у настави
Нинослава Радосављевић и Војислав Стојаковић, и професор
ликовне културе Слободан Трајковић.
“У овој школи је то традиција да сваке године обележава Дан
школе као свечаност која значи пуно и за децу и запослене, тако
да покушавамо на пригодан начин да том приликом организујемо
разне активности у којима пре свега учествују деца. Имали смо
и спортске сусрете, у којима су учествовали само ученици наше
школе, јер због лошег времена није могло да се организује нешто
ширег значаја са другим школама напољу, па смо имали турнир
у одбојци, рекао је директор школе Јонел Буга.У овој школској
години, школа има 430 ученика, а скоро свако од њих дао је свој
мали допринос обележавању Дана школе. Како и доликује.
Извор: ТВ Банат
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БОГДАН ДИМОВИЋ,ВЛАСНИК ПРВОГ КАФИЋА ОТВОРЕНОГ НА ВРШАЧКОМ ТРГУ:

КАД ПОРОДИЦА ФУНКЦИОНИШЕ,
СВЕ СЕ ОСТАЛО УСКЛАДИ!

Први кафић који је почео да ради на вршачком градском тргу,
након његове реконструкције, био је Гранд, који и данас окупља
своје сталне госте. Остали су му верни од отварања које је
било за дочек Нове 1997. године. Тада је Гранд отворио своја
врата Вршчанима за најлуђу ноћ и то без наплате улазница, без
конзумација било које врсте. То је део пословне политике куће,
каже власник Богдан Димовић, који је међу првима запловио у
предузетничке воде. Тако је и данас, после 22 године. Улаз у Гранд
је слободан за дочек сваке Нове године.
Како почиње Ваша животна
прича?
- Рођен сам у Избишту,
2.10.1956. године. Отац ми је
Јован, мајка Мирјана, девојачко
Будимиров. Родитељи су, такође,
рођени у Избишту. Бавили су се
пољопривредом. Био је то тежак
период за пољопривреднике.
Требало је доста рада, доста
муке, одрицања. Имао сам
и брата Слободана, који је,
нажалост, умро прошле године.
Брат и ја смо, као деца, помагали
родитељима колико смо год
могли. Радили смо скоро све што
се тиче пољских радова. Брат је
остао да ради земљу, а ја сам
наставио школовање.
- Памтим по лепом период до
20.- 25. године. На селу је живот
био леп, било је доста младих,
разних дешавања. Много је
младих са села студирало у то
време. Лети смо се враћали
кући, уживали у дружењу.
- Основну школу, до 8.
разреда, завршио сам у Избишту,
а после кренуо у белоцркванску
Гимназију. Затим сам уписао
Економски факултет у Суботици.
Факултет сам завршио у Новом
Саду.
Где почињете да радите?
- Био сам на Бироу јако дуго.
Никако да добијем посао. Био
је то период кад си морао да
будеш члан Комунистичке
партије Југославије. Мене то
није занимало. Зато сам и чекао
на посао око 4 - 5 година.
- Први посао добио сам у
Зениту, као физички радник.
То је била фабрика калупа.
Радио сам девет месеци и

напустио. Видео сам да ту нема
за мене будућности, напретка, и
напустио сам Зенит.
Конкурисао
сам
у
Штампарији која је, тих година,
већ почела да пропада. Почео
сам као приправник. Радио сам
годину и нешто дана. Примања
су била нередовна и лоша.
Да ли сте тада одлучили да
кренете у приватан бизнис?
Да.
Напустио
сам
Штампарију и решио да почнем
приватни бизнис. Прво сам
отворио пржионицу кафе,
1990. Стартовали смо у локалу
у Милоша Обилића. Око годину
дана радио сам заједно са
колегом, а онда сам се одвојио и
наставио даље са пржионицом
кафе у Кумановској улици.
Пржионица ради и данас, у
локалу код бивше зелене пијаце.
У почетку је рад са
кафом био добар, профитабилан,

а данас је то све мање. Уопште,
све мале приватне продавнице
полако гасе супермаркети, тако
да једва опстају. Размишљам о
томе да и ја затворим пржионицу
кафе.
Од 1990. све што се појавило
као добро за приватан бизнис,
трудио сам се да се и ја у томе
окушам. У Улици Вука Караџића

отворио сам маркет. Био је
прилично опремљен и доста
добро је радио. Држао сам га 3
године и затворио.
Власник сте првог кафића
отвореног на вршачком
градском тргу. Када сте
кренули са угоститељством?
- У међувремену, док је
још радио маркет, узео сам у
закуп локал где је и сад Кафе
Гранд. Била је јавна лицитација.
Лицитирао сам и добио га у
закуп, а касније и купио када
је Општина Вршац добила
одобрење и донела одлуку
да прода тридесетак локала
у државној својини. Од тада

сам и власник овог локала.
Моја супруга Богданка и ја смо
одувек желели да се бавимо
угоститељством. Гранд смо
махом сами радили, уређивали,
уз помоћ мајстора. Локал је био
у јако лошем стању, улагања
су била озбиљна, велика
инвестиција. Успели смо да
завршимо у року од два месеца.
Гранд је отворен 31. децембра
1997, за сам дочек Нове 1998.
године.
Што сте отворили за сам
дочек Нове године?

- Те године је Општина Вршац
организовала први пут за
грађане заједнички дочек Нове
године на градском тргу. Ми смо
први локал на вршачком тргу и
зато смо хтели да се отворимо за
дочек и да то буде наша подршка
овој лепој идеји коју су Вршчани
одлично прихватили. Завршни
радови су били готови у
последњем моменту пред дочек.
Али, били смо задовољни, јер је
кафић био пун. Нисмо могли ни
да примимо све госте који су
желели да уђу. Иначе, ми смо до
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данас задржали то да за најлуђу
ноћ не наплаћујемо улазницу.
Уђе ко пожели, наручи и само
то плати, као и сваког дана.
Многи угоститељски објекти
чекају дочек да зараде, ми то
радимо овако. И задовољни су и
Вршчани, а и ми смо.
- Кад је био организован
дочек за Нову годину, једни
гости дођу око 21 сат, поседе,
у поноћ изађу на трг да виде
ватромет. Неки други, они
млађи, буду на тргу да дочекају
Нову годину, а када се програм
на бини заврши, дођу у Гранд да
наставе славље у најлуђој ноћи.
Хоћете ли и за овогодишњи
дочек Нове године наставити
са том својом дугогодишњом
пословном политиком?
- Наравно. И за дочек Нове
2020. улаз у Гранд ће бити
слободан,
нема
плаћања
улазница,
конзумација.
Добродошли су нам сви наши
Вршчани, како свакодневни
гости, тако и неки нови.
Какви су тада били услови
за угоститељство и приватан
посао?
- У то време се одлично
радило. Били смо први и једини

ВРШАЧКА КУЛА

рада, промет је почео да опада.
Како је становништво све мање
новца имало, тако се све мање
узимала храна из угоститељских
објеката. Одлучили смо да
затворимо пицерију, а Гранд је
наставио да ради као класичан
кафић.
Како је данас стање у
угоститељству?
- Данас се послује много
теже. Има и пуно локала, а
и куповна моћ грађана је
опала. Претпостављам да је
промет опао свуда, мислим на
угоститељске објекте. Нема неке
веће добити, само одржавање.
Ми имамо своје сталне госте.
Како смо старили ми и Гранд,
тако су и наши гости. У почетку
смо сви били млади, а данас смо
старији за 22 године. И даље
се редовно дружимо у Гранду.
Велико је задовољство имати
такве госте. Наравно, врата
Гранда отворена су и за младе
генерације. И они нам, као што
видим, радо долазе. Мислим да
би било још лепше када бисмо
преуредили башту. Имамо и
готов пројекат, али не можемо
да добијемо дозволу, јер трг је
заштићен и такав пројекат се
не одобрава. Мислили смо да
то буде зимско-летња башта.
Пројекат је леп. Било би то
нешто ново, интересантно.

кафићима, не само код нас. На
Бироу нема ни конобара ни
кувара који чекају на посао.
Реците нам нешто о себи.
Када сте основали породицу?
- Оженио сам се мојом
садашњом супругом Богданком
(девојачко
Бранков)
на
Видовдан, 28. јуна 1986. Богданка
је исто из Избишта. Била је то

Имате ли још неке планове
везано за посао?
- Имамо. Морамо нешто
да променимо, проширимо.
Успешан предузетник мора
да иде у корак са временом.
Вероватно ћемо на пролеће
стартовати са неком новом,
проширеном
понудом,
да
активирамо кухињу. То је једини
начин да се опстане. Понуда
мора да буде много богатија, а
цене много ниже, јер проблем је
и слаба куповна моћ. Мислим да
би то могло нешто да промени,
да помери.
Све је теже пронаћи раднике,
конобаре, куваре... Тако је у свим

велика љубав, забављали смо се
5 година пре венчања. У браку
смо 33 године. Лепо се слажемо.
Имамо дивну породицу. Ми
се у кући стално шалимо,
мало препуцавамо, увек је
весело, тако функционишемо.
Наши пријатељи то знају, а
када неко нови дође, прво се
мало чуди, ућути, гледа, па се
онда придружи. Богданка и
ја имамо две дивне ћерке, на
које смо поносни. Старија је
Мирјана, млађа Ксенија. Нама
је приоритет било да оне
заврше школу и да им пружимо
могућност да се образују. На
дохват руке било им је све што

кафић на тргу. Увек се тражило
место више. Људи су шетали,
правили још један круг да
сачекају слободан сто у башти.
Да ли сте ширили посао?
- Да. Посао смо проширили
2003. године, адаптирали смо
подрумски простор. Подрум је
био у врло лошем стању, морали
смо доста да инвестирамо.
Преуредили смо простор у
пицерију. Нудили смо и остале
специјалитете
италијанске
кухиње. У почетку се показало
прилично добро. После 4 године

vrsackakula@open.telekom.rs
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је нудио наш град. Бавиле су
се спортом, ишле у музичку
школу, на плес, училе језике...
Ксенија је била трећа у Европи у
теквондоу као мала кадеткиња.
Обе су завршиле факултете.
Мирјана је завршила факултет
за медије и културу, а Ксенија
ФОН. Мирјана се удала, зет и
она имају дивну девојчицу, нашу
слатку унуку Мелину, презива се
Јанковић. Има две и по године.
Она је бабина и дедина љубав,
све на свету. Обе ћерке живе
у Београду. Често се виђамо,

мало они код нас, мало ми код
њих. Воле да дођу у Вршац. Кад
има много посла, за Грожђебал,
на пример, сви радимо. И наши
Београђани се укључе у посао.
- Породица ми је увек била
најважнија у животу. Задовољан
сам што имам велику и срећну
породицу. А, кад породица
функционише, све се остало
усклади.
Јованка Ерски
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МАЛО ЗНАМО О ПОЧЕТКУ СВЕМИРА,

МОЖДА НИЈЕ БИЛО

ВЕЛИКОГ ПРАСКА
Џејмс Пиблс освојио је овогодишњу
Нобелову награду за физику јер је својим радом
допринео да истраживање свемира прерасте
у цењен део науке, али ако постоји назив који
мрзи чути - то је “теорија великог праска”
Главна теорија постанка свемира на снази
је већ деценијама, при чему су баш Пиблсова
истраживања космичке радијације допринела
да та теорија ни дан данас није оборена.
“Прва ствар коју морате знати је то да је
његово име, теорија великог праска, прилично
неприкладна”, казао је 84-годишњи нобеловац
на једном скупу у Вашингтону прошле седмице,
појаснивши да не постоји ниједан конкретан
доказ да је у стварању свемира било неке
гигантске експлозије.

Нобелов одбор је прошлог месеца
Пиблсу одао признање за дугогодишњи
рад на састављању теоријског оквира за
развој младог свемира.
Ипак, угледни научник истиче да ни
сам не зна ништа о “почетку” и тврди да
научна заједница нема добру теорију о
томе.
Супротно тому имамо “јако добро
тестиране теорије о развоју свемира од
његове ране фазе, почевши од првих
секунди експанзије, до данас”, каже.
То је установљено на основу
остављених космолошких потписа које
научници зову “фосилима”.
У палеонтологији фосили су сачувани

остаци живота из геолошке прошлости.
У космологији, најстарији фосили су
стварање хелијума и осталих честица
насталих из нуклеосинтезе у времену
када је свемир био врло врућ и густ.
Те су теорије добро аргументоване
доказима и проверама. Међутим, то није
случај с тајанственом фазом која је томе
претходила.
““Немамо добар тест онога што се
догодило раније у времену”, каже Пиблс.
“Теорије имамо, али тестиране нису.
Теорије, идеје, то су дивне ствари, али
ако мене питате, морају проћи тест. Тада
постају утемељене.”
“Сваки мудар физичар може смислити

Гости луксузних
хотела највише
краду пешкире
и мантиле
У Француској је један гост ухваћен како покушава да украде
препарирану главу вепра, коју је касније добио као трофеј јер су
његови пријатељи купили од хотела овај драгоцени комад и дали
му га као венчани поклон
МИНХЕН - Већина хотелских гостију сматра сапуне, кесице
шампоне, оловке, капа за туширање сувенирима које имају
право да спакује у свој кофер при повратку кући, али има и оних
који су из хотела односе телевизоре, клавире, душеке, па чак и
препариране животиње.
То је показало истраживање немачког портала „Велнес Хевен”,
веб водича за спа-хотеле на основу анкета која је спроведена
међу 1.157 хотелијера о томе који се предмети најчешће краду.
Истраживање открива упадљиву разлику између „лоповских
манира” гостију хотела са четири звездице и оних који одседају у
хотелима са пет звездица, наводи се у закључцима истраживања
објављеним данас на порталу „Велнес Хевен”-а.
Огромна већина гостију краде пешкире и баде-мантиле можда као ствари које ће им добродоћи за следећи спа-одмор, а у
стопу их прати крађа вешалице, оловке и прибор за јело
Поред ових „уобичјених” предмета, регистрован је и низ
бизарних крађа које указују на живу машту деликвената.
Наиме, гостима једног берлинског хотела је вероватно
било потребно извесно мајсторско умеће када су успели да из
апартмана однесу санитарни чвор, одводну цев, цео умиваоник,
главу туша, хидромасажни туш или даску за ВЦ шољу, констатује
портал.
Међу саблажњиве случајеве лоповлука спадају и одношење
великог клавира из лобија једног хотела у Италији, или скидање и
одношење бројева са врата хотелских собе у Италији.
У Француској је један гост ухваћен како покушава да украде
препарирану главу вепра, коју је касније добио као трофер јер су
његови пријатељи купили од хотела овај драгоцени комад и дали
му га као венчани поклон, док су у једном хотелу близу Салцбурга
украдене дрвене клупе из сауне...
Када је реч о ранг листи лопова разврстаних по националности,
добија се другачија слика.
Испоставило се, на пример, да немачки и британски гости
у хотелима имају прилично досадне лоповске навике - поред
пешкира и огртача за купање, углавном се фокусирају на

„мажњавање” козметике и тоалетног прибора.
За разлику од њих, Аустријанци су пробирљивији што се тиче
ранг листе похаране хотелске опреме јер су оријентисани на
финије ствари као што су посуђе и апарати за кафу. Чини се да жеђ
за кафом не могу да утоле.
На мети Американца су хотелски јастуци и батерије, док
Италијани више воле винске чаше као хотелски сувенир, а фенови
за косу су омиљени предмет крађе међу гостима из Швајцарске,
преноси Танјуг.
Французи, с друге стране, краду на спектакуларнији начин:
они представљају нацију коју углавном привлаче телевизори
и даљински управљачи. Хотелски гости из Холандије у својим
сувенирима траже пре свега практичну корист - њихови фаворити
су сијалице и и тоалетни папир.
Истраживање је такође показало значајне разлике када су у
питању крађе између гостију хотела са четири и пет звездица, при
чему ови потоњи воле да „понесу” са собом скупоцене предмете.
Анкетирано је укупно 634 менаџера хотела са четити звездице
и 523 из хотела са пет звездица како би се утврдиле „лоповске”
навике гостију у зависности од њиховог богатства. Како се
испоставило, изгледа да је мото - „похлепа је добра” - нарочито
уврежена код имућне клијенте хотела са пет звездица.
Наиме, вероватноћа да ће висококвалитетни телевизори бити
украдени у хотелима са пет звездица је девет пута већа него у
онима са четири звездице, а слично је и са уметничким делима
која су популаран предмет жеље у луксузним хотелима, где је
вероватноћа њихове крађе 5,5 пута већа него у онима с једном
звездицом мање.
Таблет рачунари и душеци такође се много чешће краду у
хотелима са пет звездица.
Гости хотела са четири звездице задовољни су са мање
спектакуларним поклонима - тамо је „тражња” за пешкирима и
вешалицама већа него у хотелима са 5 звездица. Типичан гост
хотела са четири звездице посебно воли практичне ствари као
што су батерије и даљински управљачи, будући да је вероватноћа
крађе тих предмета 3,1 пута и 4,9 пута већа него у хотелима са
пет звездица, показују резултати истраживања портала „Велнес
Хевен”.
Извор: Политика

теорију. Али она не мора имати везе
са стварношћу. А има ли такву везу,
то утврђујемо експериментима. И
једноставно, теорија великог праска нема
експериментални доказ”, нагласио је.
Кад га питају који би назив желео
уместо великог праска, Пиблс одговара:
“Ма дигнуо сам руке од тога, не волим
велики прасак, али и ја га користим.”
“Годинама смо ја и још неке колеге
покушавали да уверимо научну заједницу
да пронађе бољи назив. Али нисмо
успели. Дакле, велики прасак остаје.
Неприкладно је, али сви знају тај назив.
Једноставно сам одустао”, закључио је.
Извор: Политика

ЖЕНА
ПРОНАЂЕНА

ПОСЛЕ 12 ДАНА
У ПУСТИЊИ
СИДНЕЈ – Жена која се изгубила у удаљеном пустом делу
Аустралије пре 12 дана, спашена је, док се за њена два пријатеља
још трага, саопштила је данас аустралијска полиција.
Полицији је жену пронашла тако што је пратила трагове гума
аутомобила са којим су путовали, преноси Танјуг.
Тамара Мекбет Рајли (52) пронађена је у недељу увече и
пребачена је у болницу због дехидратације и излагања сунцу,
саопштила је полиција и додала да се хеликоптерима трага за
њеним пријатељима.
Њих троје одвезли су се 19. новембра из Алис Спрингса,
међутим њихов аутомобил се заглавио у кориту реке југозападно
од града.
Мекбет Рајли је пронађена километар и по северно од кола,
близу извора воде, а како је навела полицији, трудила се да
остане близу воде коју је пила, због чега је вероватно и издржала
све ово време.
Према њеним речима, њени пријатељи су наставили да
ходају 20 километара ка аутопуту како би избегли пустињске
врућине које су досезале и 40 степени, а са собом су имали воду
и мало хране.
Она је казала да је остала код извора воде, јер није веровала
да би издржала пешачење до аутопута, као и да није знала да ли
их ико тражи.
„Када ме је пронашао хеликоптер мислила сам да су
пријатељи стигли до аутопута”, рекла је Мекбет Рајли.
У полицији су казали да су открили трагове ципела, али да је
подручје по коме се крећу пуно је пешчаних дина, глиненог тла,
али и стена.
Извор: Политика
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ПЕТАР ПОПОВИЋ - НЕЗВАНИЧНИ МИНИСТАР ПОВРАТКА КУЛТУРИ

У
препуној
читаоници
Библиотеке града Београда,
у среду, 27. новембра 2019.
године у вечерњим часовима
представљена је књига „Пролећа
у Топчидеру“ Петра Пеце
Поповића у издању Књижевне
општине Вршац. О књизи су
говорили Михајло Пантић,
главни уредник КОВ-а, Ранко
Пивљанин, новинар „Блица“ и
аутор, уз музичку пратњу Ненада
Златановића.
Књигу „Пролећа у Топчидеру“
чини 59 текстова насталих
последњих 13 година које
је Поповић писао за дневни
лист „Блиц“. Пеца је исписао
чак 700 текстова у „Блицу“, а
укоричену селекцију одабрао
је Михајло Пантић, с којим је
раније потписао књигу „Бити
рокенрол“. Сваки текст из нове
књиге проговара о истој теми
– о Београду и људима који
су у њему живели или и даље
живе. Ова књига представља
избор текстова насталих на

основу
вишеденецијског
праћења, описивања, тумачења
и коментарисања историјских и
савремених слика, личности и
прилика из живота главног града.

У препоруци Владимир Пиштало
између осталог пише: „Поповић
је наш незванични министар
повратка култури. Његово
музичко знање је неограничено.

Пеца је рођени хроничар
великог времена. Нисам сигуран
да би у очима некога другог то
исто време било велико. Све о
чему он прича постане значајно

и величанствено. И јунаци
његових прича. И наш град.
Управо је тако и у његовој књизи
„Пролећа у Топчидеру“.
Овом приликом чувени рок
критичар, ерудита и публициста
Пеца Поповић је истакао да је
поносан што су његови текстови
увршћени у угледну библиотеку
КОВ-а, као што је „Несаница“.
– Текстови за новине никад
нису писани са амбицијом да
буду књижевност. Њихов век је
једнодневни, као и новинама које
су га штампале. Али вас радује
кад уредник угледа Михајла
Пантића помисли да обједињени
по теми београдских успомена
могу бити укоричени. Ја нисам
писац већ љубавник једног
Београда који нестаје. На ту тему
су писали најбољи, али је остало
понешто и за мене. Култура
личног сећања обавезује да се
неки примери, датуми и људи
не забораве. Никад – између
осталог рекао је Поповић.
Сања Вукелић

УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРИРЕДИЛО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НОВОЈ КЊИЗИ ЈЕЛЕНЕ ГАВРИЛОВИЋ

“ХАЉИНА КОЈА ИДЕ УЗ ДУНАВ”

У четвртак, 28.11.2019.г. у Салону код Порте
приређено је песничко вече посвећено новој
књизи Јелене Гавриловић. У вечери су, поред
ауторке, учествовале: Јелена Маринков, Жељана
Петровић, Вања Ј.В. и Марија Васић Каначки.
Јелена Гавриловић, рођена у Белој Цркви,
основну и средњу школу завршила је у Новом
Саду. Дипломирала систематску теологију
на Теолошком факултету у Осијеку, Хрватска.
Пише поезију, прозу и колумне. Преводи са
енглеског језика. Објављивала је у периодикама
“Градина” и “Књижевне новине”. Пише колумне
за магазин “Она”, са сталном рубриком “Жене под
мојим кровом”. Објавила је три збирке поезије,
“Призивање кише”, 2007, “Писма пустињске
принцезе”, 2010 и “Хаљину која иде уз Дунав”, 2019
(“Граматик”, рецензија Мирослав Алексић, зам.
управника “Матице српске” у Новом Саду), као и
два романа, “Жене под мојим кровом” (рецензија
Радован Влаховић – Банатски културни центар)
2016. (издавач “Метафизика”, главни уредник
Александар Драмићанин) и “Франц К. и ја” 2017.
(издавач “Граматик”, главни уредник Данило
Јокановић). Живи и ради у Београду.
Одржала је више запажених промоција,
књижевних вечери, драмских перформанса
и наступа у Београду (“Полет – Арт галлерy”,
удружење уметника “Прозор”, библиотека “Петар

Јелена Гавриловић

Кочић”, библиотека “Милутин Бојић”), као и у
Градској библиотеци у Новом Саду и Народној
библиотеци у Белој Цркви. Роман “Франц К. и
ја” био је у ужем избору за “Деретину награду”
2017. године. Пише ауторске есеје о књижевним
делима, преводима и препевима и преводи са
енглеског за преводилачку агенцију “Преводиоци
Либра” и сајт “Самообразовање”. Песме су
јој објављиване у књижевним периодикама
“Књижевне новине” и “Градина”.
На питање какву улогу има поезија у њеном
животу - Јелена Гавриловић каже:
„Никада нисам покушала да одредим улогу
поезије у мом животу, она је, пре свега, одредила
улогу мене у животу; ја пишем поезију од када
знам за себе, можда звучи претенциозно, али
то је тако. Верујем да свако до нас има језик
душе, некакав интимни језик који се изражава.
Поезија је одувек била језик којим сам опажала
ствари, дефинисала, процесуирала. Моје песме
одражавају женско сазревање, ослобађање
женског принципа. Осмоза мене и света око
мене и настојање да учауреност у егзистенцији
преведем у свевременост. Дунав тече, није само
река, већ нешто што повезује, нешто што спаја.
Наћи нешто што се слаже уз то, наћи хаљину што
се слаже уз то, наћи себе која се слаже уз ток.“

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (55)

ДУХОВНИ ИДЕАЛИЗАМ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

У
време
настанка
Триптихона,
експресионизам модерног сликара већ је сањао
форму кубизма, који је маштао о геометријској
апстракцији, која је потајно планирала свет
слике без слике – концепт.
Пар стотина година пре настанка Триптихона
научник Исак Њутн пронашао је телескоп са
огледалом и призму којом је разлагао белу
светлост у дугине боје. Да је свој телескоп
уперио у добијену дугу угледао би неке уске
линије светлости којом се потписују хемијски
елементи кад исијавају светлост. Историја науке
била би другачија да је он то погледао.

Уместо тога помамно се бавио алхемијом
као поетском науком, хемије магије, слутећи да
се истина наше мисли, њен корен, налази у том
тајанственом свету хемије, данас толико добро
проученом да то и деца знају.
Блистави ум Њутна за пар месеци је
прокљувио све законе гравитације а десетинама
година испразно је тражио логику у хемијским
формулама где су једина вага, индикатори и
инструменти били чула. Песници су ковали,
изгладњивали напајали сопствену хемију да
би је ловили речима, сликари сликом, а бавили
су се егзактном, врло прецизном менталном

креативном хемијом, иако нису појма имали да
управо и само то раде.
Песма, слика, музика су реторте, апаратура за
кување ткива наших мисли пре него што постану
мисао, а да није било тровања, експлозије,
зависности и лошег утицаја.
Рад је активност којом потискујемо своје
мисли о себи, функционишемо по захтевима
посла који обављамо. Ослушкивање себе,
замор, досада, напор, несрећа, туга од потиснуте
духовности протеране су из видног поља
духовности као сигнал који ометају активност
којом се егзистенција осигурава на дугом штапу.

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

Матрица духовног стања рада уместо да нас
учини жедним самих себе, да слободно време
љубоморно чувамо као прилику за бесомучно
испијање коктела које нам меша виртуоз нашег
духовног бића, ми постајемо промењени,
можда осакаћени људи, људи мотори, хомо
функционалиси. Функционишем дакле постојим,
а мислим дакле постојим постаје само знак да
по неким настраним стандардима губимо време
кад уронимо у себе.
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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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају кућа улица Сремска
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске
школе. Тел. 063/8860704.
Продајем гарсоњеру 35 m² у
Хемограду. Тел. 063/8055785.
Продајем стан 45 м² у Вршцу,
угао Стеријине и Анђе Ранковић,
може замена. Цена по договору. Тел
063/8548048 после 17 часова.
На продају два једнособна стана у
центру од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел.
064/2355436.
Продајем кућу у Избишту, са
окућницом и баштом, на плацу од
14,5 ари. Тел. 064/3906276
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.
061/1601215.
На продају плац, грађевинска
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
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/ 6016736.
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/ 6016736.
Продајем дворишну гарсоњеру
од 25 м², у ужем центру. Потребно
реновирање. Тел. 061/3215451.
Купујем гарсоњеру или мањи
једнособан стан. Тел. 061/7239352.
Продајем једнособни стан
44м² код Катедрале, реновирано
купатило, застакљена тераса,
одмах усељив. Тел. 064/3208414
На продају спратна кућа, ул.
Светозара Милетића, близу центра.
Тел. 060/7218959.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина 70 од 72 м². Тел.
064/2582696.
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.
064/1685894.
Приземна кућа комплетно
намештена, велико двориште,
башта на плацу величине 6 ари,
одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
Вршац. Тел. 064/6585499.
Мењам двособан комфоран
стан у центру, Стеријина улица, са
централним грејањем, кабловска,
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
и 064/1830312.
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. 062/1440065 и
065/8360255.
Мењам двособан стан 59 м² за
кућу, у ул. Стеријиној, централно
грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор.
Тел. 830-701 и 064/1830312.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.
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.
064/2355436.
Продајем викендицу у Месићу.
Површине 2000 м², идеална за
виноград, баштенска кућица,
прилаз мост, артерска вода, на путу
до Караша. Тел. 064/1324531.
Продајем кућу у Великом
Средишту,
Железничка
158,
са окућницом и баштом. Тел.
062/8041649.
На продају плац (грађевинска
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
На продају кућа у Вардарској
улици бр 17 и кућа на Гудуричком
путу. Хитно са великим плацем. Тел.
064/2355436.
За продају стан од 45 м² преко
пута поште нова радња. Тел. 836096 и 060/3856594
Продајем кућу на веома лепом
месту код Виле брег, постоји
могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/3759459.
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. 062/1106066
Хитно и повољно на продају кућа
у Великом Средишту са великим
плацем и баштом. Тел. 062/8041649
Кућа на продају ул. Другог
октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају
близу центра, Иве Милутиновића
80.Тел. 062/511751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Тел. 062/8232883
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/8221696
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/4902207
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/8909931 и
063/215854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/4486655
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
са
виноградарском
кућицом, има градски водовод. Тел.
060/7401210.
Продајем плац у потезу
Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/7401210
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.
Купујем већи стан са лифтом или
кућу чврсте градње, може кућа за
рушење, предност шири центар,
брег. Тел: 064/8795697.
На продају трособан стан Тел.
013/807-767
Купујем стан на Вождовцу,
Београд, у новоградњи. Тел.
064/1374669.
Продајем двособан дворишни
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413
Продајем кућу са ппоткровљем
на плацу од 670 м² у ул. Јанка
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-2207.
Продајем плац на вршачком
брегу потез „Павлишко брдо“, 60
ари, погодно за виноград, воћњак
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и пчеларе. Тел.060/1671519
Врло повољно кућа на продају у
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/8076858.
Хитно продајем дворишну
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин,
центар, прва зона одмах усељива.
Тел. 060/1434422
Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају стан двособан 69 м²,
лифт, централно грејање, подрум,
два балкона, трофазна струја,
паркет и плочице на Војничком
тргу у Вршцу. Повољно. Тел.
066/5398048
Плац Х.Пинкија 134, 984
м², ширина до улице 17 м,
очишћен, ограђен, комплетна
инфраструктура, Може замена за
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.
Мењам два стана у Вршцу за
један у Београду. Тел. 065/8319255.
Поклањам кућу испред Виле
Брег на плацу од 6,5 ари, вода,
струја, канализација, асфалт улица
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, Трг Андрије
Лукића 4/2. Тел.064/2098617
На продају двособан стан у
строгом центру Вршца. Тел.
064/6610072
Продајме двособан стан 59
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски
елементи, плакар и клима. Одмах
усељив.Трг Андрије Лукића. Поглед
на улицу. Тел. 064/3962064
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина бр. 70, од 72 м²са
гаражом. Тел. 064/2582696и 807585
Продајем трособан стан на
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура.
Тел. 065/3293060.
Продајем кућу на углу Иве
Милутиновића и Козарачке. Тел.
064/8977766.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, други
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел.
064/2098617.
Хитно продајем леп и комфоран
стан у цетру града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем кућу у солидном стању,
кућа је усељива, налази се у Вршцу,
улица Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
Продајем викендицу у Дубовцу
30м од Дунава, на плацу од 7 ари,
кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ прозори,
сигурносна врата. Тел. 065/2510357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30 ари. Тел.
062/1081097
Проидајем кућу ул. Војводе
Книћанина 62 Вршац, спратна
са лепим погледом на Хемоград.
Тел.060/4911005
Продајем једнособан стан 20
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. Тел.
063/8100154.
Продајем кућу са двориштем и
баштом у Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/9030439
Продаје се кућа са плацем
30 ари у селу близу Вршца. Тел.
062/1081097.
Продајем кућу на Маргитском
насељу. Цена 65.000 €. Тел.
064/6357325.
Продајем кућу на спрат. Цена тел.
67.000 €. Тел. 064/9174777.
Продајем или мењам за
једнособан стан 1. или 2. спрат,
кућу приземну са малим плацем,
потребно реновирање уз договор.
Тел. 064/9174777.
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/1255376
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије,
повољно, згодно за фризере и
занатлије. Тел. 064/1704999.
Радионица
за
издавање,
аутомеханичар – електричар итд.
Добра локација са паркингом. Тел.
064/1979069.
Новоизграђена кућа са баштом,
може намештена и ненамештена
на дужи временски период у
Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.062/1577261
Млађи брачни пар тражи старију
особу на чување, негу доживотну
бригу и помоћ за некретнину.
062/1577261
Издајем намештену дворишну
гарсоњеру,
посебан
улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520955
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/1685894
Издаје се гарсоњера у центру
Вршца, посебан улаз, засебна
струја, плин, има кабловска. Тел:
069/2701066.
Издајем две собе за две девојке,
Иве Милутиновића 18б, клима,
централно грејање, цена 80 евра
без додатних трошкова. Тел:
069/2701066, и 013/834-065.
Издајем двособан дворишни стан
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.
Издајем магацин 400 м²у Вршцу
ул. Подвршанска 17, има струју и
воду. Тел. 063/8100154
Издајеm двособан дворишни
стан. Тел. 013/831-538
Издајем двособан стан у центру,
може и као једнособан, 4 спрат,
грејање на плин, погодан за
студенте, ученице и запослене
женске особе. Тел. 063/8909931
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и
013/835-354
Издајем собу са купатилом
засебан улаз, клима, веш машина,
за ученицу или запослену девојку.
Тел. 013/401210 и 060/7401210,
060/1671519
Издајем спрат куће ученицима
на Војничком тргу, пшосебан улаз,
купатило, интернет и кабловска
као и употреба кухиње. Тел. и
065/6688383
Издаје се гаража на употребу у
Војводе Книћанина бр 70.Тел. 807585 и 064/2582696
Издајем стан у кући, засебан улаз
за ученице или запослене девојке.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Издајем намештен трособан
стан са плинским грејањем. Тел.
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен
стан, у Вршцу. Звати после 17
часова. Тел. 013 834 975.
Издајем намештен двособан стан
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен
стан, дворишни, све је посебно.
Тел.060/5805192 и 805-192
Издајем мањи локал у улици
Гаврила Принципа 45. Тел.
064/1443406
Издаје се стан једнособан,
дворишни
код
факултета
студентима или запосленима, Цена
три месеца 130 €. Тел.060/4433753.
Издајем спрат куће са посебним
улазом,
купатило,
интернет,
кабловска и употреба кухиње,
Станоја Главаша 37а на Војничком
Тргу. Тел. 065/66-88-383.

РАЗНО

Продајем
ТА
пећ
3,5
kw“Магнохром“ , комбиновани
шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/8347047.
Продајем бенџамине висине
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и
061/1884071.
Продајем котао на чврсто гориво
снаге 24 kw. Цена је 15.000 динара.
Тел. 064/1297323.
Продајем два тучана казана,
један бакарни, фуруну и корито за
клање свиња. Тел. 062/8010585.
Продајем
њиву
на
белоцркванском путу од 79

ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са
прикључцима. Тел. 060/8060105.
Нов, некоришћен акумулатор
45 kw, пећ на плин коришћена 1
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен ,
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи.
Тел. 061/2188086.
Продајем кућице за псе, мачке
и птице, штендери за цвеће раних
врста, жардињере, полице за
цвеће, метална мрежица за кош.
Тел. 064/2805720.
Поштена и вредна жена помагала
би и бринула о старијој женској
особи у кући или стану. Тел.
064/2810216.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861-419
и 064/3892738.
Продајем
шпорет
струјаплин, вертикални замрзивач,
хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм.
Тел.064/2355426.
Продајем одличну ракију од
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.
Продају се трактори „Фиат“ 120
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел.
060/0877131.
Чувала бих старије особе у замену
за некретнину. Тел. 063/8448091.
На продају класичан ТВ
„Панасоник“ 80цм, очуван у
функцији. Повољно. Тел. 013/832153.
Продајем та пећ, скоро нова,
мало коришћена. Тел. 060/0825724.
На продају кран-дизалица од
виљушкара, погодна за монтажу на
трактор. Тел. 064/1297323.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални замрзивач, хаварисана
З-128, трофазни електромотори,
кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/1601215.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062/37236
Продајем гвоздену ограду за
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел.
062/329812.
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 3333441. Цена по договору.
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 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/4695175 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.
013/2839461.
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- 1510340.
Култиватор ИМТ 507, мало
коришћен, пумпу за воду вуче са
15 м дубине, круњач за кукуруз са
два улаза и додатком за силажу. Тел.
065/8806652
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/3175360.
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.
069/8696371.

Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482418 и
013/861-419.
На продају буишилица „Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/3208414.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/3805110
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/5221329.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“
(кабинет),
компјутерски
сто,
кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара комад.
Тел. 061/1338946.
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. 060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,
као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем
и високом травом са тримером
или
мотокултиватором.
Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу Адриа,
исправну, комплетно опремљену,
регистровану до новембра 2019.
Тел. 064/ 0108921.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“, са мотивима „Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина

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.

3 метра и ширине 1,20 метра. Цена
по договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“
бојлер. Тел. 069/8696371.
Продајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни.
Тел. 069/8696371.
Продајем
плаву
колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/2579100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/3858314.
Купујем старе часописе„Булевар“
од 1990 до 2002. године. Тел.
065/8838634.
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
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.
061/6806244.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/2805862.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете до 6
година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager BC 750
CS, бицикл Capriolo Metropolis,
телевизор Sony 70 цм. Тел.
064/5264980.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/1738628
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.064/2286449.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом
тримером и моторном тестером.
Тел. 064/1955269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/1955269.
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. 061/2941161.
Продајем: кауч, витрину, плакар,
сто, столице, Тики бојлер. Тел.
063/287949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, Бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/2805881.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/9520727
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. 066/9520727
На продају тучани казан и корито

за клање свиња , траклене тегле 1
кг. Тел. 066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам и
поправљам повољно и квалитетно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/1820521
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.
062/8727204
Повољно продајем етажни котао
на дрва са пумпом и експанзионом
посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа,
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503
Продајем монитор за компјутер,
тв vivax, твvox, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел.
066/9520727.
Немачки језик, часови у Београду.
Ради се по уџбенику Делфин
(Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200
динара. Тел. 062/1760629
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/1820521
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.
Тел. 064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за топљење
масти. Тел 064/6585499.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и
два колор телевизора екран 55. Тел.
064/1284698.
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. 830077
Купујем тример за кошење траве.
Тел. 066/8204221
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,

повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
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. 069/8696371
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну
величине Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/6607961
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.
064/2717088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран,
алуминијумске
цеви за наводњавање, кавез за
коке носиље за 24 комада. Тел.
064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са
шест столица). Повољно. Тел.
064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
Тел. 063/7199076
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.
Продајем две та пећи у солидном
стању. Купујем старе ручне и џепне
сатове. Тел. 063/1687471
Продајем сејалицу за жито,
запрежна преправљена за трактор
18 реди. Тел 065/2579100
Продајем дводелну судоперу,
комбиновани
креденац,
трпезаријски креденац, мали
прозор сашалоном и стаклом, тв
сточић, лустер са пет кугли, тепих
3х2м. Тел. 061/1844316
Продајем кожну канцеларијску
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац. Тел.
064/3049145 и 832-867.
Продајем замрзивач, фрижидер,
електричну шиваћу машину. Тел.
827-367.
Улазна врата од јасена,
застакљена „Словенијалес“ кровни
прозор немачки са рамом Velukx
прозор вакумирано стакло1х 120.

Tel. 061/2188086
Аутомат
за
развијање
интраоралних
рентгенских
снимака
раз.стоматолошки
материјал. Тел. 061/2188086
Издајем казан за печење ракије,
довозим га на вашу адресу. Тел
062/502437
Продајем соковник Бош нов,
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики
5 и 8 л, високомонтажни по цени
20 €, судопера дводелна ростфрај
само корито, цена 2.000 дин. Тел.
063/1077271.
Купујем дечји креветац. Тел
064/3892738
Купујем аутоседиште за дете до
5 година и подметач за дете до 12
година. Тел. 064/3892738
Продајем апарат за варење,
професионални. Тел. 069/797606
Продајем
две
термоакумулиационе пећи од
седам и пет киловата, фрижидер,
женски бицикл, казан за котао,
котао и карлицу за свињокољ,
шиваћу машину кабинет Багат Ана,
дрвена собна једнокрилна врата
са ракастолом и дрвени дупли
прозор са ракастолом. Тел 834-549.
Купујем аутоседиште до пет
година. Тел. 063/482418
Купујем дечји креветац без
душека, аутоседиште од 5-12
година. Тел. 063/482418.
Продајем собну витрину, кауч,
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну
бакарну прскалицу, отоман, вунене
јоргане, кухињску витрину. Тел.
064/3906276
Пружан услуге пеглања на сат.
Тел. 061/2059900.
Продајем кајле идеалне за
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел.
063/8420246
Продајем креветац са душеком,
дечија колица, дечjу столицу
за храњење, украсне оградице
за креветац, клуб сто, дечија
колица. Хитно због селидбе. Teл.
060/6262984.i 064/9158835
Продајем двосед браон боје,
плиш, цена 4.000 дин и каду за
купатило стакло-пластика цена
4.000дин.Тел. 060/7401210
Продајем ручни фрижидер
28 л, стаклени балони за ракију,
машину за млевење меса, машину
за млевење ораха, малу машину
за млевење парадајза, пластичну
бурад за ракију. Тел. 064/3906276.
На продају тостер, миксер,
грил, ел.роштиљ равна плпча,
електрична месорезница, све
је ново, фирма Горење. Тел.
0643906276.
Продајем собна врата 2 ком.Тел.
064/2906053
Продаје се радијатор(ребра)
чланова 13, димензија 98х98
Повољно.Тел. 060/0833293
Продајем машину за шивење
исправну Necchi, тепих велики
очуван, фотељу на расклапање,
велики трпезаријски сто, 6 столица,
велику каду. Тел. 065/83192255
Кварцна грејалица 2400w нова
1500, 3 кауча пресвучена по 2000,
казан за маст с фуруном спорет
Алфа план 70 на дрва 10.000. Тел.
063/7722120
На продају тросед, три фотеље,
табуре, клуб сточић, фрижидер.

Цена по договору. Тел. 064/6610072.
На
продају
две
трубе
„Кинг“Чехословачке.
Тел.
064/3962064
На проадју један бакарни и
два тучана казана, нова, фуруна
и корито за клање свиња. Тел.
064/3962064.
Продајем нову судоперу, климу
-12, пластично буре, тегле и флаше.
Тел. 063/304163
Правим (месим) ситне колаче
и домаћу супу по наруџбини
од домаћих јаја у Малом Жаму.
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и
060/4441538.
Продајем бојлер од 10 литара.
Тел. 064/2582696и 807-585
Продајем
два
стилска
трпезаријска ормара. Повољно.
Тел. 060/0839943
На продају је пианино- Украјина,
цена 350€. Тел. 065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни мањи
дупли прозор и ракасто, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.
Грађевински пословиповољно и
квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну
веш машину Горење WT63090
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел.
064/3392633
Продајем судоперу, сто и
столице. Тел. 064/2262883
Продајем пржионицу кафе
са
комплетном
опремом,
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.
На продају собна грејалица на
точкиће, цена по договору. Тел.
063/485418 и 013/861419
Продајем
малокалибарску
пушку. Тел. 064/3511952Продајем
плински бојлер, 3 плинске пећи, 2
кварцне грејалице, тики бојлер, пвц
бурад за купус, дечји креветац. Тел.
060/8435003
Продајем стеге за цеви за скелу.
Тел. 837-631Продајем дрвену
столарију у одличном стању, собна
врата, прозорре са ролетнама,
храстову трокрилне капије 2
комада. Тел. 060/0873863.
Продајем електрични бојлер
80 литара, тики бојлер и плински
бојлер, све исправно. Тел. 013/401210,060/7401210 и 060/1671519
Храстова врата 180х220, пећ
на дрва новија краљица, бојлер
Металац димензије 125х35 две
године стар. Тел. 061/1112821.
Продајем пианино Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода, витрина, сто,
столице), храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.
Продајем већи кауч„Шипад“ 3.000,
дводелну витрину 4.000, фотељу
1.000 динара и комбиновану
машину м-8 МИО-Осјек 250 еура.
Тел. 063/1871673 и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу на
расклапање, машину Сингер. Тел.
063/8768575.
Продајем нов тросед крем
боје некоришћен, 4 месеца стар.
Имам рачун цена 15.000дин. Тел.
064/1319128.
Продајем зимске гуме са фелнама
– Тигар 165-70 Р14. Тел. 061/1132661
Продајем делове за веш машину
Горење стари тип, делове од аута
Опел Аскона и плински бојлер нов..
Тел.063/8100154 и 065/8806204..
Продајем петоделни регал,
тросед, двосед, фотељу, кауч, два
ормана. Тел. 064/1196670 после 18 ч.
Продајем
санке,
изузетан
квалитет,
велика
носивост,
демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел.
065/5293602.
На продају „масажер за ноге“ под
гаранцијом, Вршац. Тел. 013/831560
и 061/6806244.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају трактор ИМТ 560,
врцаљка за мед од три рама, Голф
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/
807-439.
На продају нисан примера 2.0 д.
год.2000. исправан, нерегистрован.
Тел. 064/1297323.
Југо 55, 93 годиште у возном
стању, мотор и мењач добри,
лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром
стању, ентеријер добар, све браве
раде. Цена 299 €, може договор.
Регистрација истекла у марту.
Може замена за Томос аутоматик
или АПН-6.Тел. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште,
у одличном стању, први власник,
регистрован до априла. Цена по
договору. Тел. 064/1286044.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година
производње 2000. Повољно!
Телефон 064- 84-22-674.
На
продају
Мазда
626
регистрована до 06.05.2019. у
добром стању Повољно, цена 550
€. Тел 064/5125724.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006.
годиште, цена са попустом до 13.09.
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.
Продајем шкоду фабиу 1.2,
2007, бензин-гас, регистрована
до 04. 2020., атестирана до 04.
2021. прешла 137.000 км. Тел.
063/8548048 после 17 часова.
Продајем тјоту Јарис 2003.
годиште. Цена по договору. Тел.
064/2438950.
Т-12 мотор на продају, исправан
у возном стању. Тел. 063/482418 и
013/861-419
Продајем гранд сеник 1,9 дизел,
2005. годиште, еуро4, странац, у
одличном стању. Хитно и повољно.
Тел. 069/797606
На продајем Рено Лагуна2003,
2,0 турбо бензин, урађен велики и
мали сервис Регистрован до јула
2020. год, Тел. 064/5672185
Купујем
Опел
Корсу,
регистровану, у добром стању, без
улагања. Тел. 063/482418
Продајем зимске гуме са фелнама
5 комада, 13х165х70 повољно.
Тел.063/482418 и 064/3892738.

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу,
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 1, БРОЈ 9. 22. ОКТОБАР 1975.

СЛОБОДА ЈЕ ОГРЕЈАЛА ЉУДЕ,
УЛИЦЕ...
Како је већ речено, најјаче фашистичко упориште у
Вршцу 2. октобра 1944. године била је католичка црква и
њена најближа околина. Било је ту стационирано око 800
војника и старешина једног СС пука, и ослобођење града

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (201)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIII ОДЕЉАК
1871-1886.

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
без уништења ових фанатичких бранилца није се дало
ни замислити. Зато су чланови руководства партијске
организације и Народно ослободилачког одбора
одлучили да се, преко дотадашњег председника града
Гезе Фриша, позову Немци на предају. Фриш се прими
улоге парламетара и пође са белом заставом, међутим, са
катедрале се осу митраљеска ватра.
Тада са свих страна поче дејство лаке артиљерије
црвеноармејаца и Фриш у другом покушају успе да однесе
фашистима поруку следеће садржине: “Црвена армија
каћушама и тешком артиљеријом опколила град. Вршац
је већим делом ослобођен, изузев немачког дела око
катедрале. Ако не напустите борбу и не извршите предају,
биће уништен читав тај део града, заједно са вашим
упориштем“. Одмах је на опште изненађење и радост
бораца почела општа предаје Немаца. Тиме је град био
ослобођен, јер је убрзо затим заузета пошта, финансијска
управа и други важни објекти.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 1., БРОЈ 9. 22. ОКТОБАР 1975.

УСПЕХ ЗА УСПЕХОМ

Радници-спортисти вршачког Графичког предузећа
„Слобода“ показали су и на септембарском финалном
такмичењу СИГРАФ-а, (Спортске игре графичких радника
Србије), своје изузетно добре и већ раније доказане квалитете.

Били су међу 850 такмичара, са својом осмочланом спортском
екипом, најбољи у две дисциплине. Стонотениска екипа у
саставу: Георге Балан, Сава Дудић, Радослав Петровић и Геза
Борош - заузела је прво место и освојила трофеј најбољих
графичара-стонотенисера у Србији. Такав исти успех је
постигла и „Слободина“ женска стрељачка екипа у саставу –
Светлана Ракић, Мара Ранчић, Ирма Фаркаш и Ана Витиз.
На крају, само да подсетимо да су спортисти овог вршачког
радног колектива постигли изузетне резултате и на такмичењу
чији је организатор Општинско синдикално веће - заузели су
1. место у фудбалу и стоном тенису, 2. место у стрељаштву
(мушка екипа).

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Вршац постаје муниципалним градом и седиштем првостепеног судбеног стола. - Његово Величанство
краљ Фрања Јосиф у Вршцу. - Вршац да постане главним местом у жупанији. - Одводњавање рита.
- Живот црквених општина. - Школа. - Друштвени, умни и задругарски живот.
XLII. законски чланак од
1870. године је обртна тачка
у повесници града Вршца.
Добивши њиме јурисдикциона
права, Вршац је постао
самосталном муниципијом.
У лето 1871. Његово
Величанство
наименовало
je
Василија
Лазаревића,
кр. саветника и спахију
средишког, за тамишградског
и вршачког великог жупана,
а тиме је учињен први
корак ка извађању новина.
Општинско представништво
одмах
изашаље
једну
депутацију, која се састојала
из председника сирочадског
стола, А. Волића, великог
бележника,
М.
Ковача,
великог фишкала, Виљема
Паста, већника Људевита
Клеветаја
и
Љубомира
Рајића и из варошких
представника: Ф. Ј. Херцога,
Фрање Михајловића млађег,
Ј. Бауера и Вершинга,
да поздрави овог новог
заступника
владиног.
Августа 28. извршено је ово
у В. Средишту у друштву с
депутацијом, која је ради
тога дошла из Тамишграда 1).
Нови
велики
жупан
инсталован је 19. септембра.
Према
програму,
једна
депутација грађана са вар.
представником, др. медиц.
Александром Куктаијем на
челу, уз пратњу коњаника,
изашла је у ½ 8 часова изван
места према Средишту.
Овој депутацији придружила
се
је
и
тамишградска
депутација
под
водством
свог градоначеоника, која је
овде била у гостима. После
кратког очекивања појави
се Василије Лазаревић уз
пуцњаву прангија. Др. Куктаји
га поздрави на немачком

језику, на шта му овај одговори.
Пошто је велики жупан
проговорио неколико речи и
са члановима тамишградске
депутације, кренуше се - на 60
кола - у варош. Пред станом,
где ће одсести, а то је „хотел
Клингер, сада Александровић“,
поздравише
га
кратким
говором у бело обучене
учеснице и предадоше му киту
цвећа.
Затим је једна депутација
одвела
великог
жупана
у
магистратску
седничку

дворану, где је заузео почасно
место између источно прав.
владике Е. Кенгелца и р.к. проте
и варошког пароха Јосифа
Новака, с десне стране седео
је још ист. прав. протојереј
Филип
Трандафиловић
и
градоначеоник Паст, а пред
њима у кругу варошко
представништво и магистрат.
Пошто је велики бележник,
Михаило Ковач, прочитао

1) „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1871. бр. 33. и 36.

декрет о наименовању и
пошто се велики жупан
најпре заклео, поздравише
га градоначелник Карло Паст
на мађарском, варошки судац
Емил Новаковић на немачком,
а председник сирочадског
стола, Александар Волић, на
српском језику. Лазаревић је
сваки поздрав истим језиком
отпоздравио.
После тога седница је
затворена и отпочето је
приказивање, нарочито ћ.
кр. официрског кора, р. к. и
исти. прав. свештенства,
мађистрата,
општинског
школског
одбора,
учитељског
особља
комуналне грађанске и
народне школе, одбора
ист.
православне,
протестанске и јеврејске
црквене општине, и одбора
трговачке и занатлијске
банке. По подне у 2 часа
беше у гостиони „хотел
Клингер“ свечани банкет од
150 особа, где је небројеним
здравицама прослављен
овај по Вршац тако значајан
догађај. У вече у 7 часова
беше
величанствена
бакљада. Том приликом
поздравише
великог
жупана Светозар Пеша
српски, а Фрања Јосиф
Херцог немачки. После тога
беше свечана представа
у „циркусу Јосифа Дерсина“,
који се баш онда овде бавио.
Доцкан увече певала му је
немачка певачка дружина,
чијим је почасним чланом још
испре био. А сутрадан давала
је српска народна позоришна
дружина свечану представу.
Тако је текло инсталовање
првог
вршачког
великог
жупана. 2).

2) Седнични записници и „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1871.
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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

22 ВРШАЧКА КУЛА

Салата од пасуља
и кукуруза
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Тортице са пудингом
НАМИРНИЦЕ:
3 јаја
1 кесица пудинга од јагоде
2 дл хладног млека
4 кашике гриза

50 г брашна
100 г шећера
1 ванилин шећер
1 прашак за пециво

НАМИРНИЦЕ:
400 г пасуља
200 г кукуруза шећерца
½ главице црног лука
200 г сланине
со. бибер
уље
сирће
сенф

ПРИПРЕМА: Пасуљ и кукуруз скувати у хладној води и
процедити. Лук исећи на колутове и мало пропржити на уљу.
Додати ситно исечену сланину и пржити док не постане хрскава.
Извадити из тигања и оцедити. У већој чији помешати пасуљ,
кукуруз, лук и сланину. Додати со, бибер, уље, сирће и сенф и све
добро промешати.

Переце са кимом

НАМИРНИЦЕ:
300 г брашна
200 г маргарина
10 г квасца
соли по укусу
1 чаша киселе
павлаке
3 жуманца
ким

ПРИПРЕМА: Замесити тесто од маслаца,
жуманаца, квасца, киселе павлаке и брашна.
Развити тесто дебљине ½ цм. Сећи штапиће,
ваљати их у рукама и од њих правити переце
(могу и други облици). Након тога, премазати
жуманцетом помешаним с кашиком уља.
Посути кимом или сусамом и пећи на умереној
температури док не порумене.

ПРИПРЕМА: Направити пудинг према упутству с
кесице. Умутити јаја (прво беланца, па жуманца), додати
шећер, брашно, 2 дл пудинга и гриз. Све добро сјединити,
па додати прашак за пециво и ванилин шећер. Маса може
бити мало чвршћа, па у зависности од густине пудинга,
по потреби, додати кашику или две млека. Масу излити у
калупе за тортице и пећи у загрејаној рерни на 180°Ц. Кад
су тортице готове, украсити их пудингом.

Торта са лешницима
и бадемима

ПРИПРЕМА:
Рерну загрејати
на 250°Ц. Добро умутити беланца уз
постепено додавање шећера. У току
НАМИРНИЦЕ:
мућења додати сирће да маса буде чврста.
Смесу разлити у плех обложен папиром за
Кора:
печење. Ставити плех у рерну и смањити
7 беланаца
температуру на 100°Ц. Кору пећи око 45
500 г шећера
минута, пазећи да не потамни (ако почне
1 кашика сирћета
да тамни, ставити папир одозго). Фил:
Скувати на пари жуманца са шећером, а
Фил:
потом прохладити. Додати умућени путер
7 жуманаца
и препечене самлевене лешнике. Печену
7 кашика шећера
кору пресећи по дужини на три једнака
250 г путера
дела. Фил поделити на пола и филовати
150 г препечених
преко две коре. Поклопити трећом кором.
лешника
Умутити слатку павлаку и премазати
Прелив:
готову торту. Посути сецканим лешницима,
500 мл слатке павлаке бадемима и орасима (по жељи).
Остало:
Важно: Кора треба да буде хрскава као
печени бадеми
праве пуслице.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

ВРШАЦ СЕ ВРАТИО НА ПОБЕДНИЧКИ ПУТ УБЕДЉИВО САВЛАДАВШИ БОРАЦ У ДЕРБИЈУ 9. КОЛА КЛС

НАЈБОЉИ МЕЧ У СЕЗОНИ, ЛИДЕР ПАО У МИЛЕНИЈУМУ
ВРШАЦ – БОРАЦ 83:72 (19:18, 16:12, 29:18, 19:24)

ВРШАЦ – БОРАЦ 83:72 (19:18, 16:12, 29:18, 19:24)

Центар Миленијум, гледалаца: 600, судије: Маричић (КВ),
Мрдак (БГ), Крстић (Ал)
ВРШАЦ: Милошевић, Димић 7 (6 ск, 5 ас), Дукић,
Ћирковић 15 (4 ас), Аџић 6, Грушановић 14, Павковић,
Газибеговић 11 (9 ск), Савовић 2 (12 ск, 7 ас), Вранеш, Билер
26 (17 ск), Шћекић 2.
БОРАЦ: Ћурчић 7, Аликадић 16, Поповић 4, Ђоковић 5,
Крсмановић, Гавриловић, Мајсторовић, Кочовић 11 (5 ас),
Неранџић 6 (13 ск), Џонс 8, Тодоровић 6, Чарапић 9.
Вршчани су у својој најбољој утакмици ове сезоне
пружили игру за памћење, прекинули серију пораза
и убедљиво савладали лидера на табели. Тренер
Дарко Костић успео је да препороди екипу за
недељу дана а његови играчи потпуно су повратили
самопоуздање, показали фанатичну енергију и
изузетну жељу за победом. Јунак победе Вршчана
био је сјајни Гејб Билер, прави вођа екипе за кога
Чачани нису имали никакво решење. Вршац је имао
доминацију под кошем захваљујући Савовићу и
Газибеговићу и двоструко више асистенција од
ривала, док су прецизним шутевима и асистенцијама
важан допринос великој победи дали и Грушановић,
Димић и Ћирковић. Само у првој четвртини владала
је резултатска неизвесност, а у другом периоду
екипа Вршца преузела је иницијативу и потпуну
резултатску контролу. До прве осетније предности
Вршац је дошао у 15. минуту кошем Билера за
вођство од 6 поена (29:23), али и пропустио неколико
напада да већ тада стекне двоцифрену предност.
Све то су изабраници тренера Костића надокнадили
почетком другог полувремена када су са две тројке
одличног Ћирковића и једном Билера дошли до
двоцифрене разлике (44:32). Уследила је реакција
Чачана, после намерне личне грешке Ћирковића
убацили су 4 поена и дошли на заостатак од 3 поена
(43:46), али за више нису имали енергије. У финишу
треће четвртине Вршчани су започели победнички
плес магичним дриблингом Ћирковића и ефектним

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У БЕОГРАДУ

АРТ БАСКЕТ - ВРШАЦ 101:69 (32:23, 26:23, 22:10, 21:13)
Кошаркашице Вршца поражене су у Београду, у 8. колу
Друге женске лиге Србије од лидера на табели., Арт баскета.
Играчице тренера Мирослава кањевца у наредном колу, у
Центру Миленијум, дочекују екипу Радничког из Ктагујевца.
Меч се игра у суботу од 17 часова.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
Златибор -Тамиш		
Напредак - Дунав		
Вршац - Борац 		
Колубара - Младост		
ОКК Београд - Слобода
Нови Пазар - Динамик
Војводина - Металац

78 : 73
72 : 76
83 : 72
89 : 94
85 : 95
95 : 89
84 : 88

1.Борац 		
2.Златибор
3. Слобода
4.Нови Пазар
5. Динамик
6.Вршац 		
7.Младост
8.Напредак
9.Тамиш 		
10.Дунав 		
11.Металац
12.Војводина
13.Колубара
14.ОКК Београд

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10

ДРУГА ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
Повратак у форму: Милош Димић

продором за предност од 15 поена (62:48), да би
средином последње четвртине дошли и до вођства
од 20 разлике (79:59). Тренер Борца Мариновић тада
је убацио младог Ћурчића који је скренуо пажњу на
себе са неколико ефектних потеза, а једина светла
тачка код Чачана био је ефикасни Аликадић.

ВАСАР НАПУСТИО ВРШАЦ, ДОШАО ФРАНЦУЗ ОНА - ЕМБО
Вршац је после одласка
Американца Џонија Васара
попунио
упражњено
место органиизатора игре
довођењем
француског
интернационалца, бившег
младог
репрезентативца
триколора, Ренатана Она
-Ембо. Француски играч има
21 годину, долази из Америке
где је играо на Универзитету
Тулејн. Она - Ембо ставио се
на располагање тренберу
Дарку Костићу у уторак, а
његов деби биће на утакмици
у Старој Пазови против
Дунава из Старих Бановаца.

АТЛ Е Т И К А

ВРШАЦ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ДОМАЋИН
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ МИТИНГА ЗА ЈУНИОРЕ
У Врњачкој Бањи је ове године,Атлетски Савез
Србије био домаћин,традиционалној свечаности
Избора најбољих атлетичара Балкана,који носи
назив Балкан Гала 2019.
Градоначелник Врњачке Бање Бобан Ђуровић
је заједно са председником АСС Веселином
Јевросимовићем и директором АСС Слободаном
Бранковићем одлично организовао овај скуп,
који броји чак 19 држава Балкана у проширеном
саставу.
Атлетски клуб Атина имао је свог представника
и делегата, Богдана Кнежевића,који је испред
Министарства Омладине и спорта, као и савеза
доста учинио за развој атлетског спорта у Србији.
Овога пута договорена је директна сарадња са
г. Панајотисом, председником атлетске федерације
Грчке, као и представницима Атлетских Савеза
Израела и Азербејџана да се на следећим Атинским играма
прикључе и клубови из ове три федерације, те ће се заједно са
Мађарском и Румунијом овај митинг заиста имати интернационални
карактер.
Посебан гост и делегат на Балканској гаа вечери био је

ВРШАЧКА КУЛА

вишеструки олимпијски и светски првак и рекордер у скоку мотком,
Сергеј Бубка (на слици лево), као и вицепрезидент Балканске
федерације Добросав Карамаринов (десно).
Вршац ће већ догодине у перспективи, добити јак
интернационални митинг за јуниоре,који ће окупити младе са
Балкана.

Дуга - Спартак		
Љубовија - Раднички (Б)
Карабурма - Србобран
Арт Баскет - Вршац		
Раднички 2016 - Милешевка

75 : 67
51 : 73
105 : 68
101 : 69
73 : 67

1.Арт Баскет
2.Дуга		
3.Раднички 2016
4.Милешевка
5.Раднички (Б)
6.Спартак		
7.Карабурма
8.Вршац		
9.Љубовија
10.Србобран
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ОБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА 6. КОЛО
Ужице - Футог		
Баваниште - Дубочица
Банат - Карађорђе		
Топличанин - Лозница
Борац - К. Митровица

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

1.Борац 		
2.Банат 		
3.Дубочица
4.Карађорђе
5.К. Митровица
6.Лозница
7.Баваниште
8.Футог 		
9.Ужице 		
10.Топличанин
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ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 11. КОЛО
Металац - Младост				
36 : 14
Далматинац - Будућност			
41 : 34
Херцеговац - Војвода Степа			
33 : 25
ПИК Пригревица - Сомбор			
47 : 25
Раднички - ОРК Панчево			
36 : 31
Славија - Нафтагас			
играно 5. 12.
1.Херцеговац
2.ПИК Пригревица
3.Славија
4.Металац
5.Војвода Степа
6.Далматинац
7.Будућност
8.Раднички
9.Младост
10.ОРК Панчево
11.Нафтагас
12.Сомбор
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24 ВРШАЧКА КУЛА
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