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ПОЧЕЛА СЕЗОНА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ

ВИСОКЕ ОЦЕНЕ ЗА ВРШАЧКЕ
СТРЕЛЦЕ

И ове године, 15. априла, стартовала
је
сезона
противградне
заштите
пољопривредног
земљишта:
њива,
воћњака и винограда.
- У току је потписивање уговора
о помоћи локалне самоуправе и 28
стрелаца са 14 противградних станица са
територије Града Вршца, каже Слободан
Јованов, члан Градског већа задужен за
пољопривреду. - Стрелци старији од 70
година нису добили дозволу за кретање,
тако да су неке станице на чекању.
Међутим, уговори су потписани и чим се
укине ванредно стање, ови стрелци ће
радити.
Према речима Јованова, сви стрелци
који бране вршачко небо оцењени су

прошле годиине највишиим оценама.
- У току сезоне одбране од града
2019. било је 4 дана са дејством, подсећа
члан Већа за ресор пољопривреде. Дејствовано је са 13 станица и испаљене
су 43 противградне ракете. Било је шест
појава суградице и три појаве града. Штета
није забележена. Стрелци су морали да
изађу 12 пута на локалне станице.
Јованов истиче да је стрелцима дата
надокнада, као и да је од прошле сезоне
остало неутрошено 65 противградних
ракета.
Потписани уговори са противградним
стрелцима: Слободан Јованов, члан
Градског већа за пољопривреду

Ј.Е.

ЕУГЕН БАБА, САВЕТОДАВАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ „АГРОЗАВОД“ ВРШАЦ:

ПРОЛЕЋНА СЕТВА ТЕЧЕ БЕЗ ПРОБЛЕМА

И поред ванредног стања и забране кретања
који су на снази, пољопривредни произвођачи
успевају да обаве благовремено све неопходне
радове и примене агротехничке мере на својим
ораницама.
- Пролећна сетва обавља се без неких посебних
проблема, истиче Еуген Баба, саветодавац
Пољопривредне стручне службе „Агрозавод“
Вршац. – Семена има, гориво није проблем,
пољопривреднике једино мучи недостатак влаге у
земљишту. Због високих температура, сетва је овог
пролећа почела чак нешто раније. Кампања је у
пуном јеку кренула почетком априла, а обично је то
од 5. до 10. априла, када порасте температура.
На терену који покрива ПСС „Агрозавод“ -

Вршац, Пландиште, Бела Црква и Ковин, има мало
површина под шећерном репом чија је сетва
урађена у марту.
- Сетва кукуруза и сунцокрета почела је 1. априла
и већ је, практично, при крају, посејано је више од
80 - 90 одсто планираних површина, додаје Баба. –
Ако се настави овим темпом, до краја априла биће
засејано сто одсто ораница. Од 114.000 хектара
обрадивих површина, колико има на територијама
општина о којима брине ПСС „Агрозавод“, око 20
одсто је под сунцокретом, 40 одсто под кукурузом,
на 20 одсто је пшеница, а преосталих 20 одсто су
остале пољопривредне културе (луцерка, поврће...).
У Пландишту је тек кренула сетва соје, под којом је
укупно око 8 одсто. Они је последњих година не

сеју тако рано.
И поред тога што се пролећна сетва одвија како
треба, пољопривреднике мучи недостатак влаге у
земљишту.
- Дефицит влаге имамо још од прошле јесени,
било је јако мало падавина што је већ постало
проблем, закључује Баба. - Последњих месец дана
није пало, такорећи, ништа. Због недостатка влаге,
пшеница почиње да пати. Она је у фази интензивног
раста, влатања, и влага јој је потребна.
Све ће то, сматра Баба, утицати на приносе
хлебног жита, који ће, такође, зависити и од тога
колико су квалитетно примењене агротехничке
мере.
Ј.Е.

РАДОВИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“ НИСУ СТАЛИ НИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ЗАСНОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
НА ШКОЛСКОЈ ЕКОНОМИЈИ
Пољопривредна школа „Вршац“, као образовна установа која
школује кадрове који ће бити носиоци развоја аграра, има школску
економију за потребе практичне наставe за своје ученике. И поред
ванредног стања, радови на економији редовно се обављају и све
је до сада благовремено урађено.
- Због увођења овог ванредног стања, ученици не долазе у
школу, настава се обавља он лајн што је Пољопривредна школа
са успехом организовала и наши наставници то одлично одрађују,
подсећа Срђан Клиска, директор Пољопрвредне школе „Вршац“.
– Међутим, ученици у оваквим условима не могу да обављају
праксу. Пољопривреда је један живи организам, који се не може
искључити у време ванредног стања, јер дошло је пролеће, биљке
се буде, животиње имају своје потребе, тако да је било неопходно
да се на школској економији организују потребни радови нормална пољопривредна производња. Ми смо то и учинили.
Клиска истиче да је Школа тражила и добила од Министарства
дозволе за слободно кретање радника у време забране и додаје:
- Дозволе смо добили у року од 24 сата и успели смо да
организујемо рад на економији што подразумева рад у сточарству,
обавезна дежурства, затим у ратарству и осталим гранама.
Обављени су припрема за сетву сунцокрета и кукуруза, прскање
пшенице, активирани су и пластеници (3 стара и најновији,
дигитални, добијен преко ИПА пројекта Србија - Мађарска). У
свима је покренута пољопривредна производња благовремено,
претежно је то парадајз, али има и краставаца и паприке. Све

су то урадили запослени на економији, њих седморо, који су се
успешно организовали, тако да покрију све потребне радове.
Директор Клиска је нагласио да Пољопривредна школа
има сву потребну механизацију, опрему, земљиште за бављење
пољопривредном производњом, од ратарства до сточарства.
- Обрађујемо око 100 хектара земље, имамо пластенике, близу
2 хектара јабука, односно воћа, око хектар винограда, фарму
са овцама, магарцем, козама, кокама и мангулицама, подсећа
директор Пољопривредне школе „Вршац“. – Од свих радова,
најзахтевније је сточарство, јер о животињама треба бринути 24
часа дневно.
Клиска наглаша да када се ученици врате након укидања
ванредног стања, морају да затекну економију у добром стању
како би могли да наставе бригу о школском газдинству. Он, такође,
наглашава да су успешно ремонтоване све пољопривредне
машине и да је Школа ушла спремна у овогодишњу
пољопривредну сезону.
- Потпуно смо ремонтовали и стари трактор 539, који је сада
буквално као нов, али нисмо успели, због ванредног стања, још
да га региструјемо, што ћемо учинити то чим се стекну услови,
додаје Клиска. – Тако ће сада наши ученици обуку за дозволу Ф
категорије моћи да обављају на такорећи новом трактору домаће
производње.
Пољопривредна школа је уговорила, још пре почетка
ванредног стања, рушење старог мушког интерната који је тик уз

економију, који је био склон паду и опасност за ђаке.
- Средства од 300.000 динара обезбедио је Град Вршац из
буџетске резерве и ових дана у току је процес рушења овог
старог објекта, додаје директор Клиска. – Пошто се спрема
реконструкција читаве Школе, припрема се и привођење
намени женског интерната који би требало да буде зграда
управе у моменту када се школа буде реновирала, а касније
ће то припасти школској економији, као простор за запослене
и ученике. Средства за инвестиционо одржавање женског
интерната обезбедила је Пољопривредна школа „Вршац“ из
сопствених средстава.
Пољопривредна школа је конкурсала код Покрајинског
секретаријата за пољопривреду за куповину једног већег
трактора (око 105 КС) и очекују да ће се то позитивно решити и да
ће Школа добити још једну вредну погонску машину.
Ј.Е.

АГРИКО ПИЈАЦА НАСТАВЉА СА РАДОМ

ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ, ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ПРОДАВЦЕ И КУПЦЕ
У складу са Одлуком Владе Републике
Србије од 20.04.2020. о ублажавању
одређених мера за спречавање
ширења инфекције вирусом COVID-19,
а која предвиђа отварање зелених
пијаца (на отвореном и затвореном
простору) обавештавамо грађане да је
од 22.04.2020. Агрико пијаца у Вршцу
наставила са радом.
Радно време пијаце је од 07:00 до
15:00 уз обавезу придржавања свих
мера заштите и коришћења средстава

за дезинфекцију, заштитних маски и
рукавица како запослених на пијаци
тако и продаваца. Уколико неко од
продаваца нема заштитна средства, ЈКП
„Други октобар“ Вршац ће обезбедити
маску, рукавице и дезинфекционо
средство. Поводом поновног отварања
Агрико пијаце извршена је дезинфекција
свих површина. Такође, молимо и све
купце да поштују мере, јер улаз на
пијацу неће бити дозвољен свакоме ко
нема предвиђену заштиту.

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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Вучуревић:
Председник Привредне коморе
Војводине
Бошко
Вучуревић
истакао је да, када је у питању најава
слабљења
пандемије
ковид-19,
пољопривредна
производња
и
прехрамбена индустрија, као важан
део прерађивачке индустрије, посебно
у АП Војводини, имају, како је рекао,
најбољу стартну позицију.
„С обзиром на структуру роба и
значајно повећану тражњу, повратак
у нормалну ситуацију биће за њих
релативно брз. Осим домаћег тржишта,
које је у претходним недељама, из
познатих разлога, апсорбовало веома
високе количине разних артикала,
задржана је добра позиција на
традиционалним тржиштима, посебно
у региону, где је наша роба увек
бележила значајну тражњу“, рекао је
Вучуревић.
Он је истакао да, осим берзанских
производа као што су кукуруз,
пшеница и соја, где је реализација

Мере Републичке владе за помоћ привреди
и грађанима од изузетног значаја

слична као и претходних година, важно
је да су прилагођавања економске
политике Републичке владе, како је
рекао,довела до могућности да се
извезу значајне количине роба које су
биле у старту на листи производа које
се не могу извозити.Он је додао да се
тупре свега мисли на брашно и уље.
„Према информацијама које имамо
од различитих произвођача других
прехрамбених производа, производња
и извоз теку несметано и често се
ради у пуном капацитету“, истакао је
Вучуревић.
Према његовим речима, све ово
довело је до тога да се у периоду
октобрар 2019. године – март 2020.
годинеизвезе 1,6 милиона тона
кукуруза, а у периоду јул 2019. године–
март2020. године 260.000 тона пшенице
и 110.000 тона брашна.
„Када се говори о примарној
пољопривредној производњи, радови
на сетви који су актуелни у овом

делу године, одвијају се мање-више
несметано и може се очекивати да

КАКО ЗАШТИТИТИ НАЈМЛАЂЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ (4)

БРИГА О ДЕЦИ ПРИОРИТЕТ

ПИШЕ:

одређене сегменте бриге о деци
делегирају према институцијама,
вртићима,
школама,
спортским
клубовима…, тренутно су у ситуацији
да све те обавезе према деци,
извршавају сами.
Мала деца су сада све време
у кући, не иду у вртић, а старији
чланови породице, бабе и деде, због
ограничења кретања и чињеници да
су у ризику да се разболе, не могу да
преузму бригу о унуцима и помогну
родитељима.
Родитељи старије деце сада
треба да буду уз своју децу и прате

Без обзира на узраст детета,
родитељи ће бити у ситуацији да
много више времена проводе са
њима. Од квалитета односа који је
постојао раније, зависиће како ћете
успети да се ускладите са, сваким,
својим дететом.
Уколико код вашег детета постоји
ноћно мокрење, муцање, ноћни
страхови, тикови или се тако нешто
појави током дужег боравка са
вама, након завршетка ванредног
стања, обавезно потражите помоћ
стручњака. Свакако треба да знате да
је појава оваквих симптома код деце

Саставни део динамике у највећем
броју породица је и брига о деци.
У околностима ванредних мера, у
складу са узрастом детета, важно
је објаснити детету о чему се ради.
Недвосмислено детету треба рећи
да је нужно да се поштују забране
кретања, колико год то свима тешко
пада.
Код мале деце може се појавити
страх јер не могу сасвим добро да
разумеју шта све то значи. Важно је
деци објаснити да ће о њима, у сваком
тренутку имати ко да брине, да неће
остати сама и да ће њихове потребе
бити подмирене. Најважнији задатак
који родитељи мале деце, узраста до
пет година, имају у периоду ванредне
ситуације јесте да за своје дете
обезбеде осећај сигурности.
Старијој деци ће бити јасна
опасност која постоји. Сусретаће се
проблемима везаним за савладавање
наставног градива. Такође, велики
проблем за тинејџере биће и то што
им недостаје дружење са вршњацима.
Млађе генерације су, и у редовним
ситуацијама, много више биле
упућене на он лајн комуникацију, па
ће то бити начин да остану у контакту
са својим друштвом.
Ванредним околностима које
су настале од свих захтевају
пријагођавање и одређене промене
у понашању, погођени су и родитељи.
Док су у редовним околностима
родитељи били у ситуацији да

како савладавају градиво и заједно
са њима реагују уколико се појаве
тешкоће.

условљена неадекватним односом
према њима. У динамици породичних
односа, која зависи од свих чланова
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ће овај важан посао бити завршен у
оквиру оптималних рокова“, рекао је
Вучуревић.
Он истиче да су трговински
ланци различитих категорија добро
снабдевени свим робама и бележе
знатно виши промет него у истом
периоду прошле године, а као проблем
истакао је пласманповртарских и раних
воћарских култура због немогућности
продаје
преко
пијаца.„Активност
Републичле владе на организовању
електронске продаје у одређеној
мери је ублажило овај проблем, тако
да би било добро да се што већи број
произвођача укључи у ову платформу“,
рекао је Бошко Вучуревић.
„Уверени смо да ће свеобухватне
мере Републичке владе за помоћ
привреди и грађанима у очувању
радних места и економске активности,
утицати да из ове тешке ситуације
изађемо са што мањим негативним
последицама“, рекао је Вучуревић.
породице, симптом се појављује увек
код оног члана који је „најслабији“.
Уколико је то ваше дете, ово је
прилика да однос са својим дететом
промените. Размишљајте о томе у ком
делу грешите. Шта је то што код вашег
детета ствара појачану напетост?
Велики број деце живи у ситуацији
да су им родитељи разведени. Тада
је дете поверено једном родитељу,
а виђење са родитељем коме дете
није поверено, одређено је судском
пресудом. Прилично често, након
прекида
партнерског
односа,
родитељи детета преносе тај сукоб и у
домен родитељског функционисања.
Родитељи тада занемарују интересе
свога детета и настављају партнерски
сукоб, увлачећи у њега дете.
У ситуацији ванредног стања која је
изазвана појавом вирусне инфекције,
појављују се тешкоће у остваривању
права детета да виђа родитеља са
којим не живи, јер може да буде да је
предвиђено да се дете виђа са својим
родитељем у време када је на снази
забрана кретања.
Други проблем јесте ситуација када
је родитељ старије животне доби или
је хронични болесник. Такође, када
у породици родитеља са којим дете
не живи постоје старије особе чије
здравствено стање би долазак детета
могао да угрози.
У ванредним околностима које су
настале, уколико се време виђења
детета и родитеља са којим не живи,
поклапа са периодом у коме постоји
забрана кретања, потребно је да се
родитељи обрате Центру за социјални
рад Града Вршца и да са собом понесу
правоснажну судску пресуду и личну
карту како би им било омогућено
издавање дозволе за кретање током
трајања забране. На овај начин били
би заштићени интереси детета и
омогућено несметано одржавање
односа са оба родитеља.
На родитељима јесте одговорност
да заштите интересе свога детета и
омогуће му да несметано одржава
односе са обоје, водећи рачуна о
здрављу детета и свих са којима
дете треба да буде у контакту. У свим
околностима, а посебно сада када
ситуација налаже значајне промене у
односу на уобичајени начин живота,
родитељи, због свог детета, треба да
се ДОГОВАРАЈУ. И да имају на уму да
то треба да раде због свог детета.

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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НЕНАД КУКИЋ, МУЗИЧАР, ОСНИВАЧ ШКОЛЕ ГИТАРЕ У МУЗИЧКОМ ЦЕНТРУ „ЗВОНЧИЋИ“

У ЖИВОТУ СУ НАЈВАЖНИЈИ
ДУХОВНИ МИР И ПОСАО КОЈИ ВОЛИШ

Ненад Кукић је живот посветио музици.
Има свој бенд, пише песме, компонује, гитару
је заволео још као дечак. У животу је важно
да човек ради оно што воли, а рад са децом у
његовој Школи гитаре, коју је отворио у оквиру
Музичког центра „Звончићи“, најлепша је, каже,
професија коју је могао да одабере.
рдар“ Вршац где је, до прошле године, био
председник. Треба поштовати државу у којој
живиш, каже, али не треба заборавити ни земљу
свог порекла, језик и традицију народа коме
припадате.
Каква сећања носите из
детињства?
- Период детињства је време које
сви одлично памтимо и од којег пуно
зависи у какве људе стасавамо. Људи
углавном о својем детињству и не
морају пуно говорити, јер се одраз
детињства често осликава на лицима,
или се препозна у неким делима. Ја
сам рођен у Вршцу 13. октобра 1981.
од оца Драгана и мајке Ђурђине.
Свега неколико година касније, 1984,
породици се придружио и мој брат
Зоран. Бити рођен у 80-им годинама,
између осталог, значи бити сведок
једне велике технолошке револуције,
тако да често када размишљам о
детињству, имам утисак да је то једно
путовање кроз време које се дели
на време пре интернета и време
интернета. Занимљиво је да је моје
целокупно детињство протекло без
интернета, јер сам се са том врстом
технологије срео тек са својих 17-18
година. Што се тиче неких конкретних
сећања из детињства, оно што
највише памтим и што сам највише
волео је игра. Игра је нешто чему се
свако дете највише радује одувек.
Када се детету купи поклон, оно му се
радује зато што зна да ће у пакету бити
играчка. Уколико дете добије скупу
гардеробу, неће јој се обрадовати ни
приближно као кад добије јефтину
играчку. Помeнуо сам технолошки
напредак, управо зато што је он заузео
огромно место у начину играња и
комуникације. Као баш мали, играли
бисмо се „ћораве баке“, „жмурке“,
„црвене рукавице“... у нашој кући и
кућама кумова и пријатеља наших
родитеља. То време је било нестварно
у поређењу са оним како данас све
функционише. Фудбал ме никако није
могао заобићи јер сам детињство
проводио у крају близу фудбалских
стадиона, кошаркашког терена (где
се уједно играо и мали фудбал), и
уопште у једном спортском окружењу.
Оно није било модерно као данас па
је рецимо уместо Спортског центра
„Миленијум“ постојала „Рупа“, која је
буквално била огромна рупа у земљи
у којој су били постављени голови.
Фудбал је у то време представљао
веома важну игру, па ако ниси играо
фудбал - ниси се ни играо. За мене као
„фудбалера“ је велика похвала ако се
каже да имам „две леве ноге“, али сам
морао бити део екипе јер, иако нисам
волео фудбал, волео сам дружење на
терену.
Шта сте још волели као дечак?
- Поред тога што сам се издвајао
од остале деце као лош фудбалер,

издвајао сам се и као убедљиво
најбољи цртач. Цртање је била
моја прва страст која је показала
можда неке моје прве склоности ка
уметности. Као у оном филму „Идемо
даље“ - био је онај клинац који није
знао математику, али је једини знао
да вози бицикл. Е, такав сам и ја
био. Било је „Не зна да игра фудбал,
али пусти га, зна да црта“. Сећам се
подршке родитеља коју сам тада
имао. Дозволили су ми да воштаним
пастелама на белим тапетама
исцртам животиње у природној
величини (онако како сам их ја тада
доживљавао) тако да је заједничка
соба брата и мене изгледала као ЗОО
врт. Жао ми је што ти цртежи нису
забележени неким фото -апаратом,
али свакако сећање на тај период
никад не може да се избрише, јер је
све сачувано у неком „хард диску“ у
глави.
Почео сам да причам причу која
би можда данашњим клинцима била
досадна, али морам поменути да,
иако нисмо имали интернет, негде

средином ‘90-их година, мој брат и ја
смо добили први компјутер Комодор
64. Тада је било, или имаш Амигу 500
или Комодор. Главна занимација су
нам биле видео игрице, које су касније
почеле јако брзо да напредују, као и
компјутери, конзоле итд. Имам утисак
да је ова изолација која нам се сада
догађа, много лакше пала људима
него да се догодила у време пре
компјутера. Коришћењем свих тих
скаламерија које нас воде у виртуелну
стварност, све мање примећујемо
колико губимо у реалном свету. Прво
смо играли игрице на аутоматима,
онда смо добили компјутере, па
конзоле, телефоне... да бисмо били
опседнути виртуелним светом чак

и кад смо ван куће. Мислим да је
ова изолација готово неприметна
и врло повезана са оним што ће се
тек у будућности дешавати, али не
принудно, већ добровољно. То ће
бити један свет самоизолације у којој
ће сви уживати окружени разним
виртуелним справама, наочарима
које представљају реалан доживљај
неке друге стварности. Мислим, ако
погледате нове изуме, и оно што се у
свету већ користи, видећете да смо
већ дубоко загазили у све то.
Где сте стицали образовање?
- Образовање, односно школа је
нешто где ме сећање из детињства,
осим игре, понекад врати. Кажем
„осим игре“, јер мислим да је игра
нешто што школама недостаје. Када се
заврши вртић, игра се скоро потпуно
губи у васпитно -образовном раду са
децом. Једина игра је кад наставник
физичког баци лопту деци и она играју
одбојку или фудбал. Примећујете
сигурно да се технологија мења,
напредује наука, медицина и све.

Али, код нас је школство увек исто.
Додуше, пре си добио оцену, сад
добијеш цветић или звездицу, али
мислим да је ужасно колико се у
школама не води рачуна о појединцу.
Нико се не бави индивидуализацијом
васпитно - образовног рада у школи,
већ сва деца, попут војске, морају
да обављају одређене задатке и
испуне неки „стандард“. Морам да
признам да никада нисам волео
школу. Учитељица, а касније и
наставници, нису ме никада уписали
када бих каснио на први час, јер су
знали да ћу, наравно против своје
воље, ипак некако доћи. Био сам
лош ђак и већ врло рано показао
неку врсту отпора према наметању
одређених правила. Нисам волео
да извршавам задатке који ми се
додељују, ако су у супротности са
мојим интересовањима. Нисам се
баш променио ни до дана данашњег
(смех). Али, сам јако волео да цртам,
тако да према ликовном васпитању
нисам никада показивао отпор.
Међутим, образовни систем није
такав да се код деце подстиче
таленат и интересовања за одређене
области. Да сам живео у Норвешкој
или Шведској, можда бих био сликар,
јер би се сигурно нашао неко ко би
рекао: „Аха, не малтретирајте га са
математиком, неће је никада научити.
Пустите га да ради то што воли“. Али,
у неку руку, ипак ми није жао, јер да
сам наставио тим путем, можда не
бих упознао гитару на прави начин
и заљубио се оволико у музику.
Променио сам две основне школе.
Половину образовања завршио сам у
ОШ „Младост“ (тада ОШ „Олга Петров
Радишић (нова)“), и након лошег успеха
у школи премештен сам у ОШ „Вук

Караџић“ где сам почео да постижем
врло добар успех. Вероватно је време
и сазревање учинило своје па је доста
попустио тај мој огроман отпор према
школи који сам до тада имао?! Након
основне школе, уписао сам Средњу
пољопривредну школу „Вршац“,
смер пољопривредни техничар, где
је требало да стекнем неке радне
навике у случају да се припремим за
живот и устајање у 6 ујутро, одлазак
на посао који не волиш и враћаш се
кући мртав уморан да дремаш пред
телевизором. Тако сам доживљавао
активности у тој школи, поготово
практичну наставу. Иако, морам рећи
да ми некад недостаје то дружење. Са
другом из клупе Вуком Црнојевићем
се и дан данас чујем и некад се сетимо
тих времена која, ипак, представљају
један леп период живота, поготово
у односу на све што смо прегурали
после тога и што нас тек чека.
Што се студија тиче тек 2011.
године сам постао дипл. васпитач.
Моје образовање је на неки начин
повезано са оним чиме се данас
бавим. И морам признати да сам
једино током студирања стекао неко
озбиљније образовање и знање,
у односу на основну и средњу
школу. Оно што је важно за питање
школовања, велика је срећа да се
моји ђаци не угледају на мене. (смех).
Скоро сви ђаци који долазе код мене
на часове су или одлични, или скроз
одлични ђаци у школи.
Како почиње Ваша музичка
каријера? Који је први важан
догађај?
- Што се тиче уметности, након тог
неког клиначког заношења ликовном
уметношћу, све се преокренуло и
постало невероватно важно када
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сам „открио“ гитару. Добио сам прво
једну класичну гитару на којој су биле
металне жице. Почео сам да свирам
1995. уписавши нижу музичку школу.
Тада је у Вршцу у Дому омладине
постојало одељење Музичке школе
из Панчева. Сећам се када сам дошао
на први час, гледао сам неки постер
на зиду и рекао себи: „Ово је један
од најважнијих дана у твом животу.
Добро запамти овај тренутак“. И,
ево и дан данас се сећам како у тој
учионици чекам професора Живана
Кузмановића који је са великим
стрпљењем покушао да ме уведе у
свет класичне гитаре. Наравно, то
стрпљење је временом попуштало
како је откривао да све више и
више исказујем отпор према таквом
начину свирања гитаре и правилима
држања гитаре, свирања прстима (а
не трзалицом) и након годину дана
одлазака на часове класичне гитаре
и солфеђа (са којег сам бежао готово
увек кад сам могао), одлучио сам
да напустим Музичку школу. Јер, од
самог почетка сам желео да свирам
као Слеш, Ричи Самбора, Ангус Јанг
и други гитарски хероји због којих
сам се и заљубио у гитару. Школа за
тако нешто није постојала никада, али
данас је имамо у Вршцу захваљујући
мени (смех). Наставио сам да вежбам
сам, учећи из књига америчких аутора
модерне хеви метал музике (која
је прилично виртуозна), а онда су
дошле и видео касете, односно видео
школе познатих гитариста који су
објашњавали своје свирање. Био сам
запањен и опседнут тиме. У периоду
када су моји другари почели да
излазе, ја сам вредно вежбао код куће
неколико година, док су моји другари
излазили у град и проводили се на
начин који ја уопште нисам разумео
(а ни данас га не разумем, иако сам

веома чест учесник ноћног провода,
као неко ко се бави музиком). Био сам
јако посвећен гитари и готово цео дан
сам само слушао музику и свирао. То
је био мој свет који ми је био много
допадљивији од свега што је ван
те моје „изолације“ било понуђено.
Након тих пар година изолације и
вежбања, мој друг Андрија Виријевић
из основне школе ме је позвао да
свирам у бенду. Био је то један квинтет,
вежбали смо код бубњара Предрага
Церовића у једној просторији у
прелепом крају пуном зеленила.
Бенд се звао Космополит, и тада се
догодио и мој први јавни наступ, у
Дому омладине 1998. где смо били
прилично запажени, али свакако смо
тада имали велико друштво. Дружили
смо се на свиркама, ван свирки,
одлазили једни код других готово
свакодневно. Већ на другом наступу
у животу, мој бенд и ја били смо
носиоци победе на традиционалној
вршачкој Гитаријади у Дому
омладине. Свирали смо ауторске
песме и имали одличан материјал.
Жао ми је што немамо снимке свих тих
песама, али имамо неке и сачуване.
Онда је дошао период бомбардовања,
и можда то може звучати мало чудно,
али то је један од најлепших периода
у нашим животима. Чак ме ово време
пандемије корона вируса подсећа на
тај период. Сигурно ће неки клинци
ово време искористити креативно
и паметно, као што смо ми током
бомбардовања ‘99. Када је дошло
време студирања, бенд се распао, али
некако, свирање у бенду ни тада није
изостајало из мог живота. Заправо,
од своје 17. ја увек свирам у неком
бенду (смех). Било је пар бендова:
Мирор (Mirror), Протокол (ProtoCall),
а онда касније бендови Констант Фир
(Constant Fear), Дарк Роменс (Dark

Romance), па онда бенд Контраст са
којим сам први пут почео да зарађујем
свирајући по клубовима. Негде 2003.
мислим да је почела моја клупска
каријера. Након тога, свирао сам у
бенду Лугано, а онда је формиран
Восток, 2004. То је бенд у којем свирам
већ 16 година.
Шта је то лепо у Вашој
професији? Да ли се бавите још
нечим?
- Поред музике, бавим се и
едукацијом
деце.
Захваљујући
професорки музичког васпитања
Олгици Чех, отворио сам своју школу
гитаре у оквиру Музичког центра
„Звончићи“, 2013. Моја Радионица
гитаре (не волим да је зовем „школа“)
успешно ради, ево већ је 7 година.
Време лети. Иза целе те приче, поред
Олгице, наравно стоје и још многи
наши сарадници који нам помажу
да реализујемо своје идеје. Лепоту
моје професије довољно осликава
чињеница да радим са децом.
Невероватно је колико од њих може
да се научи и колико умеју да цене
све оно у чему заједно учествујемо.
Прелепо је све што је у вези са
„Звончићима“. Дружење, поштовање
и поверење родитеља деце. Олгица
и ја смо написали јако пуно ауторских
дечјих песама. Када имамо наступе,
људи се изненаде и чак не верују

мења. Ко прође кроз Востокомобил,
углавном се заглави негде у срцу као
пријатељ заувек.
Да ли сте били део неких
значајних уметничких пројеката?
- Било је много пројеката
у
оквиру
Музичког
центра
„Звончићи“.
Пуно
концерата,
хуманитарних
акција,
урадили
смо и новогодишњу позоришну

да смо већину песама писали сами.
Почели смо да припремамо конкурс
за дечје песме. Деца из Србије би
писала песме, а ми бисмо одабрали
неке од њих и компоновали музику
поводом наступа на фестивалу. А,
онда се десила ова пандемија. Али,
свакако ћемо то наставити кад се
ситуација поправи. Што се тиче
свирања по клубовима са бендом,
оно што ми ту заиста највише прија
је дружење са пријатељима из бенда.
Нас петоро смо прави пријатељи,
а са скоро свима који су прошли
кроз наш бенд, остали смо, такође,
велики пријатељи. Да се не бавим
музиком, никада не бих могао да
имам толико пријатеља, и то сматрам
великом драгоценошћу. Музика ме
је, уопште, спојила са запањујуће
великим бројем квалитетних људи.
Свирамо у клубовима, на приватним
журкама, свадбама, корпорацијским
прославама. Јако је лепо што чувамо
нешто младалачко у себи. У том
комбију су људи које стварно волим.
Све ово ван комбија се некако

представу „Децембарска ноћ“ коју
изводимо сваке године. Мјузикл
чију причу прати наша ауторска
музика. Неке од манифестација на
којима смо наступали су „Културно
лето, „Грожђебал“, „Сат за планету“,
„Циркулирање“, и пуно наших
тематских концерата и фестивала
„Деца су украс света“ који постоји
још од 1990. Има јако, јако пуно тога,
да стварно ни ја не могу да се сетим.
И сваке године се све више програм
обогаћује. Прошле године сам
објавио и документарни филм о својој
радионици гитаре „Cool Guitar School“.
Шта тренутно радите везано за
Ваше уметничко стваралаштво?
- Већ дуже време имам огромну
жељу да коначно озбиљно снимим
свој први инструментални соло албум.
Ово време изолације ради за мене.
Јако пуно радим на томе, а поред тога,
од 2016. до 2018. завршио сам и свој
први албум са вокалима, на енглеском
језику. Нисам то ни до данас снимио
у студију, али дефинитивно чим
завршим инструменталну причу,
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враћам се том пројекту. Волео бих да, у
наредне 2-3 године, остварим и једно
и друго. Поред тога, мало обрађујем
и туђе инструментале. Недавно сам
поставио на Јутјуб своју обраду једног
инструментала Џоа Сатрианија. Увек
се нешто ради код мене, али нећу
да избацујем у јавност ништа док
све лепо не „скоцкам“. Своју музику
планирам да пласирам на иностраном
тржишту, јер за такву музику код нас
не видим неко велико интересовање.
Ако то што радим ваља, лако ће доћи
до слушалаца.
Како је текао Ваш лични живот?
- Што се тога тиче, највише волим
да мој лични живот увек остане лични.
У време ових друштвених мрежа,
људи сваку своју активност, сваки
контакт са неким, сваке папуче које
носе по кући, сваки оброк, буквално
све воле да деле са другима. Ја не
волим. Друштвене мреже користим
за промоцију музике, Радионице
гитаре и за шаљиве стихове које
тамо постављам. Све остало што
људи не знају о мени, а желели би да
знају, ја, ипак, остављам само за себе,
а другима пружам машту да мисле
како им се свиђа. Нисам ожењен,
немам децу. Али, кад дође тренутак за
свадбу и евентуални долазак детета
на свет, то нећу објавити ни на једној
друштвеној мрежи или у новинама.
Имате ли неки хоби? Шта волите?
Како проводите слободно време?
- Волим да пишем песме. Веома
саркастичне и шаљиве. Али, и дечје
песме. Умем и да скијам (смех). Научио
сам пре пар година у Словенији. Јако
пуно слушам музику. Волим филмове
и уживам у вожњи бицикла. Не волим
седење по кафићима, не пушим,
не пијем. Велики сам противник
алкохола и сличних превара и порока,
иако би ретко ко то рекао за мене
(смех).
Која
је
Ваша
животна
филозофија? Шта је у животу
најважније?
- Искључиво оптимистички став
према животу. Никакве депресије
и духовне падове не дозвољавам
себи. У животу је најважнији духовни
мир. Баланс љубави и рада,посла да
не кажем каријере. И најважније је
да човек ради оно што воли и да је
окружен квалитетним људима.
Јованка Ерски
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели 680
м². Тел. 060/4902207
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
Продајем кућу у Павлишу, три
велике собе, трпезарија, ходник,
купатило, мала соба, гаража, шупа,
башта, чврста градња. 18.000€. Тел.
063/8770604.
Купујем
викендицу.
Тел.
064/2805881 и 064/1641561
Плац на продају 4,63 ари потез
Брег, изнад Миленијума. Тел.
069/1117040.
Продајем
трособан
стан
Стеријина 26/16, 4. спрат. Тел.
063/8909960.
Продајем плац од 15 ари и 48 м² са
кућом 48 м² Вноградарски пут 6. Тел.
063/8309960.
Продајем кућу Гаврила Принципа
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел.
063/8909960
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/0839339
Продаје се кућа са плацем 20
ари у Вршцу, Гудурички пут бб. . Tel.
064/2111774
Купујем
кућу
у
Вршцу.
Тел.064/1314674
На продају кућа са баштом у
Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837631 и
064/2805868.
Продајем кућу у изградњи сива
фаза на Гудуричком путу. Тел.
069/3545058
Продајем двособан комфоран
стан од 66 м² на 4. спрату на
Омладинском тргу бр. 15. Тел.
063/8512698
Плац на продају, грађевинско
земљиште
440
м².
Улица
Авијатичарска бб. Тел. 065/3131000
Продајем двособан стан 56 м²,
1. спрат, плин, може опремљен.
Трг Константина Спајичћа . Тел.
061/1530800
Нова спратна кућа у Вршцу са
две одвојене целине 2 х70 м²код
Хемограда са великим плацем. Тел
060/4911005
Продајем спратну кућу од 200 м²и
приземну од 70 м² на плацу 2200 м²
са базеном за купање из гараже. Тел.
064/2717123
Продаје се кућа 51м² са плацем 20
ари, у Вршцу, Гудурички пут бб. Тел.
064/2111774.
Продајем локал од 23м2 са
подрумом од 16,6о м2 и таваном од
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу.
Тел. 060/0940333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/8263038.
Продајем кућу у Иланџи са
нус просторијама и плацем. Тел.
063/1815504.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

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 стан у приземљу куће
у Вршцу, на брегу, најлепши
део града. Тел. 065/8321410 и
060/8435003
Издавање стана у згради код
стадиона, једнособан, намештен,
грејање плин, комуналије мале.
Цена 100€ плус депозит. Тел.
064/8642663
Издајем собу на спрату
ученицама,
студентима
или
самцима. Посебан улаз, купатило,
употреба кухиње, кабловска,
интернет. Станоја Главаша на
Војничком тргу. Тел. 013/806214 и
065/6688383.
Студент тражи стан у Зрењанину
у близини Техничког факултета. Тел.
062/255119
Издајем намештену собу са
употребом кухиње и купатила
за ученицу, студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665.
Издајем собу купатило и чајна
кухиеа, засебан улаз, клима, веш
машина, запосленој девојци.
Тел. 013/401-210 , 060/1671519 и
060/740210.
Потребан пословни простор за
коришћење Удружењу слепих и

Због новонастале
ситуације и затварања
Агрико пијаце
обавештавамо вас да
куповину цвећа и расада
за дворишта можете
обавити у стакленику у
улици Загорке Маливук
бр. 14, радним даном од
7 до 15 часова. Постоји
могућност доставе цвећа
на кућну адресу у Вршцу.
Информације на тел:
063/353-720.
слабовидих Јужног Баната. Моле
се сви који имају могућност да
уступе простор једном или два пута
недељно по 3 до 4 сата да се јаве
на тел. 063/842- 99- 99 за договор и
детаљније информације.

РАЗНО

Продајем
санке,
изузетан
квалитет,
велика
носивост,
демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел.
065/5293602.
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

Број

1270

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.
Продајем тучану пећ, веће Алфа
плинске пећи, ципеле кожне бр.42,
патике Адидас стабил, патике најк
ваздушни ђон, све је ново. Тел.
064/3906276
Повољно
изводимо
све
грађевинске радове и адаптације
кућа и станова. Тел. 061/2423071
Продајем
фрижидер
Тел.
063/8829782
Продајем једнокрилни дупли
прозор висине 115цм, ширине 65,
дубине 15,5 цм термоакомулационе
пећи од 5 и 7 киловата заједно за
12.000 динара, чучавац за пољски
wc Тел. 013/834549 и 065/8834549
Продајем
хармонику
мало
коришћену“Standard Royal“ 80
басова за 300 €, машину за шивење
Багат кабинет за 9000 динара. Тел.
065/8834549
На продају угаона гарнитура
за спавање, бојлер на струју од

Продајем круњач Пољострој
120€, абриктер, циркулар и
бушилица 600€, култиватор 150€,
Тел. 063/1867385
На продају леђна моторна
прскалица цена 60€, круњач Лифам
100€, комбинирка Миостандард
350€. Тел. 063/1867385
Редаијатор 10 чланака, испиратор
мириса, лампа стона велика. Тел.
060/0833293.
Продајем један ланац земље у
Избишту, потез Врбара , погодан за
воћњак или башту. Тел. 835-391
Продајем комплет спаваћу собу
(200 евра), веш машину (60 евра),
плинску пећ са емајлираним
лулама (100 евра), електричну
машину за шивење са постољем
„Јадранка“ (80 евра), трпезаријски
сто на расклапање (100 евра),
микроталасну (30 евра), клима
сплит систем Самсунг (100 евра) и
кварцну електричну грејалицу за 20
евра. Телефон 066 41 59 59.

Продајем плинске половне пећи
и чаробну пећ на чврсто гориво.
Тел. 064/2625554.
Продајем лустере-кугле, машину
за развијање теста Петерх,
тексас јакну са крзном, шаховску
гарнитуру, електрични шпорет,
репродукцију пејзажа, црне ципеле.
Тел. 832-267.
Продајем трпезаријски округли
сто са четири столице.Тел.
064/3208200
Плиносервис врши поправку
плинских бојлера, пећи, шпорета,
плинских решоа. Тел. 063/482418 и
013/861419
На продају плинске пећи и
плински бојлери више комада. Тел.
063/482418
Услужно вршим култивирање и
орање мањих башта и травњака.
Цена по договору. Тел. 063/8321772
Услужно вршим кошење траве
и кречење плацева моторним
тримером и моторном тестером.

Тел. 063/8321772

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2, дизел, 1988.
годиште, у одличном стању. Тел.
063/304163
Купујем мању исправну камп
приколицу. Тел. 060/1671519
За продају Опел Астра класик 1,4
Б TVINPORT, 2008 годиште, у возном
стању,може замена за мањи аутодоговор. Тел 061/3071085
Продајем скутер „Pijagio“ 49
кубика, нове гуме, 2000 годиште,
регистрован за двоје, може замена
за ауто (доплата, договор). Тел.
061/3071085
Ауто приколица на продају,
димензија
175х105х28.
Тел.
060/6394391.
Продајем ауто маѕду 626
рег. до 5 јуна 2020. цена 400€.
Тел.013/2891209.

Данас, 24. априла, навршава се година од када није са нама наш вољени

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
80 л, дечији бицикл као нов. Тел.
064/2805881
Маасажер за
цело тело,
два масажера за ноге, све под
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и
061/6806244
Продајем фурнирано крило за
лева собна врата, за шток 205х90
цм. Тел. 063/8769824
Продајем
стаклене
флаше
литарске од киселе воде,
тегле стаклене са поклопцем
разневеличине. Тел. 013/834-549 и
065/8834549
Бутан грејалица за собу на
точкиће, боца позади, продајем
повољно и хитно. Тел. 063/482478
и 861419.
Замрзивач од 150 л за продају ,
повољно 100 €. Тел. 013/837-631 и
064/2805862
Продајем
двобразни
плуг
350 €. Тел. 064/9174777 и вибер
064/1830018
Пензионер 65 год. чувао би и
одржавао кућу и двориште даваоцу
становања уз плаћање трошкова
–могућ сваки договор- уговор. Тел.
064//1850079.
На продају замрзивач 150 л.
полован 100 €. Тел. 837-631 и
064/2805862
Продајем
дизел
агрегат
(мотор), лда 450 (нов) цена 600€,
мотокултиватор ИМТ 506 SX-250€.
Тел. 063/1867385.
Продајем бензинску косачицу
Панонија 100 €, тучани казан
50 €, корито за клање 50€. Тел.
063/1867385.
Продајем мотокултиватор Хонда
-200 €, замрзивач Ободин 310 л. -80
€. Тел. 063/1867385
Продајем мотокултиватор Агрина
цена 200€, електричну косилицу
цена 70€. Тел. 063/1867385.
На продају сетвоспремач 2,9м
цена 600€, монтажну ауто гаражу
500€, цистерну „Ореина“ за осаку
1.600€ Тел. 063/1867385.

ЕЛЕМЕР БАРТА
(1960-2019)

Остајеш у нашим срцима. С љубављу и поштовањем,
Твоји најдражи

Навршава се година од када није са нама наш драги директор

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
име и презиме даваоца купона

потпис

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

ЕЛЕМЕР БАРТА
(1960-2019)

,,Просторе сам празне населио собом, и расуо себе , к‘о Орион сјајан,

у неки свет срца и душа, бескрајан; “
Захвални за време у ком смо били део истог тима!
Некa му је вечна слава !
Колектив ОШ“Паја Јовановић“ Вршац

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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