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СУБВЕНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ВРШАЧКОМ ИНФОРМАТИЧКОМ ПРЕДУЗЕЋУ

ДАТА ЦЕНТРУ У ВРШЦУ СУБВЕНЦИЈА ОД
Министарство привреде доделило
је информатичком предузећу ХиТим
субвенцију од скоро 120.000 евра за
опремање дата центра за пружање
сервисних услуга иностраним компанијама
у Вршцу, пише Нова економија.
ХиТим се обавезао да ће заузврат
запослити најмање 15 радника на
неодређено време до краја 2021. године, и
да неће смањивати укупан број запослених
испод 39 у периоду од три године од
завршетка инвестиционог пројекта.
Компанија се такође обавезала да
изврши инвестицију у основна средства у
износу не мањем од 749.000 евра, од чега

120.000 ЕВРА

најмање 25 одсто мора бити из сопствених
средстава а не из државне помоћи.
Уговором са Министарством привреде
инвеститору је одобрен подстицај у
вредности 15,96 одсто трошкова улагања
у основна средства, односно 119.540 евра.
Новац ће бити исплаћен у две неједнаке
годишње транше у 2020. и 2021. години,
стоји у уговору.
Дата центар у Вршцу отворен је 2018.
године, а следеће године посетио га је
председник Србије Александар Вучић у
оквиру кампање “Будућност Србије”.

Нове инвестиције и запослења:
Вршачки Дата центар у Технолошком парку

ВРШЧАНИ ПРЕДЊАЧЕ У ДОБРОВОЉНОМ ДАВАЛАШТВУ КРВИ

ХУМАНОСТ ЗА ПОХВАЛУ

Вршчани се редовно и врло активно
укључују у акције добровољног давалаштва
крви, а похвале за хуманост стижу од
медицинског особља из новосадског
Завода за трансфузију, чије екипе редовно
долазе у наш град да обнове резерве крви.
- Када је на снагу ступио нови Закон
о трансфузиолошкој медицини, акције
добровољног давалаштва крви организују
се у Вршцу два пута месечно, подсећа
Сузана Цветановић, секретар Црвеног
крста Вршац који координира акције ДДК. С обзиром на то да је период привикавања
на нови начин давања крви била 2018.
година, задовољни смо статистиком након
завршетка 2019. године. Број јединица крви
прикупљених у 2018. је 1.071, док је у 2019.
години прикупљено 1.367. У 2018. години
било је 165 особа које су одлучиле да први

пут дају крв, а у прошлој години имали смо
367 нових добровољних давалаца.
Цветановићева подсећа да се акције
добровољног давалаштва крви организују
у просторијама Месне заједнице „Жива
Јовановић“, код Мале цркве, по унапред
заказаном термину који се ускклађује са
Заводом за трансфузију Нови Сад.
Секретарка вршачког Црвеног крста
са задовољством наглашава да је прошле
године прикупљено за 30 одсто више
јединица крви и верује да ће Вршчани
наставити да се одазивају акцијама
добровољног давалаштва крви и током ове
године. Црвени крст Вршац сваке године на
Дан добровољних давалаца крви награђује
вишеструке даваоце, а има их доста. Неки
су крв дали на десетине пута.
Ј.Е.

Хуманост Вршчана на делу

ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ ВРШЧАНЕ

КЛИЗАЛИШТЕ
ОТВОРЕНО ДО
КРАЈА ЈАНУАРА
Вршачки малишани, али и нешто
старији суграђани, могу да уживају
у овдашњој зимској чаролији.
У недостатку белог снежног
покривача, ту је клизалиште у
центру града, на Тргу Светог Теодора
Вршачког, које је почело са радом 19.
децембра. Град Вршац обрадовао је
своје најмлађе суграђане.
- Вршачки малишани моћи ће да
клизају до краја јануара, поручују
из Туристичке организације Града
Вршца (ТОВ). - Цена карте за 50
минута
клизања по термину
износи 200 динара, што укључује
и
изнајмљивање
клизаљки.
Клизалиште је отворено сваког дана
у времену од 10 часова до 22 сата.
Интересовање
Вршчана
за

клизалиште је велико, а највише
клизача ужива у плесу на леду у
другом делу дана.
- Наши најмлађи суграђани до сада
су најчешће клизали у поподневним
и вечерњим терминима када их
је било и највише на леду, кажу у
ТОВ-у. - Иако почиње школа прилику
да уживају на леду деца ће имати до
краја јануара, докле је планирано
да се, уколико временске прилике
дозволе, клизалиште задржи у
нашем граду.
Клизалиште је улепшало зимски
распуст вршачким ђацима, посебно
малишанима који су одмор од школе
провели у граду.
Ј.Е.

Вршчани уживају у чарима клизалишта

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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МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ ОБИШАО ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА У ИЗБИШТУ И ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

ПРЕДСТАВЉЕНИ ОВОГОДИШЊИ КОНКУРСИ И СУБВЕНЦИЈЕ

Бранислав Недимовић, министар
пољопривреде,
водопривреде
и
шумарства у Влади Републике Србије,
наставио је да обилази пољопривредне
произвођаче и да, у директном
разговору са њима, спозна њихове
проблеме, али и представи нове
конкурсе и субвенције које су држава
и ресорно Министарство припремили
за 2020. годину, као подршка развоју
српске пољопривреде. Тако је било и
овога пута, приликом посете министра
Недимовића
пољопривредним
газдинствима Зорана Ходриа у
Великом Средишту и Богдана Павлова
у Избишту. У пратњи министра,
пољопривреднике је обишла и Драгана
Митровић, градоначеница Вршца, са
сарадницима.
Градоначелница је указала на значај
сарадње са вишим инстанцама посебно
у овако директним контактима са
пољопривредним произвођачима.
- Ова посета министра је још један
показатељ колико Влада Републике
Србије и сва њена министарства
брину свим грађанима Србије, рекла
је градоначелница Митровић. –
Директни разговори са власницима
пољопривредних
газдинстава
су
веома значајни, без обзира на то

Добри ветрови за пољопривреднике: Министар Бранислав Недимовић и Градоначелница Драгана Митровић
са пољопривредницима Избишта
што пољопривредници могу да хектара обрадивих површина.
је домаће тржиште мало за органску
се информишу и на други начин о
- Посета министра пољопривреде производњу и да она треба да буде
субвенцијама државе. На овај начин много нам је значила, и мени и оријентисана на инострано тржиште.
могу да поразговарају са министром осталим пољопривредницима који су
Ове године субвенције за
о конкретним проблемима и да дошли да га дочекају, јер смо добили органску пољопривредну производњу
покушамо да заједно, и Министарство информације из прве руке, задовољно биће два и по пута веће него прошле,
и ми као локална самоуправа, нађемо каже Павлов.- Ако буде како је министар каже
Недимовић.
–
Органску
решење за неке од тих проблема.
рекао, сви ми овде у Избишту бићемо производњу морамо да стимулишемо
Богдан
Павлов,
власник задовољни. Рекао бих да да се нама и да све оријентишемо према извозу.
пољопривредног
газдинства
у пољопривредницима приближавају Јако је важно да ове људе подстакнемо
Избишту, бави се ратарством на око сто добри ветрови!
и по цену да у првом тренутку тржиште
Зоран Ходри из Великог Средишта чак и лошије одреагује на њих, али да
бави се сточарством, узгојом бикова преко субвенција могу да обезбеде
и јунади, производњом млека и да заврше тај свој циклус релативно
генетским узгојом млечних крава. задовољни. Људи из Западне Европе
Има више од 70 грла, највише музних невероватно траже српску органску
крава, тако да му је органско млеко храну и ми морамо да им удовољимо.
главни производ. Али, значајан део Јер, док је добрих купаца, не треба да
производње су и бикови и јунад. се упуштамо у то да ли је то добро или
Ходри је успешан сточар, а бриге и лоше за њих, ако они добро плаћају.
проблеме, који га муче и отежавају
Присутни пољопривредници били су
производњу, поделио је са министром задовољни јер су добили информације
Недимовићем.
о новим конкурсима које расписује
Имам осам бикова које немам Министарство.
Посебну
пажњу
коме да продам, каже Ходри. – Коме привукле су им субвенције за набавку
год понудим, нико није заинтересован, пољопривредних машина, нарочито
кажу ми да се не баве органским за куповину нових трактора, а ако су
откупом и слично, а друга прича је склопљени у Србији, Министарство
само ви производите и нема никаквих субвенционише половину од укупне
проблема.
вредности трактора.
Министар Недимовић се потрудио
Ј.Е.
Добродошлица: Министра Недимовића дочекују пољопривредници
да појасни ситуацију нагласивши да
Великог Средишта

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПОРТОМ ЗА БОЉЕ СУТРА“

ЗРЕЊАНИНСКИ МАЛИШАНИ У ОДМАРАЛИШТУ ЦРВЕНОГ КРСТА

У оквиру пројекта „Спортом за
боље сутра“, 45 деце из Зрењанина
били су гости одмаралишта Црвени
крст Вршац. Реч је о ученицима
петих
разреда
зрењанинских
основних школа. У објекту поменуте
овдашње хуманитарне организације
на вршачком Брегу, основци су
провели пет дана на опоравку. Акцију
„Спортом за боље сутра“ реализује
Црвени крст Зрењанин, уз подршку
локалне самоуправе и више од 30
спортских клубова и организација.
Домаћини из вршачког Црвеног крста
потрудили су се да организују богат
и разноврстан програм који је деци
помогао да квалитетно проведу своје
слободно време. Организоване су им
разне радионице, дечаци су највише
волели да играју кошарку и фудбал,
а заједно су ишли у шетње брегом
и научили доста тога о природним
лепотама, флори и фауни Вршачких
планина. Били су веома задовољни
својим боравком на вршачком брегу,
а у родни град су понели најлепше
успомене, кажу.
- Мањи део малишана је из

Зрењанински основци на опоравку на вршачком брегу
хранитељских породица, док су Црвеним
крстом
и
најавио првенствено имају много спортских
остали из тзв.сиве зоне сиромаштва, укључивање спортских организација активности на отвореном, а ту су и
из породица које нису корисници у акцију „Спортом за боље сутра“, што едукативне и креативне радионице,
социјалних услуга, али им је овакав ће омогућити нове активности.
тако да се сви лепо забављамо.
вид опоравка за децу заиста потребан,
Сузана Цветановић, секретар
Према речима Цветановићеве, ово
објашњава секретар Црвеног крста Црвеног крста Вршац, захвалила је прва група која је дошла ове године
Зрењанин Александра Танасијевић и се што су Зрењанинци изабрали на опоравак у одмаралиште вршачког
додаје да су деца из насељених места вршачко одмаралиште за опоравак Црвеног крста, а термини за поједине
са територије Града Зрењанина.
деце и додала:
кампове већ су резервисани. И овог
Сима
Салапура,
помоћник
- Мислим да боље место нису ни ће лета објекат са најквалитетнијим
градоначелника
Зрењанина, могли да нађу, јер је на вршачком ваздухом бити пун малишана.
похвалио је сарадњу са овдашњим брегу ваздух најчистији у Европи. Деца
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ, ВД ДИРЕКТОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

НОВИ ПОСЛОВИ ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ

Јавно комунално предузеће “Други октобар” од
виталног је значаја за функционисање Града Вршца
и због тога је недавна промена директора изазвала
велику пажњу јавности. О циљевима и плановима
за 2020. годину, као и о решавању горућих градских
комуналних проблема за “Вршачку кулу” говорио
је Јован Кнежевић, нови вд директор ЈКП “Други
октобар.
Какви су Ваши утисци после преузимању
функције директора ЈКП „Други октобар“?
- Моји први утисци су изузетно позитивни.
Наишао сам на леп пријем од стране запослених,
окружен сам квалитетним тимом сарадника,
одлични су у свом послу и због тога нисам осетио
никакве потешкоће по преузимању дужности.
У претходном периоду направљен је значајан
искорак у пословању, организацији и занављању
возног парка и опреме. Не знам да ли је „Други
октобар“ икада био у финансијском проблему,
али могу да кажем да је сада изузетно стабилно
предузеће. Постоје наравно многе ствари које треба
завршити, неке је неопходно довести на виши ниво,
све оно што је мој претходник, господин Перић,
започео а није стигао да заврши. Први циљ биће
нам да да исходујемо нове послове у оквиру наших
делатности, а други да направимо уштеде, где год је
то могуће, пре свега код потрошње горива, мазива,
резервних делова, дакле свега оног што оптерећује
неко пословање. Трудићемо се да побољшамо
наплату наших потраживања, мада могу да кажем
да сам по доласку у предузеће затекао изузетно
добру ситуацију захваљујући подстицајним мерама
за репрограмирање дугова потрошача које су дале
одличне резултате. Наравно, један од најважнијих
циљева ове године је и завршетак започетих
инвестиција.
Колико вам у обављању нове дужности
може помоћи претходно искуство стечено
руковођењем градском управом Града Вршца?
- Мој први непосредни контакт са комуналним
делатностима био је још 90-их година када сам
обављао послове секретара тадашње Општинске
управе и секретара Скупштине општине Вршац.
Тада сам имао прилику да се упознам са начином
функсионисања „Другог октобра“. Касније, током
дванаестогодишњег стажа у вршачком СТУП-у,
такође сам долазио у контакт са делатностима
нашег комуналног предузећа, а најинтензивнији
контакт са комуналним делатностима имао сам у
задње три године, као начелник Градске управе, по
гашењу два јавна предузећа, Инвестана и Вароши,
када су све делатности тих јавних предузећа
прешле у надлежност Градске управе. То искуство,
пре свега у раду са људима и у организацији,
омогућило ми је да не дођем на непознати терен.
Знам где су проблеми, у ком правцу треба кренути
да би нешто поправили, наравно, све то у сарадњи
са локалном управом. Без разумевања Градске
управе комунално предузеће не може да се води,
поготово не на адекватан начин.
Недавно сте на седници Скупштине Града
презентовали план рада „Другог октобра“ за
2020. годину. Можете ли нашим читаоцима
презентовати најважније смернице из тог
плана?
- Најважнији циљ је обезбедити обављање
свих комуналних делатности у складу са нашим
планом уз задржавање финансијске стабилности.
Преузели смо све водоводе у нашим селима,
радимо на усавршавању система и праћењу
његовог функционисања и свим корисницима
обезбедићемо квалитетну и исправну воду за пиће.
Значајне активности предстоје нам на депонији, пре
свега када је у питању примарна селекција отпада.
Селектирањем отпада обезбедили би са једне
стране сировинску основу и нешто приходовали,
а са друге стране, имајући у виду ограниченост
капацитета депоније, продужили би век њеног
трајања. Када су у питању инвестиције, пре свега
желимо да завршимо све радове на пречистачу
отпадних вода. Водићемо рачуна о заштићеним
природним добрима, мислим да би могли више

Стабилно пословање: Јован Кнежевић,
вд директор ЈКП “Други октобар”
да урадимо на том плану, учинићемо све што је
потребно да би појачали интензитет активности.
Подразумева се и да ћемо задржати достигнути
ниво вршења комуналних услуга, пре свега када
је у питању одржавање чистоће града и уређења
градског зеленила.
Поменули сте нове послове у оквиру
комуналних делатности. На које сте послове
мислили и када би могли да очекујемо да они
почну?
- Пре свега мислим на изградњу и одржавање
атмосферске канализације. Тај сегмент комуналних
делатности је дуги низ година био запостављен,
односно није третиран на адекватан начин.
Одвођење и пречишћавање канализационих вода
је једна комунална делатност и није могуће њено

“Постоји сасвим реална
могућност да добијемо 8 милона
евра за изградњу атмосферске
канализације. Са KFW банком
смо имали веома позитивна
искуства када је у питању
изградња фабрике воде, и
уколико нам се та инвестиција
одобри, у наредних неколико
година “Други октобар” ће имати
одличан посао а Град Вршац ће
уз завршетак изградње канала
Месић проблем атмосферске
канализације решити на целовит
начин.
развајање по сегментима. Сведоци смо честих
бујичних поплава у одређеним деловима града, чак
смо у Уљми имали поплаву незапамћених размера
у којој је изгубљен и један живот. У граду нисмо
имали тако катастрофалне последице, али јесмо
велике материјалне штете. Ради се на уређењеу
Месића, завршена је деоница од 1850 метара и
прихватићемо њено одржавање. За то је потребна
и одговарајућа механизација и организација,
наравно морамо за то планирати и финансијска

средства. Могу да кажем да су немачка КFW банка
и Влада Републике Србије обезбедили 8 милиона
евра који се могу уложити у атмосферску и фекалну
канализацију у Вршцу. Имајући у виду да смо са
изградњом фекалне канализације дошли до самог
краја и да ћемо ове године завршити последњи
километар, као и финалне радове на пречистачу,
постоји сасвим реална могућност да тих 8
милона евра сукцесивно повлачимо за изградњу
атмосферске канализације. Са KFW банком смо
имали веома позитивна искуства када је у питању
изградња фабрике воде, и уколико нам се та
инвестиција одобри, а велике су шансе да тако буде,
у наредних неколико година “Други октобар” ће
имати одличан посао а Град Вршац ће уз завршетак
изградње канала Месић проблем атмосферске
канализације решити на целовит начин.
Недавно су у Вршцу боравили студенти из
Холандије који су проучавали начин одношења
смећа и дали су неке предлоге и сугестије. Дали
ће сарадње тог типа са научним и образовним
центрима бити у будућности?
- Депонија је један од горућих проблема нашег
града и свака организована и стручна активност у
циљу решавања проблема селектирања и одлагања
отпада је добродошла. Свакако ћемо морати да
ангажујемо стручне кадрове у тој области како би
одредили правце деловања у наредних неколико
година како би депонија, за коју могу да кажем да
нисам поносан како изгледа, била у много бољем
стању. Сарадња са Универзитетом из Холандије ће
се наставити, не само када је у питању истраживање
у вези одлагања отпада већ и у неким другим
областима.
У претходном периоду “Други октобар”
је у циљу примарне селекције отпада
поставио рециклажна острва на неколико
пунктова у граду. Постоји ли могућност да се
примарна селекција отпада врши већ у самим
домаћинствима корисника комуналних услуга?
- Када је у питању примарна селекција отпада ја
сам дубоко убеђен да није довољно само подићи
еколошку свест код људи већ да је потребан и мали
материјални подстицај за домаћинства. Шта то
конкретно значи? Рецимо да правилно одлагање
отпада, када је у питању примарна селекција,
у различите канте или кесе прати и умањење
комуналног рачуна за одређени износ. Исти
материјални подстицај планирамо и за привредна
предузећа, али потребно је затворити цео круг,
од сакупљања до коначног пласирања отпада
односно његове прераде. То наравно захтева
добру припрему и на томе ћемо убрзано радити
ове године.
Истакли сте да сте задовољни занављањем
возног парка, али да је неопходно наставити у
том правцу. Шта је још потребно набавити од
механизације?
- То пре свега зависи од послова које ћемо
обављати. Град Вршац је ушао у пороцедуру за
закључење послова јавно - приватног партнерства
за летње и зимско одржавање путева и јавне
расвете и уколико се то заврши повољно, “Други
октобар” ће сигурно преузети део тих послова.
Ту спада одржавање вертикалне и хоризонталне
сигнализације и крпљење рупа на путевима. У том
случају неопходна ће бити набавка ваљка и нешто
мало технике, остало све имамо.
Када су у питању комуналне делатности,
грађане највише занима да ли ће бити
поскупљења у овој години?
- Крајем прошле године имали смо повећање
цене топлотне енергије за 10 %, иако је економска
рачуница омогућавала да поскупљење буде до 27
%. Одлучили смо се за минимално повећањецена
само да би се смањили губици у обављању те
комуналне делатности. Уколико буде поскупљења,
она ће бити минимална, водићемо рачуна и о
буџету предузећа и о буџету наших суграђана,
корисника услуга “Другог октобра”.
Б.Ј.
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ВРШАЧКЕ ВИЛЕ, ЛЕТЊИКОВЦИ
И ВИНОГРАДАРСКЕ КУЋИЦЕ
Будући да поглед са брда Миса код
цркве Светог Крижа, или тзв. „црквице“,
оставља најјачи утисак на туристе,
туристички водичи посету овом месту
углавном остављају за крај сваког
обиласка знаменитости града Вршца,
попут шлага на торту.
Најчешћи коментар посетилаца буде:
„одавде је најлепши поглед у Војводини,
па и шире“, а одмах потом „вама не треба
Копаоник, Златибор итд.“. Том приликом,
туристички водичи мудро прећуте да
одлазак на Вршачке планине за већину
Вршчана представља вожња колима до
„Славише“ или одмаралишта „Црвени
крст“, после чега следи кратка шетња по
околини, или испијање пића на тераси.
Они малобројнији, који се усуде да шетају
мање прометним стазама, знају да далеки,
скупи и загушени Златибор, Копаоник и
Тара, на које се између осталог одлази да
би се снимали селфији и потом качили на
друштвене мреже (ако не и првенствено
због тога), једва да могу да се мере са
лепотама Вршачких планина.
О лепотама нашег брега, његовим
заштићеним биљним и животињским
врстама, квалитету ваздуха, богатој
историји и осталом је већ написан
приличан број монографија, водича и
новинских чланака, те нема потребе
да се о томе пише и овом приликом.
Уместо тога, тема је један мање познати
свет, свет који на Вршачким планинама
нажалост полако нестаје, а који су нам
стари Вршчани оставили у аманет; наиме,
Вршчани су још у старини били веома
свесни какво благо поседују на само
пола сата шетње, па не чуди да су уместо
дуготрајних путовања на море (тада није
било аутомобила, брзих возова и авиона),
лето проводили на брегу, у својим или
вилама и летњиковцима својих пријатеља.
Оближња бања Херкулана је такође била

Вила Клостер

Вила Адлер, данас Планинарски дом
• бунгалове, некад и на спрат; углавном
се радило о једнособним или двособним
викендицама са кухињом, трпезаријом и
оставом
• виле, често двоспратне, са пуним
комфором
За
разлику
од
виноградара,
интелетуалаца и имућнијих Вршчана
који су на брегу проводили све летње
месеце, занатлије и ратари су долазили
по правилу у суботу увече и остајали
до понедељка ујутру. На ноћиште би
пристизали са својом коњском запрегом,
и одмах би се ложила ватра на троношцу и
у великој шерпи се пристављао паприкаш
од мешаног меса: младе свињетине са
сланином и овчијег бута који је претходно
„шпикован“ са белим луком не би ли укус
био још финији. Тај се паприкаш није

Вила Бокур
омиљена дестинација, али то је тема за
неку другу прилику.
Дакле, после пролећних радова, а пре
јесење бербе грожђа, махом имућнији
виноградари су читаво лето проводили у
својим вилама и летњиковцима. То нису
били дворци, међутим поседовали су
простране собе за спавање, кухињу, док је
околина била обрасла у украсно жбуње и
дрвеће. Објекти су се могли поделити на:
• кућице које су служиле махом за
одлагање алата, касније преуређиване
тако да у њима може и да се преноћи
• виноградарске кућице, скромно
уређене за становање најчешће само
једне особе

Вила Ђорђевић

Вила Матејић
наливао водом већ белим вином, свеж
хлеб се подразумевао а пило се и вино
тада познато као „Златна капљица“. Деца
су пила овчије млеко, сок од малина који
се продавао у гостионици „Код Фратра“
(зграда поред „црквице“), а пили су се
и боза и клакер. Содаџија Франц Влах
је редовно својом запрегом достављао
сода-воду својим претплатницима на
брегу. Вршачким Немцима уз све наведено
није било мрско ни печење кобасица уз
понеко буренце пива. Играле су се карте,
начешће игра „маријаш“, домине, шах, док
су појединци имали и читаве терене за
тенис, бадминтон, куглање и боћање.
Приметно је да су вршачки Немци
своје виле и виноградарске кућице
зидали махом на брду Миса, док су се
вршачки Срби углавном одлучивали
за Широко било. Да ли због тога што су
Срби још у средњем веку насељавали
овај простор оивичен гребенима Ђаковог
врха, Кременишта, Црног врха, Лисичије
главе, Каменарице, Голе главице и
чукама манастира Месић, или се ради
о случајности – тешко је рећи; свакако
се ради о добром месту за живот због
својих повољних климатских прилика
и квалитетног земљишта. У народу се
пространи висински платои када су ови
огранци већих гора називају „билима“, па
је тако и ово „било“ добило свој назив,
док је назив „широко“ добио од својих
староседеоца због своје пространости.

(наставиће се)
Тамаш Фодор
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ГЕРТРУДА ВАГНЕР БЕЛУРОВ, ТРГОВАЦ У ПЕНЗИЈИ, ИНИЦИЈАТОР И ОСНИВАЧ РАДИОНИЦЕ „МАШТА РАДИ СВАШТА“:

СРЕЋА ЈЕ НАЈВАЖНИЈА У ЖИВОТУ,
ТО ЈЕ ДАР ОД БОГА!

ГЕРТРУДА ВАГНЕР БЕЛУРОВ имала је тежак живот. Остала је
рано без родитеља, а бригу о њој преузели су тетка и теча.
Живот је учинио тако да сама подиже свог сина јединца. Није
желела да му да очуха, јер је и сама доживела сличну судбину.
Живот је био суров, али јој није украо оптимизам, племенитост
и доброту. И данас, кад је зашла у девету деценију, пуна је снаге,
елана, жељна да своје богато искуство и знање пренесе другима.
Један сте од иницијатора
и оснивача радионице при
Удружењу
пензионера
инвалида рада. Каква је то
радионица?
- То је радионица „Машта ради
свашта“ пензионера инвалида
рада. У њиховом седишту се
састајемо једном недељно четвртком преподне од 9 до
12 сати, сада током зиме, а на
пролеће ће то бити вероватно
чешће. Скупимо се десетак жена,
бавимо се ручним радовима,
правимо разне предмете, који
могу да послуже као поклони.
Имамо једну чланицу - Виолету
која је вредна, педантна, има јако
велики таленат за ручне радове.
Ја сам већ одавно желела
да оснујемо једну овакву
радионицу. Жеља ми је била да
пренесем неком своје знање
које сам стекла док сам годинама
правила разне украсне предмете
и износила их кад је свака већа
манифестација у граду. Да то моје
искуство и знање ипак остане
неком, јер моје унуке знају то да
раде, и син исто. Зато сам хтела
да проширим тај круг, да научим
и друге људе и жене. Верујем да
ће Виолета продужити све то, јер
заиста има велики таленат и чак и
више идеја него ја.
Шта све правите, какве
предмете?
- Правимо свашта: хилзне
- украсне саксије од картона,
правимо кутије за накит, разне
магнете... Сад смо почели да
радимо украсне цветове од
папира, кутије, украсе лијем
од гипса, имам преко шездесет
калупа свакојаких облика, свега
и свачега. То после однесем у

радионицу где их фарбамо и
украшавамо, лепимо магнете. Кад
има нека манифестација, онда
све то иде у продају. Наш први
јавни наступ, наше радионице
„Машта ради свашта“ био је на
Празничним ђаконијама, у Хотелу
Србија, у децембру прошле
године. Биле смо задовољне,
владало је велико интересовање
за наш штанд. Важно је да смо ми
изашле у јавност да се види да ми
нешто радимо. Људи су гледали,
неки су куповали, мада нема
народ пара.
Иначе, први пут смо приказале
шта правимо у радионици
на изложби у просторијама
Удружења пензионера инвалида
рада. Изложба је била поводом
Међународног дана инвалида
рада и ту смо приказале и вез,
хеклераје, али и све што смо
урадиле од оснивања радионице
до тада.
Нешто најновије је гипсана
слика „Рођење Исуса Христа“.
Имам леп калуп за то. Било је
много интересовања, неки су нам
и наручили.
Како сте се Ви нашли у тој
причи? Када сте почели све то
да радите?
- Ја сам и раније радила ручне
радове. Почела сам од детињства,
од 15 године. Међутим, када
сам случајно била у посети у
Суботици, упознала сам жену,
која је била позната сламарка
(радила је разне предмете од
сламе и кукурузовине). Била је у
Удружењу „Каритас“ у Суботици.
Одушевила сам се када сам
видела шта све она ради. Баш
сам се заинтересовала, она ми је
била инспирација, постала ми је
узор. Много сам научила од ње.

Касније сам чула да и у Вршцу
има Удружење креативних жена
„Кибиц арт“ и укључила сам се
у рад. Председница Удружења
Буца плела је свашта, разне
ствари од новина. Упустила сам
се и ја у то, много сам радила,
нашла сам се у томе.
У чему је лепота тог Вашег
хобија?
- Уживам док радим. Јако
смирује, препустите се раду и
не мислите ни на какве бриге,
проблеме, болести. Па, још кад
нешто лепо урадите, задовољни
сте, просто се сами себи дивите.
Срећа је још већа кад ваш рад
похвале пријатељи и људи око
вас. Хвале како је лепо, где то
има, може ли да се купи? Лепо
сам напредовала у овом послу.
Људи су ме већ познавали, знали
су шта радим, узимали су оно
што им се свиђа, поклањали
другима... Онда сам се разболела,
болест је учинила своје и пре три
године сам прекинула. Тражила
сам да неком пренесем своје
знање и тако смо основали
радионицу „Машта ради свашта“.

Уз уживање док радите, има
ли неког задовољства и кад тај
Ваш рад неко купи? Можете
ли, бар мало, да поправите
пензионерски буџет?
- Док сам интензивније радила,
успевала сам и да зарадим.
Редовно сам износила своје
радове у град за време великих
манифестација. Кад је моја унука
била млађа, почела је и она да
ради са мном. Тако су се бака и
унука организовале, заједно смо
радиле, заједно делиле зараду.
Биле је добро и њој и мени.
Реците нам нешто о свом

животу. Какво сте детињство
имали?
- Рођена сам у Вршцу, 1939.
у бившој Мађарској улици број
11. Не знам како се данас зове, у
оном крају код језера је. Мама ми
се звала Катарина, а отац Јосиф.
Мајка ми је била болесна, кад сам
се родила, одмах су ме одвојили
од ње. Имала је туберкулозу.
Умрла је врло рано. Имала сам две
и по године. Не памтим је, само са
слике. Брзо после тога разболео
се и отац. Умро је 1949. Кад је
отац остао сам после мамине
смрти, био је и сам болестан, и
предао ме је својој сестри да ме
она отхрани. Тетка и теча, Ана и
Петар Вари, нису имали деце. Ја
сам била јединица. Родитељи су
имали само мене.
Тетка и теча су радили у
школи. Тако сам ја одрастала у
Конкордији до девете године,
онда смо се преселили и на
крају смо, 1948, дошли овде, у
ову кућу у Васка Попе, коју сам
добила у наследство од тетке и
тече и у којој и данас живим са
сином и његовом породицом.
Тетка и теча су ме отхранили,
ишколовали. Детињство је било
тешко. Јер, знате јако је тешко кад
немате љубав родитеља. И дан
данас осећам ту бол што нисам
имала љубав мајчину и очеву,
јер обоје су били болесни и била

сам одвојена од њих да се и сама
не бих разболела. Тетка и теча
јесу ме пазили, бринули о мени,
хвала им, али друго је то кад
имате мајку и оца. Оно што није
родитељско, ипак је туђе. Теча је
тражио да идем у музичку школу.
Свирала сам виолину, најтежи
инструмент. Завршила сам нижу
музичку школу. До 1955. сам
имала завршено тих 6 година,
онда се затворила та музичка
школа. Тражили су од мене да
идем даље, за Нови Сад, али
нисам хтела. Добијала сам ја од
оца малу пензију и дечји додатак,
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се отворио Експрес ресторан
(данас седиште Војвођанске
банке), звали су ме да радим као
благајник. Била сам око 6 месеци
тамо. Није ми одговарао посао.
Остајала сам до поноћи, до један
сат, а имала сам мало дете, била
сам већ растављена. Прешла сам
поново у „Украс“ и ту сам остала
све до једно две године испред
пензије. Онда су ме пребацили
„Код петла“, ту је сад „Лили“. Е,
ту сам радила до своје пензије.
Имам 30 година стажа. Отишла
сам у инвалидску пензију, 1986,
због тешког обољења срца.
Кад сте основали породицу?
- Удала сам се за Петра
Новакова, 1959. године. Знали
смо се из школе. Међутим,

али није то било довољно
за школовање у Новом Саду.
Гледала сам да што пре станем
на своје ноге, да и ја доприносим.
Завршила сам трговачку школу, 3
године.
Где сте радили као трговац?
- Чим сам завршила школу,
одмах сам добила посао. У
продавници „Украс“ (где је данас
Посластичарница „Ђорђевић“)
радила сам праксу док сам
још ишла у школу, а ту сам се и
запослила кад сам завршила. Ми
смо преподне имали праксу, а
поподне школу, и тако 3 године.
- Сећам се моје прве плате. Не
знам више да ли је било 6.000 или
600 тадашњих динара. Тетка ме
је водила да купим зимски капут
себи. Она ми је то раније шила.
Увек сам била скромно обучена.
Нисам никад тражила нешто
више, јер знала сам да немају
паре. Тешко су радили. Обоје су
били послужитељи у школи. Кад

сам већ одрасла, помагала сам
им у школи, тежак је то посао.
Као трговац радила сам у

живели смо заједно око десет
месеци. Свекрва ме је истерала
из куће. Знам и зашто, никад

„Украсу“, у „Дињи“ (према старој
аутобуској станици), била сам
и испомоћ у другим радњама,
на текстилу, стакларији... Кад

нисам хтела да кажем. Растали
смо се. Имамо сина Новаков
Отмара. Син је остао на очевом
презимену, а ја сам вратила своје
девојачко Вагнер. Петар је умро
пре око две године.
Нисам се удавала. Посветила
сам се свом сину Отмару. Нисам
хтела да му дам очуха, јер знам
како је под туђим рукама. Прво
смо син и ја живели са тетком
и течом, док они нису умрли,
теча 1981, а тетка 1987. Онда
смо мој син и ја наставили
сами да живимо у кући која ми
је остала од тетке и тече. Тако
смо живели 26, 27 година. Онда
сам у 57.години, већ сам била
пензионер, упознала Стевана
Белурова. Жена му је била умрла
пре годину дана. Схватили
смо да смо неке сродне душе,

почели смо заједно да живимо
и 2000. године смо се венчали.

Али, нажалост, 2006. сам га већ
изгубила. Брзо је умро и од онда
сам сама.
Син се оженио 1990. Снаја
Софија и мој син раде у
Житобанату. Имају две ћерке
Сузану и Светлану, моје драге
унуке. Имају 25 и 26 година.
Светлана је основала своју
породицу и од ње сам постала
прабака. Имам праунуку Ирис.
Има 2 и по месеца. Пресрећна
сам! Постигла сам врхунац свог
живота! Јер, то ми је једина
жеља била, да видим како је то

бити прабака. Моја мајка није
доживела да буде ни бака, ни
мајка како треба, ни отац исто.
Била сам јако срећна када су
ми се родиле унуке. Имала сам
сина и волела сам девојчице.
Уз мене су одрасле, гледала

vrsackakula@open.telekom.rs
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сам их, чувала. И праунука ми
је дивна, преслатка је! Долази
често овамо, идем и ја да их
видим. Најсрећнија сам прабака
на свету! Доживела сам оно што
сам желела у животу!
Задовољна сам. Живимо у
истој кући син и његова породица
и ја. Добри су, сви брину о мени,
пазе ме.
Имате
богато
животно
искуство. Реците, шта је у
животу важно?
- У мојим годинама, важно
је здравље. У животу треба
поштовати родитеље. Кад вам
их је Бог дао, треба их јако
поштовати и пазити на њих. Они
су вам подарили живот. Ако их
немате, онда поштујте оне који
су узели да вас гледају, изведу
на пут и дају вам парче хлеба. А,
кад поштујете своје, поштујете и
друге људе око себе.
Гледала сам да у животу будем
искрена, да вратим љубав коју
сам добила од мојих, јер су тетка
и теча то заслужили. Да будем
човек исправан, срећна колико
сам год могла да будем, да не
правим неке будалаштине, да
не секирам моје. Гледала сам
да будем добар човек, да свима
помогнем колико год и кад год
сам могла. Јер, и ја сам била
срећна кад сам некоме помогла
и видела осмех на његовом

лицу, у очима, души. Највеће
задовољство ми је да другима
делим срећу и радост. Срећа је
најважнија у животу. То је дар од
Бога!
Јованка Ерски
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ПРОСЛАВЉАЊЕ И АЛКОХОЛ

Уз „чашицу” људи се опусте
и постају спонтанији, зато што
пијење, додуше у мањој количини,
њиховог унутрашњег „родитеља”
успава, па „одрасли” део личности
постаје забавнији, али ако се
претера, онда и он заспи, и
преостаје само неодговорно
„дете”
Унашој култури, као и у већини
европских, незамисливо је групно
прослављање било чега – без
пијења алкохола. Када одете код
некога у госте једно од првих
питања је: „Шта ћете да попијете?”,
па уколико изјавите да не пијете,
то јест да нећете ништа, постајете
мало чудни, након чега следи
притисак домаћина да ипак нешто
попијете, да има неко изузетно
пиће, штета да га не пробате.
Уколико сте у групи људи који
пију, обично следи социјални
притисак свих њих да ипак нешто
„цугнете”. Предвиђајући овакав
след догађаја, многи се одмах
одлуче за неко од понуђених
пића. Међутим, када чаша постане
празна, следи нови притисак да
се настави с пијењем, тако да
домаћин поново пуни чашу па
макар ви више не пили.
Зашто је алкохол толико
присутан
у
обичајима
и
друштвеним
ритуалима
прослављања? Најкраћи одговор
на то питање јесте да људи
промене своје понашање и
расположење након испијања
чашице, што доводи до промене
и целокупне социјалне динамике
групе која нешто прославља. Како
пијење алкохола делује на нашу
психу, емоције и личност може
нам објаснити модел личности
који се користи у трансакционој
анализи.

Социјално пијење
Према Ерику Берну, америчком
психијатру који је осмислио овај
психолошки и психотерапијски
приступ, на личност можемо
гледати као на систем састављен
из три главна дела – его стања, то
су „родитељ”, „одрасли” и „дете”.
Сваки од ових делова личности
има неку посебну функцију, тако
да сва три дају свој допринос
функционисању особе.
Познато је да људи различито
реагују на алкохол, али ипак је
могуће описати један типичан
образац који важи за већину.
Први део личности који се
„напије” и „оде да спава” јесте наш
унутрашњи „родитељ”. Како је овај
део задужен за самоконтролу,
за одређивање шта је исправно
понашање у датој ситуацији, пред
људима које не познајемо добро,
за процену како наше понашање
оцењују други и слично, главни
ефекат нестанка „родитеља” са
унутрашње сцене јесте то да
се људи опусте, да престају да
размишљају шта ће други да мисле
о њима, тако да се више не устежу
и постају спонтанији. Када чланови
групе искључе своје „родитеље”,
динамика групе постаје топлија,
спонтанија, веселија, а самим
тим и забавнија. Све ово описано
спада у оно што зовемо„социјално
пијење” које је по својој природи
непроблематично.
Када особа настави да пије,
на ред за „одлазак на спавање”
долази њен „одрасли” који је
задужен за процену стварности.
Ту разликујемо два степена:
припитост и пијанство. Када су
људи припити, њихов „одрасли” је
поспан, али присутан. Припити су
свесни да су попили више него што

би требало, да је попијени алкохол
утицао на њихове способности
размишљања и закључивања, на
моторичке вештине и успоравање
њихових реакција. Они су свесни
да су пијани, тако да су свесни и
повећаног ризика који постоји
када би се ангажовали у неким
понашањима као што је то вожња.
Плаше се полицијске контроле и
казне, тако да одбијају да возе и
траже да их вози неко други или
да им се позове такси.

Нека граница буде –
припитост
Када је, међутим, особа пијана,
њен „одрасли” је заспао, тако
да она губи критички однос

према себи и свом стању, губи
способност самопроцењивања
и тврди да није пијана. Како
нереалистично процењује своје
тренутне способности и како
отписује ризике, она инсистира
да је „све у реду” и да, на пример,
може да управља аутом без
проблема.
У овом стању особа је склона да
се увреди када јој други чланови
групе тврде да је пијана и да не
би смела да вози. Може постати
и агресивна када је спречавају у
њеној намери.
Ако пијана особа настави да
пије, на ред за „спавање” долази
онај витални део ње који зовемо
„дете”. Када овај део почне да се
искључује, особа постаје поспана

тако да заспи. Ово спавање се може
схватити као одбрамбени маневар
јер губитак свести спречава
особу да настави да пије и да
повећава концентрацију алкохола
у организму. Ако пијана особа из
неког разлога не заспи или ако
за кратко време унесе превелику
количину алкохола у себе, долази
до тровања алкохолом које може
имати смртни исход. Тровање
алкохолом је озбиљно стање које
захтева медицинску интервенцију
испирања желуца.
И зато, ако пијете, пијте
паметно: не на празан стомак,
не мешајте пића, пијте довољно
воде. Не дозволите себи да у
пијењу одете даље од припитости.
Извор: Политика

Највећа слатководна риба на свету - кинеска
сабљарка прва је изумрла врста у 2020. години
Научници
су
потврдили
информацију да је изумрла једна од
највећих слатководних риба, кинеска
сабљарка која је могла да досегне
дужину од седам метара и тежину
око 250 килограма. Последњи пут је
уочена 2003. године. Верује се да је
изумрла између 2005. и 2010. године.
Ова врста рибе била је један од два
постојећа члана лозе која сеже до пре
75 милиона година.
Због дуге њушке називају је
кинеском сабљарком. Јангце
је
најдужа река у Азији и трећа најдужа
на свету, али због разних негативних
околности, попут брана, претераног
излова, али и лука и загађења,
поменута риба је већ трећа врста која
је изумрла у тој реци у последњих
неколико
година.
По
речима
кинеских, чешких и британских
научника, нестанак ове врсте готово
је искључиво проузрокован људским
активностима, односно градњом
брана и претераним изловом. Они
верују да је сабљарки пресудила
изградња бране на Јангцеу 1981. али
да ју је „дотукло” отварање бране „Три
кланца” 2003. године.

Међународни савез за очување
природе и природних богатстава
кинеску сабљарку прогласио је
„критично угроженом” 1996. године,
а врста се „функционално изумрлом”
сматра још од 1993. откад више није
било довољно расплодних парова за

преживљавање.
Нестанак ове слатководне рибе
још један је ударац екосистему реке
дугачке 6300 километара у којој живи
више од 4000 водених врста. Кинеске
сабљарке биле су миграторне рибе,
што значи да пливају узводно да

би се мрестиле. Изградњом брана
веслокљунка је одсечена од својих
узводних мрестилишта.
Извор: Политика
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ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

“ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА У САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО” У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ВРШАЦ

“Имплементација старих заната у
савремено стваралаштво” назив је изложбе
отворене у Градском музеју Вршца, у згради
Конкордије, 11. јануара. Изложба је окупила
више од 150 чланица бројних удружења
жена из Јужног Баната које су приказале
своје рукотворине, од веза, ткања, хеклања,
штрикања, до кулинарских специјалитета и
старих заната вредних руку Банаћанки.
- Велико ми је задовољство што је Вршац
домаћин једног оваквог догађаја који је
окупио удружења жена не само из нашег
града, већ из читавог Јужног Баната, рекла
је Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, отварајући изложбу. - Удружења
жена су стварно један веома важан део
сваког друштва и ми, као одговорна
локална самоуправа, морамо да обраћамо
пажњу на то. Овакав скуп је, такође,
прилика да се размене различита искуства
у активностима ових удружења, а са друге
стране да међусобно, спознамо и различите

културе и различите обичаје, а ко ће то
боље да нам дочара и покаже него ове
жене које су најбољи чувари традиције и
културе и обичаја на нашим просторима.
Ми, као локалне самоуправе, и даље
морамо да будемо уз вас и да подржавамо
ваш рад, да будемо присутни на свим
вашим активностима како би вас што боље
разумели, а ви ћете нас, за узврат, лепо
представљати на различитим такмичењима
и представљати све оно важно за наш крај,
односно оно што је карактеристично за крај
свакога од нас.
У име домаћина, присутне је поздравио
Звонимир Сантрач, ВД директор Градског
музеја Вршац, указавши на значај и улогу
жене у историји уметности.
- Да није жена, верујте ми, не би било ни
уметности, ни стваралаштва, од праисторије
до данас, нагласио је Сантрач. – Ако неко
замишља да би могло, то би изгледало
само као празна љуштура без суштине и

Ризница националних традиција и култура: Градоначелница Драгана Митровић
са представницама удружења жена
садржаја. Ваша улога је изузетно моћна.
Жена као мајка, као супруга, љубавница...
неисцрпно је врело, вечна и неисцрпна
инспирација уметницима од праисторије
до данас.
Била је ово прва изложба ове врсте у

вршачком Градском музеју која је окупила
чланице удружења жена, а у плану је да
се настави са сличним дешавањима, јер
Војводина је богата ризница националних
традиција и култура.
Ј.Е.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА КЛУБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВРШЦА„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СТРАЖАР ДУХОВНИХ АКТИВНОСТИ

Свет и време у коме је
Клуб ликовних уметника “Паја
Јовановић”настао неповратно су
прошли, мотив и вредности због
којих је настао нестали су, али то не
значи да је Клуб за пензију.
У време настанка Клуба било је
десетине пута мање аутомобила
и конформистичких средстава, о
компјутерима нико није ни сањао, али
је зато у неограниченим количинама
било
ентузијазма,
жеље
за
употпуњеним искуством уметности.
Клуб се као жив организам стално
подмлађивао, ширио, да би од десетак
чланова оснивача у једном тренутку у
Клубу сарађивало стотину уметника.
Да Клуб није основан не би било
ни пет атељеа, ни првих ликовних
колонија, ни Секције УЛУВ-а.
Међутим,
епидемија
равнодушности и збуњености није
мимоишла ни Клуб.
Како се Вршац развијао и опирао
самосвешћу тако је растао и Клуб.
Ипак,
нечији
велики
апетити
нису мимоишли ни Вршац па је
и Клуб задњих пар деценија био

маргинализован фамама о новим
медијима, визуелним уметностима,
постмодерној срећи и као што су се
гасиле ликовне колоније, изложбе
слика, атељеи, галерије, то није
мимоишло ни Клуб. Упркос свему, ова
изложба показује да је опстао.
Данас сликарство као и остале
уметности немају ону друштвену
улогу као у време кад је Клуб настао,
подстицање ентузијазма, откривање
палете људске духовности и вера
у постојање вертикале вредности
животног жироскопа који се одавно
љуља.
Клуб носи име Паје Јовановића,
уметника који је уградио сопствени
ликовни пројекат у темеље ове
нације, што никада није поновио
ниједан сликар или уметник других
медија.
Паји Јовановићу се дискретно
то узима за зло јер у временима
деструкције Пајино наслеђе смета да
постмодерна фатаморгана до краја
обави свој посао.
Уметници који сада излажу са
Клубом напросто су таоци своје

50 ГОДИНА КЛУБА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
Учесници изложбе: Силвиа Мандреш Чинч, Васа Милекић, Мирјана Југа, Емилија Југа,
Драгомир Маровић, Михајло Антал, Јован Кокотовић, Ана Грабовић, Филип Дачевац,
Јелена Враговић, Корнелије Зеана, мр Томислав Сухецки, Петар Лолић, Драган Спасић,
Јон Стефан, Зоран Туркан, Радмила Андрић, Адела Павков, Милош Калишки, Марина
Сантрач, Соња Ивков Обрадовић, Ђура Павков, Ирена Борбељ.
+Драган Петровић, Предраг Николић, Драгиша Томашевић, Калман Фаркаш, Здравко
Сантрач.
потребе да сликају. Они нису јурили
каријеру, пратили трендове већ су
стрпљиво остали у медију ликовних
уметности трагајући за оном логиком
која слику квалификује као уметничко
дело.
Данас публике у галеријама скоро
да нема. Долазак у галерије постаје
ритуал где посетилац искуством слике
иницира појаву креативног бића
духовности и проверава сопствену
дозу људскости.
Сликарство и сликари нису тек
помодни детаљи на широком лицу
културе једног времена, они су
темељи оне епске генеричке културе
за разлику од пошасти постмодерне

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (60)

ХЕМИЈА ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Крилати Пајин омаж Вршцу представља
праву филозофску расправу. Паја је
загребао испод коже егзистенције и указао
на основни циљ свих наших активности
стварања услова за нашу телесну и
менталну хемију. Мешетари на пијаци праве
енергетске билансе, жетелац даје гориво
за погон људске заједнице а виноградари
производе несташно вино које и храни,
али и покреће парадоксалне хемијске
процесе које еволуција превиђа, а таленат
износи на видело. Ми можемо до у бескрај
триптихон анализирати као социјални
историјски миље или контекст, а то су
само оркестриране игрице компликоване

егзистенције да се оствари суштинска жива
хемија.
Тесла је био опчињен бројем три, а Паја
је насликао магичну троделну слику. Број
три је јединица живог ткива, од тог броја
почиње свеколика разноврсност онога
што јесмо и ка чему стремимо. Број три све
одређује.
Свеколика наша историја трка, кроз
простор и време, све наше победе, логика
су живе хемије, а порази њена посусталост
и предаја штафете раста и промена другим
животима.
Сви украси наше цивилизације,
уметност, култура, наша свест, личност

само су све компликованија сценографија
и режија, програми голе животне хемије
и она се потписује као темељно ткиво,
енергија крвотока, слично као што се атоми
који исијавају светлост потписују у тој истој
светлости.
Сваки атом исијавајући светлост даје
аутентичну структуру те светлости за вјек
и вјекова док светлост негде не утрне.
Тако се и основно ткиво наше живе хемије
потписује вероватно без намере, али
структуира, логику уметности, естетских
правила, опредељује број гласова у говору,
број тонова у периодама и сам тон постаје
градивна честица музике попут атома са

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

културе која лакира све бројније
патолошке појаве света.
Суштински
идентитет
човека
проверава се уметношћу па и сликом.
Клуб остаје цивилизацијски стражар
духовних активности за време када
ће ентузијазам и промена закуцати на
врата.
Овај Каталог остаје документ
као нови почетак рада једне од
најстаријих културних институција
Вршца. Клуб је истински дискретан
идентитет нашег града и ако се Клуб
икада угаси ко зна шта ће се све
угасити пре њега.
Т. Сухецки
висином јачином и бојом, а фуге су први
органски молекули које атоми тонови чине,
а симфоније постају епски записи првог
титрања живе хемије-музике.
Посматрање слике, слушање музике,
читање поезије индикаторима чула
која информације додира светлости
звучних таласа кодирају на логику
хемије да бисмо ми својим умом, свешћу,
попут огромног инструмента, уочили
парадоксалне креативне грешке и уживали
у њима, обојивши сазнање о манифестацији
слободе духа, титраје осећања, емоција, јер
за то напросто не поседујемо речи.
Пајин Триптихон је огромна арена
хемијске акције, статична слика која
покреће цунами нових идеја само ако то
хоћемо.
Т. Сухецки
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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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Одржан скуп „Тровање пчела – пчеле као
индикатор здраве животне средине“
У организацији Привредне коморе
Војводине (ПКВ), Савеза пчеларских
организација Војводине (СПОВ) и
„Дневник-Пољопривредника“,
у
децембру 2019. године у ПКВ одржан
јетематски скуп „Тровање пчела –
пчеле као индикатор здраве животне
средине“.
Том приликом, председник ПКВ
Бошко Вучуревић истакао је да се
у Републици Србији пчеларством
бави 5,3 одсто пољопривредних
газдинстава (29,9 хиљада), а да је
укупан број кошница 914 хиљада.
„Око три четвртине кошница
налази се у региону Србија – југ, док
је једна трећина у региону Србија
– север. Може се рећи да, након
живинарства, пчеларство има највећи
ниво специјализације производње.
Од укупног броја кошница, око 35
одсто се налази на газдинствима која
се баве искључиво пчеларством. Код
нас данас постоји четири хиљаде
газдинстава која су специјализована
за пчеларство, што је чак 11 пута
више него у односу на податке из
2012. године. Ниво специјализације је
највећи у Региону Војводине“, рекао
је Вучуревић.
Додао је да је, према подацима
Републичког завода за статистику, у
2018. години у РС произведено скоро
11.500 тона меда, што је 13 килограма
по кошници. „У 2018. години, из
РС укупно је извезено скоро 2.800
тоне природног меда и остварена
вредност извоза 10,5 милиона

евра. Просечна извозна цена меда
у посматраном периоду била је од
3,8 евра по килограму. Најзначајније
земље извоза су Норвешка, Италија и
Немачка, где се извезе близу 62 одсто
од укупно извезених количина меда
из Србије“, рекао је Вучуревић.
Према његовим речима, у АП
Војводини, у 2018. години, укупно је
извезено 380 тона природног меда,
односно 13,8 одсто од укупног извоза
меда из Србије. Остварена вредност
извоза меда из АП Војводине у
2018. години износила је 1,1 милион
евра. Просечна извозна цена меда
у 2018. години износила је 2,8 евра

по килограму. Од укупно извезених
количина, 89 одсто је извезено на
ЦЕФТА тржиште (Северна Македонија,
Босна и Херцеговина и Црна Гора), а
свега 10,7 одсто на тржиште Европске
уније (Немачка и Италија).
„Предузимајући низ мера и радњи
на заштити пчела, и ове 2019. године
имамо масовно тровање пчела у
Војводини – Кањижа, Ковачица,
Шид, Кикинда. Само у Кикинди је
страдало 1.668 пчелињих заједница.
У задњих пет година, страдало је
око 6,5 хиљада пчелињих друштава
на простору АП Војводине (200-300
милиона страдалих јединки), где

материјална штета износи око 100
милиона динара, изостављајући
добит коју пчелари нису имали за та
пчелиња друштва“, рекао је Радомир
Влачо, председник СПОВ и додао
да је овај скуп организован како би
скренуо пажњу на проблеме и да се
јавности и државним органима укаже
на њих. Додао је и да ће се залагати да
тровање пчела буде кривично дело
које се гони по службеној дужности.
Проф. др Нада Плавша са
Пољопривредног
факултета
Универзитета у Новом Саду, која је
одржала предавање под називом
„Подаци о тровању пчела у Републици
Србији у периоду од 2007. године до
2019. године“, у изјави за медије пре
почетка скупа истакла је да је пчела
најкориснији инсект који је данас
угрожен.
„Једно пчелиње друштво када
угине, то је велики губитак из разлога
што пчелиња заједница има изузетну
важност када је у питању опрашивање
и опстанак човека као јединке, с
обзиром на извор хране и на живот,
односно на саму природну средину.
Губици у Србији су велики“, рекла је
проф. др Нада Плавша и додала да је
у Републици Србији, у претходних 12
– 13 година, изгубљено преко 10.500
пчелињих друштава. Она је додала
још и да држава издваја значајна
финансијска средства и помоћ
кроз субвенције повећањем самих
субвенција.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у Избишту, са
окућницом и баштом, на плацу од
14,5 ари. Тел. 064/3906276
Продајем или 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.
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
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Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају или замнена за кућу
двособаног стана 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.
Продајем гарсоњеру строгом
центру Вршца, одмах усељива. Тел.
060/1671519 и 060/7401210
Продајем приземну кућу од 80
м², угао Козарачке и Скадарске
улице. Цена 18.000 €. Тел.
064/1226129.
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

Продајем кућу у Влајковцу, ул.
Железничка 34. Тел. 064/8263038
Поштена и вредна жена служила
би старију женску особу, радила
кућне послове. Тел. 064/2810216.
На продају кућа на спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића.
Тел. 064/2805881
Продајем
гарсоњеру
у
центру Вршца, одмах усељива,
плин, трофазна струја, бокс у
подруму, застакљена тераса. Тел.
060/1671519 и 060/7401210
На продају двособан стан 65 м²
на Војничком тргу и трособан стан
67 м² код Градске болнице, 1. спрат.
Тел. 064/2355436
Продајем плац на Гудуричком
путу, десна страна, има градски
водовод, шест километара од
центра Вршца, испред раскрснице
за Велико Средиште. Тел.
060/1671519
Продајем повољно и под хитно
локал у центру Беле Цркве, ул. 1.
октобра бр.46, површине од 25
м². Тел 013/835-144, 065/8531466и
064/0088237
Продајем једнособан стан 20 м²
Трг св.Теодора 3/4 Вршац.Тел. 063/
81-00-154
Купујем једнособан стан или
гарсоњеру, предност новија
градња. Тел. 060/3333441
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта.
Тел. 063/1303001

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем
намештену
дворишну
гарсоњеру,
посебан улаз, комуналије,
за самице , ученице. Тел.
062/520955
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 013/835354
Издаје се гаража на
употребу
у
Војводе
Книћанина бр 70.Тел. 807585 и 064/2582696
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.
Издајем дворишни стан
(двособни). Тел. 806235
Издајем магацин 300 м²,
Подвршанска 17, има воду и
струју. Тел. 063/8100154
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 магацин 300 м²,
Подвршанска 17, Вршац,
има воду и струју. Тел.
063/8100154
Издајем
собу
са
купатилом, чајна кухиња,
клима, веш машина, засебан
улаз, до улице, плин. Тел.
060/1671519 и 060/7401210
Издајем на дуже празан
двособан стан у згради
у Абрашевићевој улици,
преко пута парка. Тел.
064/1458015
Издајем собе на спрату
куће, посебан улаз, купатило,
употреба кухиње, интернет,
кабловска.
Ученицима,
студентима, самцима. На
почетку Војничког трга. Тел.
065/6688383
Издајем стан у приземљу
куће у Вршцу, на брегу,
најлепши део града. Тел.
065/8321410 и 060/8435003

РАЗНО

Два половна, очувана лимена
поклопца мотора (бубрези) и
предњи лимени блатобран од
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€.
Тел064/1231756.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње
стране велика појачања,
дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/1231756.
Полован исправан прозор
(80х140цм)
„Словенијалес“,
очуван, дупло термо стакло
са додатном кутијом и
пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/1231756.
Скутер Piaggio Hexagon
180 cm³, очуван, 2005. ,
гаражиран,
црвене
боје,
ветробран, аутомацки мењач,
мало
прешао,
тренутно
нерегистрован, наслон за
седиште, церада. Хитно! Цена
650 €. Тел. 063/8141135.
На продају две трубе
КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/8010585.
На продају ловачка пушка
боксерица кал. 12, тоз-34 као
нова. Цена 100 €, могућ договор.
Тел. 064/3057553.
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.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861419 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.
013/832-153.
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
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

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.

3х2,5-4•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. 013832-536.
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.
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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 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 013/837-631.
Продаје се стега за металне
цеви за скеле, за грађевинаре,
цена 250 дин. комад. Тел.
013/837-631 и 024-2805862.
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.013/831560 и 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. 806-527.
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.
830-077
Купујем тример за кошење
траве. Тел. 066/8204221
Продајем две веш машине
„Горење“ и „Самсунг“ потпуно
исправне, новијег датума.
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 ТОЗ34 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 834549.
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.
Teл. 060/6262984.и 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.
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 пианиноУкрајина, цена 350€. Тел.
065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни
мањи дупли прозор и ракасто,
котао-казан-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.
Г р а ђ е в и н с к и
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 свеукупне
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
П р о д а ј е м
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. 013/401-210,060/7401210 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 МИООсјек 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.
Продајем скутер марке“
Piagio“, гуске, плац у Жаму-Кента
и стару амбалажу флаше од
пива и вина. Тел. 061/2353023
Бицикл
мушки,
ауто
приколицу,
светларник
2,50х1,40 м, улазна врата дим
2,00х1,30м. Тел. 064/4256130
Продајем балконска врата
210х140 цм са вакум стаклима.
Тел. 063/8769824
Потребна жена за чување
деце и помоћ у кући, са
искуством. Тел. 064/1301949
Продајем дечији креветац
дрвени, Тики бојлер потисни,
Томос преносна пумпа за воду.
Тел. 060/8435003.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 013/861419
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.
На продају Голф 2, дизел,
1988. годиште, у одличном
стању. Тел. 063/304163
Купујем „Заставу“ 10 или
„Заставу“ 500Л, очувану.
Тел. 064/3892738
Купујем Фијат Пунто,
очуван, у добром стању, без
улагања. Тел. 063/482418
Купујем Опел Астру у
добром стању, очувану.
Тел.
013/861-419
и
063/482418
Купујем мању исправну
камп
приколицу.
Тел.
060/1671519 и 060/7401210
За продају Опел Астра
класик 1,4 Б, 2008 годиште,
исправан,
регистрован,
одличан, власник, може
замена за мањи ауто. Тел
061/3071085
Продајем скутер „Pijagio“
49 кубика, нове гуме, 2000
годиште, регистрован за
двоје, може замена за ауто
(доплата, договор). Тел.
061/3071085
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 59. ГОДИНА 1980.

СТЕРИЈИН ГРАД НА
РАЗГЛЕДНИЦАМА

Вршац својим положајем, у амбијенту живописне
природне лепе околине, у подножју и на обронцима Вршачког
горја, реазнолике архитектуре зграда и интресантних улица,
мотив је многих старих и нових разгледница.

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 (206)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIII ОДЕЉАК
1871-1886.

У прошлом веку идеју о употреби поштанских дописних
карата, димензија до највише 9х14 цм, прва је у свету
практично остварила аустријска и угарска пошта 1.
октобра 1869. Прве разгледнице пуштене су у промет у
Немачкој седамдесетих година прошлог века. Израдио их
је штампар Аугуст Шварц. Због могућности сажетог, кратког
саопштења информација, потреба “отворених писама” се
брзо проширила у свету. Тако је 1897. забележен податак о
употреби 2,5 милиона дописница и разгледница.
у 18. веку Вршац добија пошту, најпре под војном, а од
1723. под цивилном управом. У другој половини 10. века ,
изградњом железничких пруга, поштански промет града
добија у обиму и значају. Неколико приватних издавача
снабдевају тржиште разгледницама у црно-белој и колор
изради.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 59. ГОДИНА 1980.

ТРУД СЕ УВЕК ИСПЛАТИ

Стонотениски клуб ДТД из Вршца у десетој години
свог постојања постиже видне резултате, пре свега у
масовности. Осим тога Клуб води радничко- спортске
активности у општини, у којима учествује преко стотину
такмичара, и такмичења у оквиру Спортске олимпијаде
школске омладине средњих и осмогодишњих школа.
За ову врсту успешног организовања активности Клуб

је добио низ похвала и признања. Иначе поред ових
спортских делатности, клуб има и две мушке екипе,
које су укључене у постојећа такмичења Стонотениског
савеза Војводине, од којих је једна пионирска а друга
јуниорска.
Јуниорска екипа се такмичи у Војвођанској лиги,
у којој је заузела 5. место, док се пионирска екипа
такмичила у Банатској лиги (дели прво место са
Динамом из Панчева). Будући да се у Клубу води
посебна брига води о пионирима, такви резултати нису
случајни.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
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.
Партије беху тако огорчене
једна против друге, да је
читава варош отуда јако
страдала 1). Друштвени живот
беше готово прекинут, а
задругарски састави угашени,
тако, да се зло беше докопало
чак и породичног живота.
Пошто је подигнуто неколико
чиновника,
наредбом
министра
унутрашњих
послова од 15. априла 1877.
спроведена је истрага и
против
градоначелника
Фр. Јос. Херцога, и 19.
маја исте године и он је
подигнут са звања. Дужности
градоначелника
поверене
су биле најпре привременом
јавном
бележнику
Карлу
Вајферту, као привременом
градоначеоничком заменику,
а после по године изабрат
је
за
градоначеоничког
заменика Карло Керер млађи.
Првих дана 1878. године,
пошто жупан Ђорђе Станичић
због здравствених обзира
узео допуст, наименован је
торонталски велики
жупан
Јосиф Хертеленди, за владиног
комесара у Вршцу, и био је
тај све до краја 1881. године.
А Херцог је по спроведеној
истрази поново репонован.
Како је било у овој општини,
најбоље сведоче околности,
што је земаљски сабор 25. маја
1878. био принуђен донети
посебни законски чланак
“о изнимном састављању
бирачког списка за 1878,
који одоцњењем централног
одбора вароши Вршца није на
време поправљен”.
Први покрет на боље
дадоше људи, који су својим
патриотским
заузимањем
створили
домобранску
касарну. Ово дело беше први

покушај
ради
ускрснућа
посве утученог
удружења
и у опште
друштвеног
живота.
Од
успешног
утицаја беше и замисао, да
се за градоначеоника бира
странац, све док се не стишају
раздражени духови. И тако је
Петар Хофбауер, посудац код
овдашњег краљ. окружног суда,
изабрат за градоначеоника.
После избора на банкету,
приређеном у почаст владином
комесару , 9. августа у “Хотелу
Милекер”,
на
заузимање
комесарово измирише се

сви до тада јако завађени
представници.
После Хофбауера дошао је
садањи градоначеоник, под
којим је међу грађанством
поново захватила корене општа
жеља, да заједнички пораде за
културном унапређењу своје
постојбина.
Ради илустровања издавања

1) Ово сведоче три брошуре. Прва је изашла с пролећа 1873. без
потписа и под насловом:”Вршац и његове садање прилике”(без места
где је и године кад је одштампана), а што је градоначелник Ф.Јос.

у тадањем варошком буџету
споменућемо,
да
је
на
издавање прелиминирато за
1872.: 212.800 фор. 17 1/2 нов.:
за 1873.: 477.030 фор. 59 1/2
нов., а за 1874.: 327.243 ф. 80
2/4 нов. а вр. Па чак и 1880.
износило је примање 303.260
ф. 65 нов., издавање 310.819
ф. 93 1/2 н., а дефицит 7559
ф. 28 1/2нов. Год. 1875. 35.з.ч.
од 1874. Вршац је одређен за
седиште краљевског јавног
бележника. Први краљевски
бележник, који је амо дошао,
беше Јосиф Верзар. По његовој
смрти 1882. наименован је за
јавног бележника у Вршцу др.
Бела Кормош.
Априла 20. год. 1875.
отпочето
је
парцијално
катастрално
премеравање
читавог варошког земљишта.
Копије ових радова, који су
1875. довршени, употребљавају
се сада у варошком мерничком
звању. На темељу 22. з.ч.
од 1877. године и овдашње
варошко
поглаварство
установило је 1878.” општински
суд” (Bаgatellgericht). Пoчетком
1878. Вршац је бројао 3732
дома.
Јануара 1. год. 1884.
основана је овде краљев.
угар. жандарска стражара.
Прво
жандарско
особље
састојало се је из 1 наредника
и 6 жандара. Делокруг ове
државне полиције не простире
се и на варош Вршац, већ само
на његову околину.
Како се отварањем Фришове
фабрике
жестипоказала
потреба, да се умножи
финансијско особље, јануара
1. год. 1885. установљен је овде
финансијски комесаријат.

Херцог у лето издао “Одговор”. 1874. изашла је брошура “Вршац 1874.”
такође управљена против Хрцога, без потписа и без места где је и
године кад је штампана.

ВРШАЧКА КУЛА
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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
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КУЛИН КУВАР

22 ВРШАЧКА КУЛА

Свечана торта

Уштипци од
туњевине

НАМИРНИЦЕ:
Тамна кора:
6 јаја
6 кашике шећера
2 кашике какаоа
120 г ораха
1 кашика презли
Беле коре:
12 беланаца
24 кашике шећера
4 кашике презли
2 кашике лимуновог сока

НАМИРНИЦЕ:
2 јаја
2 конзерве туњевине у
води
4 кашике зобених
мекиња
2 кашике маломасног
белог сира
бибер
оригано

ПРИПРЕМА: Јаја мало ручно измутити, додати оцеђену
туњевину, оригано, зобене мекиње и сир. Додати мало бибера
и све промешати (туњевина је већ слана, тако да није потребно
додатно солити). Направити рукама уштипке (изађе отприлике
6 ком.). Ставити на плех обложен папиром за печење и пећи у
рерни загрејаној на 200°Ц, док не добију златножуту боју (око 10
минута укупно).

Салата са целером
и краставцем
НАМИРНИЦЕ:
2 већа краставца
½ корена целера
3 стабљике
целера
1 млади лук
½ кашичице
ланеног семена
100 г младог
крављег сира
калијумова со
суви влашац
суви босиљак
мало лимуновог
сока

ПРИПРЕМА: Краставце ољуштити и
исећи на коцкице. Корен целера очистити и
исећи на коцкице. Стабљике целера и млади лук
исећи на колутиће. Помешати поврће и додати
издробљен сир. Додати зачине, ланено семе и
мало лимуновог сока, па све добро промешати.
Служити хладно.
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Фил:
12 жуманаца
200 г шећера
3 кашике густина
1 кашика брашна
6 дл млека
3 маргарина
250 г шећера у праху
300 г беле чоколаде
Глазура:
100 г црне чоколаде
уље

ПРИПРЕМА: Тамна кора: Од наведених састојака
умутити кору и испећи у рерни загрејаној на180°Ц, (30-35
минута). Беле коре: Умутити беланца са шећером, додати
презле и, на крају, лимунов сок. Смесу поделити на два
дела. Једну половину
сипати у плех и сушити
око 1 х у рерни загрејаној
на
150°Ц.
Посупак
поновити још једном.
Фил: Жуманца, шећер,
густин и кашику брашна
умутити, па закувати у
6 дл млека. Охладити.
Добро умутити маргарин
са шећером у праху.
Додати
истопљену
чоколаду и сјединити
са охлађеним филом.
Филовати
следећим
редоледом: бела кора,
фил, тамна кора, фил,
бела кора и, на крају,
целу торту премазати
филом. Растопити црну
чоколаду са мало уља
и пажљиво премазати
површину
торте.
По жељи, украсити
чоколадним плочицама.

Стара бечка торта
ПРИПРЕМА: Хлебне мрвице прелити
румом и мало виљушком уситинити како
би се добила влажна, мрвичаста смеса.
Отопити чоколаду на пари. Пенасто
умутити путер са 4 кашике шећера, па
додати 3 цела јаја и отопљену чоколаду. У
НАМИРНИЦЕ:
чоколадну смесу додавати једно по једно
жуманце, непрестано мутећи. У снег од
200 г путера
беланаца постепено умешати преостали
шећер. Лагано сјединити са чоколадном
150 г шећера
смесом, па додати млевене бадеме и
130 г чоколаде
натопљене хлебне мрвице. Излити у калуп
8 јаја
200 г млевених бадема (пречника 24 цм) и пећи 20 минута на 180°Ц,
па смањити на 170°Ц и пећи још отприлике
70 г хлебних мрвица
25 минута.
3 кашике рума
Охлађену кору попречно пресећи на два
мармелада од рибизли дела, сваки богато премазати мармеладом
Глазура:
(сечену страну), па лаганим притиском
125 г чоколаде
слепити. Целу торту танко премазати
60 г путера
маремладом. Глазура: Отопити чоколаду и
путер на пари, па додати уље. Прохладити,
1 кашика уља
па глазирати торту.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА
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КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ ВОДИЛИ У ВЕЋЕМ ДЕЛУ МЕЧА ПРОТИВ БЕОГРАЂАНА, БИЛИ ДОМИНАНТИЈИ У СКОКУ, АЛИ ВЕЛИКИ БРОЈ ИЗГУБЉЕНИХ ЛОПТИ ОДВЕО У ПОРАЗ

ТРИЛЕР БЕЗ ХЕПИЕНДА
ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 66:68 (17:11, 16:18, 14:23, 19:16)

за пораз који су им Вршчани
нанели у првом делу сезоне.
Тренер Вршца Дарко
Костић на овом мечу није
могао да рачуна на Реја Она
– Ембо који се повредио
и отишао на лечење у
Француску и Гејба Билера који
је због породичних проблема
отпутовао у Америку. Када се
томе дода и прекид сарадње
са центром Шћекићем, јасно
је да тим мора под хитно да се
појача довођењем још једног
играча. Ипак, Вршац је боље
почео имао предност од 20: 11
у другој четвртини и на одмор
после првог полувремена
отишао са ретзултатском
предношћу (33:29). Међутим,
гости су свој најбољи
период игре имали у трећој
четвртини када су дошли до
вођства од 9 поена разлике
(50:41), када је блистао
најбољи играч меча, центар
Александар Ланговић. Његов
учинак био је одлучујући,

Фото: М. Живковић

Вршац, Центар Миленијум,
гледалаца 800, судије: Глишић
(БГ), Пецељ (НС), Матић (КГ)
ВРШАЦ:
Милошевић
9, Димић 16 (7 ск), Дукић,
Ћирковић 13 (4 ас), Перишић,
Аџић,
Грушановић
5,
Мајсторовић, Газибеговић 6 (9
ск), Савовић 5 (14 ск), Вранеш
12 (7 ск).
ОКК БЕОГРАД: Вујић 2,
Миљеновић 15 (4 ск, 5 ас),
Кљајевић, Мусић, Марковић,
Ланговић 27 (14 ск), Јовичић
5 (7 ск), Малешевић 13 (5 ск),
Ребић, Матковић 6, Вићентић,
Грујанић.
ОКК Београд је искористио
тешку кадровску ситуацију
у Вршцу и у трилер
завршници
забележио
вредну победу у Миленијуму.
Изабраници тренера Бранка
Милисављевића боље су
се снашли у завршници,
направили далеко мање
грешака од домаћих играча,
и успели да се реванширају

Добра партија остала без награде:
Немања Милошевић (КК Вршац)
мада није занемарљив ни Немања Милошевић који је
податак да су Вршчани на 4 и по минута пре краја
изгубили 15 лопти и на тај изједначио на 60:60. Тада су
начин обезвредили предност ствари у своје руке преузели
у скоку и 18 лопти ухваћених Ланговић и Миљеновић који
под кошем противника. су до краја постизали све
Последњи покушај Вршчана поене за свој тим и донели
да меч реше у своју корист им важне бодове у борби за
био је почетком последње опстанак.
четвртине када се разиграо
Б.Ј.

КЛС 15. КОЛО
Колубара ЛА 2003 - Тамиш

91 : 60

Вршац - ОКК Београд

66 : 68

Напредак - Нови Пазар

79 : 75

Златибор - Војводина

118 : 108

Дунав - Металац		

80 : 77

Борац - Динамик		

93 : 80

Младост - Слобода		

95 : 121

1.Борац		

15

14

1

29

2.Слобода

15

13

2

28

3.Златибор

15

10

5

25

4.Динамик

15

10

5

25

5.Напредак

15

8

7

23

6.Младост

15

8

7

23

7.Нови Пазар

14

8

6

22

8.Вршац		

15

6

9

21

9.Колубара

15

6

9

21

10.Дунав		

14

6

8

20

11.ОКК Бгд

15

4

11

19

12.Тамиш

15

4

11

19

13.Металац

15

4

11

19

14.Војводина

15

3

12

18

ФУД Б А Л
ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА НА ЗИМСКОЈ ПАУЗИ, ТРЕНЕР МИЈАИЛОВИЋ ПРОЗИВА 24. ЈАНУАРА

ЦЕО ТИМ ОСТАО НА ОКУПУ

Фудбалери ОФК Вршца још увек су на заслуженом
одмору, а почетак припрема за пролећни део
сезоне и прва прозивка заказани су за петак 24.
јануара. Тренер Ненад Мијаиловић каже да током
прелалзног рока , до сада, није било значајнијих
траснсфера.
- Желим да у име клуба свим читаоцима “Вршачке
куле” и љубитељима спорта пожелим срећну и
успешну Нову годину. Задржали смо у клубу све
играче које смо желели, једини првотимац који је
узео исписницу је Урош Обрадовић, остале очекујем
на првом тренингу 24. јануара. У наше редове дошао
је нападач Хајдучице Александар Ружић (19), и
до краја прелазног рока држаћемо се концепта,
доводићемо само младе, талентоване играче, јасан
је Мијаиловић.
Новина у односу на претходне сезоне је што
ће екипа део припремног периода провести ван
Вршца.
- Управа клуба обезбедила нам је припреме у
Убу где ћемо боравити од 16 до 22. фебруара и тамо
ћемо одиграти две контролне утакмице. У Вршцу
немамо услове да радимо на вештачкој трави и то је

једини разлог што ћемо променити место боравка.
До одлска у Уб одиграћемо три припремна меча у
Панчеву на вештачкој трави, 1. фебруара против
Будућности из Алибунара, 8. фебруара против Слоге
из Пландишта и 15. фебруара против Степојевца.
Током припрема у Убу одмерићемо снаге са Борцем
из Сакула (19. фебруар) и Јединством из Уба (22.
фебруар).
Док првотимци ишчекују почетак припрема,
млађе категорије ОФК Вршца раде пуном паром.
- Све млађе селекције клуба почеле су са радом
10. јануара. Такмичарске селекције раде у теретани
и сали Центра Миленијум док базне селекције раде
у балон сали у Мотелу “Ветрењача” и “Варници”.
Још увек трагамо за решењем за место директора
омладинске школе, мада постоји могућност и
да неко од тренера добије већа овлашћења и
координаира радом свих селекција, закључио је
Мијаиловић.
Пролећни део сезоне Српске лиге Војводина
почиње 7. марта, ОФК Вршац ће на Градском стадиону
дочекати Раднички из Сремске Митровице.
Б.Ј.

Све је спремно за почетак припрема:
Ненад Мијаиловић, шеф стручног штаба ОФК Вршац

АТЛ Е Т И К А

ВРШЧАНИ ДОБРИ НА
ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ
БЕОГРАДА ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ

На отвореном првенству Београда за млађе
пионире изванредан наступ су имали такмичари
АК Атина из Вршца. Клуб је освојио три сребрне
медаље и то Марко Младеновски, на 60м - 8,41
секунди и 200м - 28,30 секунди и дебитант Марко
Танкосић у бацању кугле(3кг) 9,86м. Такође,
изборена су и још два финала и то Дамјан Немања
који је освојио 7. место у великом А финалу са
временом 8,95 секунди и друго место у Б финалу
Марко Танкосић са резултатом 9,17 секунди.

Резултат је тим вреднији јер је реч о дебитантма
од којих се тек очекују резултати. Одличан наступ
имао је и ДушанКнежевић који је освојио 5. место
у бацању кугле са резултатом 8,11м и скоком у даљ
са 3,88 м. Добар наступ имала је и Дијана Јовановић
на 200 м у конкуренцији атлетске школе. Ово је
одличан показатељ за првенство Србије у вишебоју
које је на програму 22. фебруара, док је првенство
Србије у појединачним дисциплинама предвиђено
за 29. фебруар текуће године.

Тренер Срђан Јовановић
са младим атлетичарима Атине
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