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КОМПАНИЈА МОЦАРТ ДОНИРАЛА СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ БОЛНИЦИ

ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ

-Бављање спортом у природи пацијентима Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ значајно ће побољшати физичко и
психичко здравље, нагласила је директорка др Татјана Воскресенски Специјалној болници за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“ у
Вршцу Компанија Моцарт донирала је
теретану на отвореном настављајући
тако досадашњу добру праксу улагања у
здрав начин живота.
Према
речима
др
Татјане
Воскресенски,
директорке
ове
специјалне болнице, теретана на
отвореном је значајна и вредна донација,
јер вежбање у природи има вишеструке
позитивне ефекте не само на физичко,
већ и на ментално здравље пацијената.
Када нису на терапијама, пацијенти
који се лече у овој установи проводиће
време вежбајући на вратилу, справи за
трбушњаке, разбоју, мердевинама...
- Теретана на отвореном, коју нам је
поклонила компанија Моцарт, налази се
на великом зеленом простору испред
одељења где се на лечењу налазе
пацијенти који су оболели од болести
зависности, од дрога и алкохола,
објашњава директорка Воскресенски.
- То су, пре свега, млађи људи, који овде
проводе и до шест месеци и њима је
вежбање, као вид физичке активности,
веома важно у процесу опоравка.
Сваки излазак у природу, на чист вадух
и слободан простор им изузетно прија.
Велико хвала компанији Моцарт на
теретани која врло лепо изгледа, а која
ће, пре свега, бити од велике користи.
Овим друштвено одговорим гестом,
Моцарт је доказао да спорт мора бити
доступан свима и да мисли о свим
маргинализованим друштвеним групама,
те да нико не сме бити заборављен.
- Свака друштвено одговорна
компанија би требало да следи Моцартов

Отворено ново спортско игралиште у Психијатријској болници

пример, сматра др Воскресенски. - Ми се,
пре свега, трудимо да се наши пацијенти
после лечења врате у нормалне
животне токове, али је стигматизација
психијатријских пацијената, нажалост,
још увек присутна, због чега су они увек
на репу дешавања у друштву. Уз помоћ
пријатеља попут Моцарта, који је и овог
пута за нас имао разумевања и слуха,
трудимо се да то променимо.

Специјална болница за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“ у
Вршцу једна је од највећих здравствених
установа ове врсте у Србији, у којој се
свакодневно на лечењу налази око 800
пацијената.
Низом акција, које спроводи у
циљу популаризације здравог начина
живота у свим крајевима Србије, али и
читавог региона, Компанија Моцарт је

омогућила хиљадама грађана да се баве
спортом. Најпознатије међу њима су
акције обнове руинираних кошаркашких
терена и донације дресова малим и
непрофитним спортским клубовима,
те подршка талентима, захваљујући
којима ова фирма носи епитет највећег
донатора спорта у региону.
Ј.Е.

ШТА ДОНОСИ УКИДАЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (7)

УКИДАЊЕМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
НИЈЕ НЕСТАЛА ОПАСНОСТ
-У животу смо упућени једни на друге. Тако задовољавамо своје потребе и жеље. Неке ситуације нам то отежавају
ограничавајући нам ту комуникацију -

ПИШЕ:

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ
Појава пандемије изазване вирусом
корона, поделила је јавно мнење.
Мишљења у вези са опасношћу која
постоји од вируса кретала су од оних што
потпуно негирају било какву опасност од
вируса, до заговорника идеје да се ради
о великој опасности. Такви људи били су у
великом страху за свој и животе блиских ,
за разлику од оних првих који су сматрали
да је прича о вирусу измишљена и да
стварне опасности нема. Многи од нас,
поред прописаних мера заштите, имали су
и своја, по некада, ирационална понашања,
за која су веровали да ће их заштити од
инфекције. Такође, веома велики број
људи сумњао је у то да прописане мере,
заиста, могу да нас заштите, тако да смо у
периоду када је епидемија била у највећем
јеку, могли да видимо да неки од нас носе
потпуну заштитну опрему, одржавају
раздаљину са другим људима, дезинфикују

све што донесу у кућу, непрестано перу
одећу у којој су излазили, али и оне који су
излазили без заштите и наставили да буду
у контакту са другим људима, без страха
или идеје да и њима може да се догоди да
се разболе.
Као једна од мера заштите проглашено
је ванредно стање, током којег је постојала
забрана кретања. Хтели или не, забрана
кретања је, заиста, смањила број контаката
које смо имали са другим људима. Такође,
престанак рада угоститељских објеката,
локала, продавница, школа и посебан
режим рада у установама, такође су, као
последицу, имали смањену могућност да
се сретнемо са другима.
Укидање ванредног стања је за многе
донело велико олакшање. Живот се враћа
у устаљене токове. Пензионери, који су,
заиста, имали јако велико ограничење,
поново могу да излазе. Вртићи су почели
да раде, а запослени су се вратили на своја
радна места. Број контаката, које имамо са
другим људима, значајно је повећан.
Неколико дана пре укидања ванредног
стања, већина је осетила олакшање. Идеја
да ћемо моћи да се вратимо својој рутини
коју смо живели годинама, представљала
је спас и остварење велике жеље.

У зависности од става који су имали
према опасности од инфекције вирусом
корона, људи су тако реаговали на
ситуацију када је укинуто ванредно стање.
На улицама можемо да видимо оне који,
и даље носе заштитне маске и рукавице.
Међутим, много је већи број оних који се
не придржавају мера заштите. Почели смо
да се понашамо као да је са ванредним
стањем нестала и опасност од инфекције
вирусом.

Након престанка ванредног стања,
људи су наставили да се понашају у
складу са ставом који су према опасности
од инфекције имали раније. Они који су
имали велики страх за себе и блиске људе,

наставили су да се чувају и штите. Други,
који су били мишљења да стварна опасност
од вируса не постоји, били су спремнији да
одбаце средства заштите и да се понашају
„као да се ништа није десило“.
Морамо да знамо да реална опасност и
даље постоји. Инфекција вирусом корона
је могућа и у овим тренуцима. Наша
уверења да се ради о вештачком вирусу, да
је све везано за теорије завере и намерног
уништења појединих група људи на свету,
да је све измишљено и слична, неће нас
заштити.
У ситуацији у којој се налазимо,
неопходно је да одбацимо своја уверења
која могу да нас доведу у опасност и
наставимо да се понашамо разумно, у
складу са препорукама које добијамо од
стручњака.
Мере заштите, пре свих и даље држање
размака са другим људима који нису
укућани, одржавање хигијене руку и
заштитна опрема, су оно што може да нас
заштити од инфекције. И са маском на
лицу, можемо да разговарамо о томе да ли
је вирус заиста опасан, или није.
Поштујте мере заштите, чак и сада,
када је ванредно стање укинуто.

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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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ НАЈАВИЛА ДЕТАЉНУ РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ:

БИЋЕ ЈЕДНА ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ
УСТАНОВА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Већ пар деценија Општа болница
и Вршчани чекају на детаљну
реконструкцију ове здравствене
установе. Градоначелница Драгана
Митровић најавила је почетак
припреме за реализацију овог
капиталног пројекта.
- Локална самоуправа и Општа
болница, заједно са Канцеларијом
за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије, марљиво
и вредно раде на пројектнотехничкој документацији, решавању
имовинско-правних односа, везано
за потпуну реконструкцију Опште
болнице Вршац, што ће бити
највеће улагање, када је здравство
у питању за територију Града
Вршца,
истиче
градоначелница
Митровић. - Општа болница Вршац
је установа која је препозната од
Канцеларије за управљање јавним
улагањима Владе Републике Србије,
а идеја се јавила као, пре свега,
реконструкција Одељења за ОРЛ.
Онда смо, заједничким напорима,
добили „зелено светло“ за припрему
пројектно-техничке документације
за читаву реконструкцију вршачке
болнице.
Градоначелница је нагласила да

Највеће улагање у здравство у Вршцу до сада: Градоначелница Драгана Митровић и директор Опште
болнице Вршац Иван Ивановић

процес није ни мало једноставан ни
лак и образложила:
- Решавање имовинско-правних
односа је веома важно питање.

Имовинско-правни однос значи да се
парцела на којој се болница налази,
зграде како су и на који начин грађене
потребно је уподобити са законским

прописима. Уколико се погледа у
Катастру, видећете да је ту и имовина
још увек нерешена. Болница припада
Покрајини, оснивач Опште болнице
је АП Војводина. Пред нама је процес
озакоњења једне читаве зграде која
је саграђена, једним делом, и из
средстава самодоприноса у неком
претходном периоду. Приликом
изградње болнице није се водило
рачуна да се испуне сви законски
услови када је у питању грађевинска
дозвола, сама парцела, тако да се
један део болнице буквално налази
изнад пута. Она је направљена где је,
према бившем урбанистичком плану,
постојао пут. Тиме је пут затворен.
Значи, да бисмо реконструисали
болницу, а тиме испунили све
стандарде здравствене заштите,
који се сада подразумевају и важни
су за једну савремену здравствену
установу, важно је да створимо
имовинско-правне односе, да их
уредимо и тек онда да можемо да
пројектујемо болницу. Јер, ми је не
пројектујемо за наредних 5 до 10
година, него за наредних 30 и то тако
да буде једна од најсавременијих
установа у Јужном Банату.
Ј.Е.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ ДОБИЛА НОВО ВОЗИЛО ОД ПОКРАЈИНЕ

ПРВИ САНИТЕТ ВОЗНОГ ПАРКА ВРШАЧКЕ БОЛНИЦЕ

Општа болница Вршац добила је прво возило
у власништву, као почетак формирања свог
возног парка. Реч је о савременом санитетском
возилу које је даривала АП Војводина.
Наиме, председник Покрајинске владе Игор
Мировић уручио је кључеве 21 санитетског
возила са пратећом медицинском опремом

представницима војвођанских здравствених
установа. Како је Мировић нагласио, за поменута
возила из буџета Покрајине издвојено је око сто
милиона динара.
Градоначелница Вршца Драгана Митровић
обишла је Општу болницу Вршац да погледа
донацију Покрајине.
- Ново санитетско возило је веома значајно
не само за Вршчане, већ и за грађане општина
које гравитирају ка Општој болници Вршац:
Бела Црква, Пландиште и Алибунар, истакла
је градоначелница Митровић. – Време које је
за нама дефинитивно је показало колико је
значајно свако улагање државе у здравствени
систем. На овај начин пацијенти ће моћи да се
брзо и безбедно превезу из вршачке болнице у
неку другу здравствену установу.
Др Иван Ивановић, директор Опште болнице
Вршац, задовољан је донацијом Покрајине и
изузетно опремљеним савременим санитетским
возилом.
- Возило садржи најсавременију могућу
медицинску опрему: дефибрилатор, пацијент
монитор, ЕКГ, мобилни респиратор, а све ово је
неопходно за безбедан и квалитетан транспорт
болесника по свим протоколима и водичима
добре клиничке праксе за најугроженије
пацијенте, каже директор Ивановић. – Ово је

прво возило које Општа болница има у свом
власништву. Ми смо до сада имали сјајну
сарадњу и ослањали се на транспорт који је
обављао Дом здравља Вршац. Сада су Општа
болница и Дом здравља богатији за још једно
најсавременије санитетско возило са којим
ћемо моћи да пружимо много бољу медицинску
помоћ нашим суграђанима.
Осим вршачке Опште болнице оваква

савремена санитетска возила добили су од Владе
Војводине и здравствене установе - болнице и
домови здравља у Сомбору, Кикинди и Сенти,
Ади, Белој Цркви, Алибунару, Врбасу, Кањижи,
Кули, Инђији, Ковину, Србобрану, Сечњу, Бечеју,
Житишту, Тителу, Новом Бечеју, Ковачици и
Бачкој Тополи, као и Клинички центар Војводине.
Ј.Е.

ОХРАБРУЈУЋА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ЗА СЕДАМ ДАНА САМО ЈЕДАН НОВИ СЛУЧАЈ КОВИД 19

Епидемиолошка ситуација у Вршцу се полако нормализује,
констатују у овдашњој Општој болници на основу података и
прегледа у Ковид амбуланти.
- Епидемиолошка ситуација на територији Града Вршца је
потпуно стабилна и повољна, нагласио је др Иван Ивановић,
директор Опште болнице Вршац. – У прилог томе говори
чињеница да смо, у последњих седам дана имали само један
регистрован случај оболелих од Ковида 19. Овај податак охрабрује
и умирује, али свакако морамо и даље да се придржавамо свих
противепидемијских мера заштите које налаже Кризни штаб
Владе Републике Србије.
Према речима директора Ивановића, дезинфекција се врши
неколико пута дневно зависно од тога да ли је то црвена или
зелена зона по свим протоколима епидемиолога.
- Сваки улаз у болницу се контролише, сваки пацијент мора
имати заштитну маску, врши се дезинфекција руку, мерење

телесне температуре и обавезно се уради кратка епидемиолошка
анкета, наглашава др Ивановић и додаје да Ковид амбуланта
и даље функционише. – У тој амбиланти заједно раде радници
Опште болнице и Дома здравља Вршац. У Ковид амбуланти
збрињавамо све пацијенте са сумњом на Ковид 19 инфекцију, или
имају неко фебрилно стање и респираторну инфекцију. Пацијенти
могу да дођу без икакве најаве и истог тренутка биће прегледани
и збринути.
И поред охрабрујуће епидемиолошке ситуације, др Ивановић
поручује Вршчанима да је вирус и даље присутан и да се
придржавају мера заштите, од прописане дистанце, заштитних
маски и рукавица, до обавезног прања руку, одржавања хигијене
и коришћења дезинфекционих средстава.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ДРАГОСЛАВ ЂУРИЋ, ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ИЗБИШТУ:

БЕЗ РАДА НЕМА НАПРЕТКА И УСПЕХА
„Желим да верујем да ће наше село трајати вековима и да ће се у временима будућим увећавати и развијати“

Драгослав Ђурић је више од две деценије директор
ОШ „Жарко Зрењанин“ у Избишту, тачније од августа
1997. Био је добар учитељ, деца су га волела, али је, кажу,
још бољи као директор. Иницијатор је и реализатор
бројних пројеката који су унапредили наставу и рад
у избиштанској школи чији ђаци остварују завидне
успехе на разним такмичењима. Због свих остварених
резултата, ОШ „Жарко Зрењанин“ добила је престижно
признање „Школа за пример“.
Како је изгледало Ваше
детињство?
- Рођен 21. 12. 1961. године
у Вршцу, од оца Миленка и
мајке Ђурђевке. Оба родитеља
су ми рођена у Избишту, где и
дан данас живе. Отац Миленко
бави се земљорадњом и
виноградарством,
а
мајка
Ђурђевка је домаћица. Поред
редовних
кућних
послова
радила је на њиви, а у зимском
периоду хоби јој је био вежење
Вилерових гоблена.
За детињство ме вежу
лепе успомене. Дружење са
другарима, а посебно играње
фудбала на мале голиће у
задњем дворишту код деда
Жарка (маминог тате). У то време
биле су интересантне ноћне
утакмице под светлом које смо
сами поставили. Догађаји са
тих утакмица се и дан данас
препричавају
међу
мојим
другарима.
Као дете, помагао сам
родитељима око послова на
њиви и у винограду. Посебно
задовољство ми је било када ми
је тата давао да возим трактор.
Детињство памтим и по томе што
је у улици било пуно деце. Весела
дечја граја одзвањала је улицом
посебно у вечерњим сатима када
смо играли јурке и жмурке. Беху
то лепи и безбрижни дани мог
детињства.
Где
сте
стицали
образовање?
- Основну школу похађао
сам у Избишту у периоду од
1968. до 1976. године. Прва
слова научила ме је учитељица
Мирјана Богданов која је била
строга, али праведна. Разредни
старешина ми је био наставник
српског језика, Никола Јурић, а

директор школе у то време била
је Гордана Радукић. Љубав према
наставничком позиву утицала
је на мене да упишем средњу
педагошку школу у Вршцу.

У то време били смо прва
генерација која је после средње
школе ишла на одслужење војног
рока. Војни рок служио сам у
Самобору код Загреба. После
одслужења војног рока, завршио
сам Педагошку академију и
стекао
звање
наставника
разредне
наставе.
Током
школовања на академији велики
допринос мом педагошком
раду дали су наши уважени
професори Анђа Стојановић и
Коста Воскресенски. Уз рад сам
завршио Учитељски факултет у
Сомбору и стекао високу стручну
спрему и звање професора
разредне наставе.
Када и где сте започели своју
професионалну каријеру?
- Током школске 1983/84.

године радио сам на замени
у школи у Избишту. Радни
однос засновао сам септембра
1984. године, на неодређено
време, у ОШ „Жарко Зрењанин“
Избиште, подручно одељење
Орешац. Тамо сам радио првих
шест година, а у међувремену
положио сам стручни испит.
Незаборавне успомене и сећања
вежу ме за Орешац. Био је то
почетак мог педагошког рада.
1. септембра 1990. године,
прешао сам у Избиште где сам,
као учитељ, радио до августа
1997. Док сам радио као учитељ,

трудио сам се да добро упознам
свако дете, да пронађем начин
да га покренем и мотивишем да
пружи свој максимум. Жеља ми
је била да оспособим своје ђаке
да проналазе, анализирају и
критички повезују информације
и да, пре свега, израсту у добре
и поштене људе. Да у живот
крену без страха, носећи у срцу
радост и љубав као и упорност и
да сигурним кораком корачају у
нове победе.
Када
сте
именовани
за директора ОШ „Жарко
Зрењанин“ у Избишту? Каква
је Ваша визија савремене и
квалитетне школе?
- На месту директора школе
сам од 15. августа 1997. године
до данас. Основна мисија наше
школе је да подстиче развој
личности ученика, њихове
индивидуалности, креативности,
њихов
физички
развој,
такмичарски дух, толеранцију,
критичко мишљење, као и
њихово оспособљавање за
формирање вредносних ставова,
у циљу сналажења у друштвеном
окружењу кроз одрживи развој
и подизање еколошке свести код
ученика.
Желимо отворену, савремену
школу за ученике и све остале
учеснике у наставном процесу,
школу која тежи активној

улози у друштвеном окружењу,
а у складу са заједничким
интересима. Важан услов за
побољшање и остваривање свих
циљева и задатака образовања
и
васпитања
су
добри
материјално-технички услови.
Да би се ово реализовало, много
тога морало је да се промени.
Шта се променило, шта
је све урађено током Вашег
дугогодишњег
руковођења
школом?
- Уместо пољског WC,
изграђен је санитарни чвор за
ученике и наставнике у склопу
зграде. Реновиран је простор

за домара школе који је почео
са радом. У школском дворишту
асфалтиран је терен за кошарку
и урађене су трибине код терена.
Изграђена је котларница на гас,
као и коси кров на згради школе.
Отворена је предшколска група у
подручној школи у Загајици, коју
похађају и деца из насељених
места Парта и Орешац. Изграђена

је нова фискултурна сала, а
путем конкурса Покрајинског
секретаријата за спорт и
омладину купљени су реквизити
и справе за фискултурну салу.
Замењени су прозори на згради
школе – алуминијска столарија,
асфалтиран је рукометни терен
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у школском дворишту и у школи
је постављен видео надзор.
Школа је добила средства
од
Телекома
којима
је
опремљен
рачунарски
кабинет.
Постављено
лед осветљење по учионицама. У
школском дворишту је засађено
доста садница, као и ружа.
Постављени су кандилабери,
клупе, фонтана, корпе за отпатке.
У одељењима у Загајици, Парти и
Орешцу направљени су мокри
чворови, замењена је столарија,
претресени кровови и замењен
цреп...
Међу првима у општини,
наша школа је конкурисала за
пројекат Подршка инклузивном
образовању (ДИЛС) и добили
смо два лаптопа, два пројектора,
три беле табле, семинар
и
литературу.
Пројектом
Дигитална школа опремљена
је учионица за информатику и
рачунарство са 25 монитора
и 4 базе. Наша школа је узела
учешће у Пројекту „За чистије и
зеленије школе у Војводини“.

Имате ли планове везано за
унапређење квалитета рада
школе?
- Моји планови су да и
даље са ученицима, колегама,
родитељима
и
локалном
самоуправом
имам
добре
сарадничке односе и да и даље
развијам позитивну атмосферу.
Свестан сам да без сталног
стручног усавршавања нема
напретка ни у једној професији,
па тако ни у нашем занимању.
Циљ ми је, такође, да стално
будем у току и обавештен.
Због тога настојим да пратим
новости, присуствујем разним
семинарима и обукама, да
се усавршавам у коришћењу
савремене технологије без које
је немогуће данас радити. То
знање ми је неопходно да бих
могао лакше да пратим рад
својих ученика и колега који
користе савремене технологије
у настави.
У чему је лепота Вашег
посла?
- Лепота овог посла је у томе

што је веома креативан и пружа
могућност да нешто добро
урадите за децу, школу и село.
Поносан сам на своје ученике
и наставнике који редовно
учествују на свим такмичењима
и смотрама у општини и шире.
Неке од тих активности су и
учешће ученика наше школе
у глобалној акцији „Сат за
нашу планету“. У организацији
ЦЕФИКСА,
ученици
наше
школе са наставником физике,
боравили су у Смедереву на
манифестацији
„Европски
дани сунца у Смедереву“. Са
фолклорном секцијом боравио
сам у Темишвару у циљу
успостављања прекограничне
сарадње
са
Основном
школом „27“ из Темишвара. На
покрајинској Смотри дечјег
стваралаштва, 2008. у Врбасу,
фолклорна секција освојила је
прво место.
Већ 20 година Школа
је
домаћин
Општинског

- Све ме то испуњава и
мотивише да и даље радим у том
правцу. Као резултат рада нашој
школи је 2010, у Скупштини
Града Новог Сада, додељена
похвалница „Школа за пример“.
Како проводите слободно
време? Имате ли неки хоби?
- Већину свог слободног
времена проводим у школи
пратећи
активности
које
се одвијају у поподневним
часовима:
карате
секција,
фудбал, фолклор... Фолклор је мој
хоби, председник сам КУД „Венац
1899“ који има дугу традицију
у селу. После више од 20 година
паузе у раду друштва, са групом
ентузијаста, обновили смо рад

1984. са Маргитом, која је по
занимању трговац. Прва ћерка
Јелена родила нам се 20. августа
1985, а 28. априла 1990. и
друга ћерка Смиљка. Јелена је
наставила мојим стопама. После
завршене средње економске
школе, уписала је Школу за
васпитаче у Вршцу. Данас ради
као васпитачица, удата је за
Стевицу Остојића у Уљми и
има двоје деце Луку и Марину.
Друга ћерка Смиљка је такође
завршила средњу економску
школу. Удата је у Банатској
Дубици за Ненада Сојанчева и
има двоје деце Ању и Горана.
Која је Ваша животна
филозофија?

са великом жељом да наше село
опстане и да се у временима
будућим увећава и развија.
Циљ нам је да кроз игру, песму
и дружење одржимо традицију
и оставимо печат у развоју села.
Поред фолклора волим и рад у
винограду у коме проводим део
свог слободног времена.
Када сте основали своју
породицу?
- Оженио сам се децембра

- Моја животна филозофија је „
Да би био добар учитељ, мораш и
сам стално учити“ (Џорџ Чампан),
а наша народна пословица каже
„Човек се учи док је жив“. И једна
и друга нам говоре о томе да без
рада нема напретка и успеха. Да
би човек био успешан у свом
послу неопходна је и подршка
породице
као
најважнијег
ослонца у животу.

такмичења
из
предмета
техника и технологија. Из овог
предмета наши ђаци постизали
су изузетне резултате, освајали
су прва места и златне медаље
на републичким такмичењима.
Поносан сам што сам, као
директор Школе, са својим
ученицима, учествовао и у
снимању документарног филма о
Избишту „Од Селишта до Врбаре“,
који је режирао професор
Славко Бранков. Тим поводом
хор наше школе отпевао је химну
села „Од Селишта до Врбаре“.
Од Селишта до Врбаре
Вековима живот траје
Осипа се и нестаје
Обнавља се и опстаје.
Од Врбаре до Селишта
Душа блиста мог Избишта
Некад тужна, некад срећна,
Судбина је њена вечна.
У срцу те своме носим
И тобом се ја поносим
Волим добре људе твоје
Драго си ми село моје.
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - БОЈАН ЉУБЕНОВИЋ

„САТИРИЧАРИ СУ ПАТРИОТЕ“

Када средовечни Шумадинац одлучи да своје свакодневне бриге
и запитаности повери дневнику, свестан свих опасности од
јавно изговорене и написане речи, настане књига „Србијо, Бог ти
помого“. Овог сељака из срца Шумадије створио је афористичар
Бојан Љубеновић чија су „Писма из Србије“ пре неколико година
наишла на изузетан пријем код читалачке публике. И овог пута
читаоци су поново препознали сами себе и своју свакодневицу
пуну различитих мањкавости, и још једном увидели да она поред
невеселе има и смешну страну.
Књига је већ претворена у позоришну монодраму, а постоји
могућност да једног дана постане и – телевизијска серија.

После вишеструко награђиваних изданак своје фамилије који живи од
и код читалаца веома омиљених пољопривреде, већ његова ћерка
„Писама из Србије“ појавила се и Јелица учи за учитељицу, а син Воја се
ваша књига „Србијо, Бог ти помого“, одметнуо у политику, бежећи од тешког
сличне тематике, али испричана из физичког рада. За разлику од просечног
једног другог угла. Ко нас боље види, Србина Тодор не живи ни у прошлости,
странци или ми сами?
ни у будућности, већ је чврсто са обе
- У првој књизи анализирао нас је ноге у садашњости. Одлично разуме
један странац, а у другој сам ту улогу савремени тренутак и на врло вешт
препустио једном аутентичном српском и духовит начин указује на његове
сељаку из Шумадије, Тодору Трајковићу мањкавости и опасности, критикујући
и његовој породици. Мислим да су и оно што је за критику, али не бежећи
један и други угао добри и да сада имамо ни од онога што је неизбежно. Тодор
потпуну слику наших
је
меланхолични
заблуда,
парадокса,
„Свака капија у српском оптимиста са здравом
мањкавости, али и
дозом
скепсе.
селу на којој не стоји
врлина и предности.
Невероватна
је на ципели и језик у глави може да се да се од Тодоровог дневника направи
катанац, својеврсна је топлина којом здрачи саплете и разбије главу“ и одлучује да телевизијска серија. Недавно ме је звао
Измишљени странац
тријумфална капија“
из књиге „Писма из
читава
породица свој дневник ипак држи далеко од свих Синиша Павић, наш чувени сценариста
Србије“
је
можда
Трајковић и зато не па чак и од својих најмилијих. Одлучује и рекао да ужива читајући „Србијо, Бог
отворенији и оштрији
чуди што су многима се да га стави под мотику, саркастично ти помого“ и препоручио да се мало
према нама, али нас ни Тодор, кроз прирасли за срце.
примећујући да данас ретко ко још више ангажујем по том питању. Велика
свој чувени, лукави сељачки хумор, не
О судбини српског села доста мотику узима у руке – није то мобилни ми је част што је једно тако велико име
штеди баш много. Прва књига је више говори
Тодорова
телефон па да се из препознало потенцијал ове књиге.
сатирична него духовита, а код друге примедба да се из
руку не испушта.
Како схватити сам наслов књиге,
„Срби својој земљи
је обрнуто, међутим мислим да обе њега одлази „или на
По мотивима ваше вапај „Србијо, Бог ти помого“? Има
одмажу небригом и
постижу свој циљ – критику савремене гробље или у град, с
књиге је постављена ли Србији помоћи?
равнодушношћу“
српске стварности.
тим што се са гробља
монодрама
„Е,
- Овај наслов изведен је из реченице
Због чега су Србија и српски понеко и врати“?
мој Тодоре“ Јанка главног јунака Тодора: „Србијо, Бог ти
менталитет тако значајан извор
- Тужно је данас пролазити кроз Радишића. Како вама изгледа ваш помого, кад већ људи неће“. И заиста,
инспирације за сатиру?
српска села и гледати напуштене куће и текст оживљен на сцени?
стиче се утисак да данашњи Срби,
- „Све ме ране свога рода боле“, рече урасла дворишта.
- Још док је књига била у настајању данашњој Србији више одмажу него
Алекса Шантић и то је можда најбоље
На свакој другој кући се накривио млади глумац Јанко
што помажу. Својом
објашњење зашто се
кров и само што не Радишић из Ужица
небригом, неделима,
„Није мотика мобилни, р а в н о д у ш н о ш ћ у ,
неко одлучи да пише
падне. Затварају се питао ме је да направи
„Када
су
човеку
сатиру. Не зато да би
школе, а нема веће монодраму.
Тада
па да се не испушта из незаинтересованошћу
развезани пертла на
стално некога или
несреће
за
једно нисам пристао јер
за опште, друштвено,
руку!“
ципели и језик у глави
нешто критиковао, већ
место него кад се у ни сам нисам био
већ само за себично,
да би тиме помогао
њему затвори школа. сигуран у ком ће се
може да се саплете и
лично.
Ако
то
да и земља, и власт
Зато сам недавно и правцу развијати овај епистоларни променимо, дакле, ако више почнемо
разбије глaву”
и људи у његовој
написао да је свака роман. Када је књига изашла Јанко ми да бринемо за друге него за себе, за
земљи постану бољи
капија у српском селу се поново обратио и врло брзо смо се друштво, а не само за појединца, спаса
него што јесу. Чврсто сам уверен да на којој не стоји катанац својеврсна договорили. Мислим да је он урадио нам има, међутим, уколико останемо
су сатиричари патриоте, јер као што тријумфална
капија.
Унутрашња добар посао и да је са сваким новим овако себични, моја прогноза, нажалост,
родитељ критикује своје дете желећи миграција је таква да се бојим да извођењем све бољи. Оно што ме радује није ружичаста...
да оно постане добар и успешан човек, је процес нестајања српског села јесте што све више читалаца инсистира
Тијана Станојев - Косановић
тако и сатиричар критикује своју земљу дефинитиван и да је незаустављив. Ова
желећи да она буде
књига је покушај да се
ЛАГУНА И ВРШАЧКА КУЛА
боље место за живот.
скрене пажња и на тај
Посао нам је додатно
проблем. Она, наравно,
НАГРАЂУЈУ
олакшан јер је Србија
ништа неће решити,
врло
инспиративна
али је писац бар рекао
земља за хумор и
и спасио душу.
сатиру.
Ако је веровати
Главни јунак ваше
Тодору,
у
земљи
књиге је Шумадинац
сељака
најстроже
Тодор
Трајковић.
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“
чуване тајне је данас
Шта Тодора чини
настављају са награђивањем љубитеља
најбоље сакрити –
типичним
српским
књиге. Овог пута најбржи читалац „Куле“
под мотику?
сељаком, а по чему се
освојиће роман Рејчел Кушнер „Марсова
- Страх од јавно
ипак издваја?
соба“. Све што је неопходно је да на имејл
изговорене, а нарочито
Тодор
је
адресу citajmokulu@gmail.com пошаљете
написане
критике
средовечни
српски
своје име, презиме и адресу. Читалац чији
дубоко је укорењен
сељак који са читавом
имејл стигне први добиће обавештење и
у неким деловима
својом
породицом
моћи ће да преузме награду у просторијама
нашег народа. Тако и
остаје да живи и ради
редакције „Вршачке куле“, Другог октобра
Тодор опомиње сам
у свом селу Милошеву.
59. Неопходно је само да по награду дође са
себе да „када су човеку
Он
је
последњи
примерком последњег броја „Куле“.
развезани
пертла
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ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ АУТОР У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ

ИЗЛОЖБА „АНАТОМИЈА ПРОСТОРА“
ТАМАРЕ ЈОВАНОВИЋ МАНЕ

Културни центар Вршац брзо и успешно
се прилагодио новонасталој ситуацији
везано за коронавирус и заштитне мере
међу којима је и препорука да се људи не
окупљају масовно. Изложбени програм
овдашњег Културног центра поштоваоци
уметности могу пратити и на платформи
Kunastmatrix, у оквиру које се налази 3Д
Галерија.
Први аутор који је представљен на
овакав начин јесте Тамара Јовановић
Мана,
са
изложбом
фотографија
„Анатомија простора“. Изложбу можете
погледати до 25. маја.
У својој обимној продукцији, млада
уметница Тамара Јовановић Мана отвара
неколико тема које упорно изнова
обрађује, а чији је заједнички именитељ
ПРОСТОР.
Од
првобитне
фасцинације
напуштеним
простором
полусенки,
потпуног мрака и оштрих светлосних
снопова, Мана се креће ка његовој
структуралној суштини, наводи се у
пратећем тексту изложбе. - Испитује
наслаге боје, патину, материјале, а
у крупним плановима су сегменти
конструктивних елемената те тако ове
серије одишу пикторескном атмосфером.
Снажни колорити се први пут појављују
у сусрету са банатском сецесијом коју
проналази у селима, што најбоље
илуструје серија фотографија под радним
називом „Ватин”. Симетрично постављене
композиције у које смешта фасаде са
прозорима снажног рустичног колорита,

увек су симетрично компоноване. Упоредо
враћа првобитној опсесији зградамазгариштима идеје соцреализма, које јој
омогућавају да испитује конструктивну
симетрију простора. Фотографије из ове
серије указују на специфичан приступ
композицији. Ауторка у њима успева
да пренесе снажан осећај чврстине
материјала, бетонских греда и стубова,
које поставља у потпуно геометријски
организоване композиције. Она у
некадашњим фабрикама, шиваоницама,
ливницама и комбинатима налази сву
грандиозност велике идеје коју сада
затичемо напуштену, тачније освојену па

напуштену.
Архитектонске
конструкције
које
нам Мана доноси у контрасном облику,
готово да чујемо како још увек оџвањају
од ентузијастичног поклича њених
градитеља. Кроз ову серију не бави
естетиком руине само на ликовном нивоу,
већ задире дубоко и ономијски анализира
контексте:
друштвене,
историјске,
економске, колективно психолошке и
на крају персоналне а који доводе до
напуштања идеје соцреализма, као и
саме његове представничке архитектуре.
Оно што се догодило на једном ширем
подручју источне Европе, Мана проналази

у својој непосредној околини, али исто
тако одлази и стотинама километара
даље, ван граница Србије, и затиче
истоветне сведоке исте идеје у огромном
рударском комплексу око Анине (РО), или
пак у новобеоградским блоковима.
Анализом
ауторкиних
радова,
стручњаци закључују да Мана ове
просторе деконстурише двослојно, као
архитектуру и као човеково делање у
њему самом и додају:
- Њена деконструкција би се могла
рашчланити на компоновање простора,
које Мана исказује у свој његовој лепоти и
грандиозности, на секундарно-обитавање
човека у простору и идеју напуштања.
Она поставља питање шта је довело до
тог необично неестетског стила градње
лишеног китњастог, облог, меког, хуманог
и у структуралном смислу сведеног на
арматуру и бетон.
Изложбу можете погледати на линку:
Izložba fotografija „Anatomija prostora“,
Tamara Jovanović Mana
У Културном центру оистичу да у
оквиру виртуалне галерије могу да
излажу уметници који прођу селекцију
Савета виртуелне галерије. Лимит за
излагање је 10 радова, чије фотографије
морају бити достављене на имеил адресу
Културног центра Вршац office@kulcentar.
com, у високој резолуцији, са назнаком
„За 3Д Галерију“. Уз фотографије радова
потребно је доставити биографију и
пригодан текст који иде уз изложбу.
Ј.Е.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (69)

ТРИПТИХОН НАШИХ ПОЧЕТАКА

Паја Јовановић је фигуративни реалиста,
а Пикасово дело открило је скелет,
архитектуру логике ликовности сликарства.
Пајино дело подстицајно је деловало
и на људе којима није падало на памет
да промишљају о својим креативним
потенцијалима , менталним процесима,
једноставно уметничко дело се само
декодирало, јер је досезало до ткива
аналитичког ума менталне хемије.
Аналитичко сликарство попут Пикасовог
публику је оставило испред врата духовних
гозби јер нису имали потребе да се обучавају
у ликовне стручњаке, конзумирајући ткиво
које је у суштини нејестиво и нехранљиво.
А да ли је уметност могла бити нешто
много веће, експлозија нових искуства,
овог пута самооткривање, резервисане
за даровиту елиту. Уметност која се
не декодира
збуњујућим осећајима
духовности већ попут непостојећих
школских обука да постане искуство које
нам омогућава да владамо новооткривено
креативном духовношћу, да покренемо
ментални раст људи као што се данас људи
безумно брзо и безумно скупо раде на

стварању вештаче интелигенције.
Наравно такве уметности нема,
већ испразне рециклирајуће
пост
модерне еутаназије, хумано, безболне,
која хендикепира оно мало наше
конкурентности.
Ако се саберу фикција и стварност,
подвуче црта у том збиру нас нема.
Пајин Триптихон могао би бити и
троделно платно, пустар са видиком,
са погледом на брдо, са падина брега и
непрегледне мочваре тамо где Пајин косач
отима хлеб.
Тако је један уметник препевао слику
Уроша Предића Косовка девојка очистивши
боље од свих историја, пределе Косова од
нашег присуства, сећања и наде. И награђен
је за то.
Када би бар видео игрице биле простор
стварног постојећег света где су зликовци
они чији апетити постају ванземаљски а
оруђа, методе и циљеви доносе бољитак
победнику.
Пре више од два миленијума стари
Рим је свој сајбер простор гладијаторске
игрре искусио на сопственој кожи побуном

Спартака, његовом обуком као гладијатора.
Ту лекцију моћници су добро научили па су
спорадично, протести добри вентили, како
каже чувени француски филозофДерида.
Отпори цементирају заштитне зидове и

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

вештине оних којих на Пајином Триптихону
нема.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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
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 Козлук-Мајдан 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
двособан
дворишни стан од 47 м²,
у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел.
062/652413
Врло повољно кућа
на продају у Војводе
Книћанина
24.
плац
8 ари са комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/8076858.
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
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
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 приземну кућу
од 80 м², угао Козарачке
и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/1226129.
Продајем
кућу
у
Влајковцу, ул. Железничка
34. Тел. 064/8263038
На продају кућа на спратлегализована, са свом

Број

1274

инфраструктуром, Трг А.
Лукића. Тел. 064/2805881
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
једнособан
стан 20 м² Трг св.Теодора
3/4 Вршац.Тел. 063/ 81-00154
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
Продајем
двособан
комфоран
стан
од
66 м² на 4. спрату, на
Омладинском тргу бр 15.
Тел. 063/8512698
Продајем двособан стан
у строгом центру града.
Тел. 069/3545058
Продајем
кућу
у
Првомајској 46, Вршац, на
плацу од 12 ари. Тел. 834128
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.

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 ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ БРОЈУ

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.

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.
Продајем стан изузетно
одржаван, сређен 50
м², застакљена тераса,
подрум,
реновирана
кухиња, купатило, све
ново,
паркет,
преко
пута социјалног, улични,
високо
приземље,
41.000€. Тел. 063/7615969.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
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.
Издајем полу намештен
стан. Дворишни. Тел.
064/1572948
Издајем
пословни
простор на Омладинском
тргу, згодан за фризере,
кафић,
играоницу
било коју самостзалну
делатност. Врло повољно.
Тел. 064/1704999
Потребан
пословни
простор за коришћење
Удружењу
слепих
и
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.
Издајем нагацин 300м²
у Вршцу, Подвршанска
17, 300 € месечно. Тел.
063/8100154
Издајем
гарсоњеру,
Војнички трг,( намештену,
35м2,грејање
топлана).
Тел. 065/5292212

РАЗНО
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
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 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 дечју формулу,
дечје јакне величине 8,10
и 6, тексас јакну величине
Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску
витрину,
брачни
кревет и циркулар. Тел.
060/6607961
Продајем ловачке пушке
ТОЗ-34
Е
боксерице,
12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 3006, 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
На
продају
електромотори,
вертикални замрзивач,
кирби
усисивач,
компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
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
кожну
канцеларијску фотељу, 2
писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац.
Тел. 064/3049145 и 832867.
Продајем
замрзивач,
фрижидер,
електричну
шиваћу машину. Тел. 827367.
Улазна
врата
од
јасена,
застакљена
„Словенијалес“
кровни
прозор
немачки
са
рамом Velukx прозор
вакумирано стакло1х 120.
Tel. 061/2188086
Издајем казан за печење
ракије, довозим га на вашу
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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
те р м о а к у м у л и а ц и о н е
пећи од седам и пет
киловата,
фрижидер,
женски бицикл, казан за
котао, котао и карлицу
за свињокољ, шиваћу
машину кабинет Багат
Ана,
дрвена
собна
једнокрилна врата са
ракастолом и дрвени
дупли
прозор
са
ракастолом. Тел 834-549.
Пружан услуге пеглања
на сат. Тел. 061/2059900.
Продајем креветац са
душеком, дечија колица,
дечjу столицу за храњење,
украсне оградице за
креветац,
клуб
сто.
Teл.
060/6262984.и
064/9158835
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
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
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
7k w,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- 5959.
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
пржионицу
кафе са комплетном
опремом,
гвоздену
ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.
П р о д а ј е м
малокалибарску пушку.
Тел. 064/3511952
Продајем стеге за цеви
за скелу. Тел. 837-631
Продајем
дрвену
столарију у одличном
стању,
собна
врата,
прозорре са ролетнама,
храстову
трокрилне
капије 2 комада. Тел.
060/0873863.
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.

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.
Продајем
већи
кауч
„Шипад“
3.000,
дводелну витрину 4.000,
фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину м-8
МИО-Осјек 250 еура. Тел.
063/1871673 и 807-793
Продајем
замрзивач,
фотељу на расклапање,
машину Сингер. Тел.

063/8768575.
Продајем нов тросед
крем боје некоришћен, 4
месеца стар. Имам рачун
цена
15.000дин.
Тел.
064/1319128.
Продајем зимске гуме
са фелнама – Тигар 165-70
Р14. Тел. 061/1132661
Продајем делове за веш
машину Горење стари
тип, делове од аута Опел
Аскона и плински бојлер
нов.. Тел.063/8100154 и
065/8806204..
Продајем
петоделни
регал, тросед, двосед,
фотељу, кауч, два ормана.
Тел. 064/1196670 после 18
ч.
Продајем
санке,
изузетан квалитет, велика
носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе,
црвене, плаве, зелене.
Тел. 065/5293602.
Продајем скутер марке“
Piagio“, гуске, плац у ЖамуКента 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.

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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 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.
П р о д а ј е м
мотокултиватор
Хонда
-200
€,
замрзивач
Ободин 310 л. -80 €. Тел.
063/1867385
П р о д а ј е м
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.
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
На продају
круњач
прекрупар Лимфан С.
Пазова. Исправан. Тел.
064/5128473

За продају хармоника
Велтмајстор, 80 басова,
црне боје, исправна, цена
50 €. Тел. 061/3071085
Продајем кавез за коке
носиље 10 ком. као и
ракију од кајсије. Тел.
065/2579100
За продају веш машима
„Горење“ новијег датума
исправна у одличном
стању, цена 80 €, договор.
Тел. 061/3071085.
Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,
орман. Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3
м,светларник
145х250,
балконска врата дупла
2,30х70,
прозор
са
ролетном 1,60 х 1,20, врата
( дупла) 2,30х90, бицикл
мушки. Тел. 064/4256130
Мешаона
сточне
хране
капацитета
150 кг, са трофазним
електромотором.
Тел.
063/262840
На продају ћурићи тек
излежени, домаћи мали
и већи. Цена 300 дин
ком. У Малом Жаму. Тел.
013/838-440

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На
продајем
Рено
Лагуна2003, 2,0 турбо
бензин, урађен велики и
мали сервис Регистрован
до јула 2020. год, Тел.
064/5672185
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
2008
годиште,
регистрована
до 17.
03. 2021. год. власник, у
одличном стању8, може
замена. 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 Мазду 626
рег. до 5 јуна 2020. цена
400€. Тел.013/2891209.

Помен за наше родитеље

ЖИВАН (СВЕТИСЛАВ) СТОЈАНОВИЋ

БОЈАНА (ВЕЉКО) СТОЈАНОВИЋ

(26.08.1923.село Лазаревац-25.05.2001.Вршац)

(02.08.1929.Томашевац-05.02.2017.Вршац)

Дана 25.05.2020. године навршава се 19 година од смрти нашег оца Живана Стојановића,
професора и дипломираног инжењера агрономије, народног посланика, оца, деде и прадеде;
дана 05.02.2020. године навршило се три године од смрти наше мајке Бојане Стојановић,
мајке, баке и прабаке. Наши родитељи су нама и члановима наше породице читавог живота
били диван узор и огромна подршка у свим нашим настојањима да им будемо достојна деца и
исправни људи. Желимо да им се овим поменом захвалимо за све што су учинили за нас.
Вељко и Светислав Стојановић, са својим породицама
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 236 , 25. АПРИЛ 1990.

ИЗМЕЂУ КРАЈА И ПОЧЕТКА
Основци који се ближе завршетку осмог разреда, као и њихови
родитељи, требало би ових дана много више да знају о будућим
средњим школама (о њиховим смеровима и занимањима, о
условима уписа...), међутим, у практичним пословима наставника
јединствене републичке реформесредњег школства прилично
се касни. У ствари, све ће бити јасније кад се појави званичан и
јединствен конкурс за упис. Јер, ево, управо данас, 25. Априла,
делегати покрајинске Скупштине разматрају (ради доношења)
Одлуку о броју, структури и просторном распореду средњих школа
у САПВ...

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 (216)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIII ОДЕЉАК
1871-1886.

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.

Нема сумње, усаглашавање система и програма образовања и
васпитања у Србији , да би се дошло до јединственог, републичког,
био је (и јесте) сложен и дуг посао, међутим, сада се већ јавља и
нестрпљење, како ученика и њихових родитеља, тако и наставника.
Јер сви на свој начин питају где ће од нове школске године и како
ићи?
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 236 , 25. АПРИЛ 1990.

ПОЗОРИШНИ ДОЖИВЉАЈ
ПРВЕ ВРСТЕ
У оквиру театарске сарадње, захваљујући настојањима
колектива „Стерија“ Вршчани су крајем прошле седмице на својој
сцени поздравили извођење и једне гостујуће представе. Била је то
једночинка под насловом „Лаку ноћ мајко“ америчке списатељице
Марше Норман, у тумачењу драмских уметница Олге Спиридоновић
и Мирјане Вукојчић. У наставку овог позоришног догађаја, редитељ
представе Радослав Миленковић (1958. годиште), а иначе члан
глумачког ансамбла ИТД из Загреба, тумачио је Вршчанима свој
монодрамски текст.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Год.
1885.организована
је
пчеларска задруга, а 22. Фебруара
дефинитивно је конституисано
друштво ветерана-домобранаца
на г. 1848/9.(1848/9. “HonvedVeteranenverein”), пошто је оно
јошт 27.јулија 1884. Привремено
уредило. У зиму год.1885/6. Постало
је јеврејско црквено певачко
друштво.
У пролеће 1882.подигне дрвар
Антон Сајц покривену арену у
варошкој башти1), која је 9. Јунија
исте године отворена, представом
оперете “Boccaccio”, коју је
позоришно друштво Ј. Полгара
приредило. Августа месеца 1886.
oва је арена раскварена, пошто је
у њој последњу представу 23.т.м.
овд. српско дилетантско друштво
давало.
И
грађанско
стрељачко
друштво стаде се боље развијати.
Пошто је оно због разних недаћа
седамдесетих година год. 1876.
систирало своју радњу, појачано је
придошлицом млађих чланова.
И како досадање стрелиште, и
онако трошно већ, за 30 активних
чланова скучено бејаше, закључи
ово друштво, у својој главној
скупштини од 12. новембра 1883.
год. Да подигне ново здање за
стрелиште, рестаурацију и стан
варошког баштована. Стрелиште
иде и преко вар.винограда, који је
варош друштву на употребу само
за 20 година бесплатно уступила.
Ово ново стрелиште саграђено је
друштвеним капиталом и на акције
1000 комади а 5 ф.
У
скупштинској
седници
5.маја1884. од свију поднешених
планова усвојен је архитекта Ф.
Ајзингера, сама градња предана
је по офертима овд. Неимару Ант.
Хофману 7. Јунија исте године за
8000 ф. 28 јунија 1884. положен
је на свечани начин први камен
темељац. Да се ово здање назида,
највише је настојавао покојни

варошки лечник Карло Цофман 2).
Год 1885.отворено је стрелиште
свечаном пуцњавом која трајаше од
31. Маја до 7. јунија. Ова свечаност
завршена је игранком. Исте године
подиже ово друштво, уз ново здање
и леденицу.
У јесен 1885. млоге патриоте
Немци оснују под председништвом

Карла Вајферта “друштво за ширење
мађарског језика”, које се јошт 29.
новембра исте године конституише,
изабравши др. Белу Кормоша за
председника, Карла Вајферта и
Јована Гетмана за подпредседнике.
Ово се друштво брзо подиже и
живо ради. Оно приреди преко
зиме за одрасле вечерњи курс
из мађ. језика, забавне вечери
скопчане
са
предавањем,
свирком и декламацијама, основа
библиотеку, награђиваше ученике
који се учењем мађарског језика
одликоваху и т.п.3).
Штампа и листови, ови важни
фактор и нар. просвете, намложили
су се ове периоде. Пошто је литограф
Јосиф Фодор своју литографију, год.
1873. основану, продао штампарији
удовице Кирхнерке, која је са

1) Записник седнице од 11. маја 1882.
2) “Werschetzer Gebirgabote”год. 1883. бр.28
3) 11. октобра ово се друштво провизорно конституисало, а 13.
новембра 1885. Потврђени су му штатути.

својом штампаром споји, подигоше
другови Ф.Ј. Ветел и Ј. Веронић
још једну штампарију, која и данас
постоји.
И новине се намложише.
Од српских новина излазила је
“Вршачка кула” по други пут;
“Исток”, “Грађанин”, “Вршчанин”,
“Банаћанин”, “Братство”, “Српство”,
али се само последњи лист
дуже одржао, а касније због
неких околности престао. Од
немачких
новина
излазише
“”Werschetzer
Voikszeitung”,
“Werschetzer
Wochenblatt”
и
“Glocke” . Два сатирична листа
(“Igel” и “Paradefinik) служише
партајнимцељима. Само једне
новине “Neue Werschetzer Zeitung”,
који од год. 1881. излазе, могоше
се одржати. Год. 1881.”Werschetzer
Gebirgsbote”постадоше политичке
новине. Већ у ово време постадоше
и стручни листови, бавећи се
наравно виноградарством. Од
ових новина спомињемо год.
1877. основане “Sudungarische
Wein- und Ackerbau- Zeitung”, које
нажалост брзо угинуше 4). Од марта
1886. излази “Delvideki Nemzetor”
(уредник Л. Перјеши) као трећи
мађарски недељни лист. Овај лист
издаје штампара Ветла и Веронића.
У седамдесетим годинама јако
се развила и музика у Вршцу. Онда
је Вршац од свију вароши у Банату
имао највише ваљаних музичара.
Ова периода напретка води своје
почело из средине прошлог одељка
и траје од г. 1865-1875. Онда су овде
постојали Адолф Бенда, Ј. Бергер,
Адолф Брине, Макс Даум, Л. ГотовГринеке, Гвидо Хавласа, Хлавач,
Јов. Вебер и др., који као компони
стестекоше глас. Дочим је од год.
1875. Музика стала опадати јер су
неки музичари помрли а други се
раселили, певачка се друштва стала
напредовати у толико, у колико им
је број нарастао.

4) 1875. г. излазише “Der Landwitrth”под уредништвом М. Милиона,
1877.,1878.,
“Sudungarische Wein-und Ackerbau-Zeitung” под
уредништвом Ф. Ролтера и 1883. “Ungar. Weiulaube” под уредништвом
Леополда Рота.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СВЕШТЕНИК ПРСКАО ВЕРНИКЕ СВЕТОМ
ВОДИЦОМ ИЗ ПЛАСТИЧНОГ ПИШТОЉА
МИЧИГЕН - Отац Тимоти Пелк, свештеник
из Мичигена, постао је онлајн сензација након
што је одлучио да се мало забавити на Ускрс,
наравно поштујући друштвено дистанцирање, те
је пластичним пиштољем вернике прскао светом
водицом.
Месец дана касније, овај католички свештеник
постао је општепознат пошто је црква средином
априла објавила његове фотографије на „Фејсбуку”.
Интернет заједница је слике брзо фотошопирала,
правећи такозване „мимове”, па се тако отац Тим
нашао окружен ватрогасцима који гасе ватру, али и
у „Ратовима звезда” и поред момака из „Петпарачких
прича”...
Пелк каже да је његов омиљени мим кад пуца на
демоне у паклу, што је инспирисано видео игром
„Дум”.
Мимови, који су се појавили на „Твитеру” и
„Редиту”, постигли су шаљив али и духовни ефекат
током пандемије корона вируса, рекао је свештеник.
„Тражимо нешто што ће нас спасити од нечега било вируса, усамљености или нечег трећег”, рекао
је Пелк у понедељак за Си-Ен-Ен, преноси Танјуг.
Извор: Политика

МАЂАРСКА ЗАБРАНИЛА ПРОМЕНУ ПОЛА
БУДИМПЕШТА - Мађарска је
забранила промену пола и законско
признање
родног
идентитета
трансродних
особа,
упркос
протеста бројних међународних
организација.
Мађарски парламент је изгласао
амандман на члан 33 закона који
пол дефинише „биолошким полом
на рођењу и геномом”. Измена је
усвојена са 134 гласа за, 56 против,
док су четири посланика била
уздржана.
Предвиђен је непроменљив упис
пола по рођењу у матичне књиге и
у лична документа, спречавајући
тиме трансродне и интерсексуалне
особе да промене име и добију
документа која одговарају њиховом
родном идентитету. Закон је раније
пружао могућност промене пола у
документима, преноси Бета.
„Жалосно је и скандалозно што је
парламент одлучио да усвоји овај
закон, не поштујући забринутости
које
су
исказале
десетине
организација цивилног друштва
и
међународних
организација,
укључујући Савет Европе, Европски
парламент и различите органе УН”,
рекао је агенцији Франс прес члан
административног савета Алијансе
ЛГБТ Тамаш Домбош.
Он је најавио да ће бити
употребљени „сви могући правни
путеви да се оспори овај закон
пред мађарским и међународним
судовима”.
Невладина
организација
„Амнести
интернешенел”
(АИ)

оценила је да су ове одредбе „у
супротности са међународним и
националним обавезама Мађарске
по питању људских права”.
Након
што
је
ограничио
независност правосуђа и медија
по повратку на власт 2010. године,
премијер Виктор Орбан је од
реизбора 2018. године покренуо

„нову еру” с циљем промовисања
хришћанских и традиционалних
вредности.
Мађарски парламент је почетком
маја већ одбацио ратификацију
међународног
споразума
за
бољу заштиту жена од насиља,
који мађарска влада види као
промовисање „деструктивне полне

идеологије”.
Европски
парламент
је
у
септембру
2018.
активирао
процедуру у оквиру члана 7 Уговора
о Унији за кршење европских
вредности, што у теорији може да
доведе до санкција Мађарској.
Извор: Политика
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КО Ш А Р К А

Ф УД Б А Л

ВРШАЦ РЕШИО ПИТАЊЕ ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА МУШКЕ И ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА НЕМА НАСТАВКА ТАКМИЧЕЊА

Кошарка се враћа у фокус интересовања
љубитеља спорта. Додуше нема оног
најлепшег, игре, али после два месеца
принудне паузе, утисак је да нас све радује
било каква вест која наговештава да се
краљица игара на место које јој припада.
Кошаркашки клуб Вршац решио је питање
шефа стручног штаба мушке и женске
екипе за наредну сезону. Зоран Тодоровић
селектираће екипу која ће покушати да
направи искорак у пласману у односу на
претходну сезону у КЛС, али и да афирмише
младе играче. У том послу први помоћник
биће му и даље перспективни вршачки
тренер Марко Лалић.
Стратег женске екипе Вршца и наредне
сезоне биће Мирослав Кањевац, једно од
најзвучнијих тренерских имена Србије када
је у питању женски баскет. Руководство
клуба интензивно ради на попуњавању
играчког кадра за наредну сезону, жеља је да
све играчице из претходне сезоне остану на
окупу и да се екипа појача на дефицитарним
позицијама, пре свега када су питању
високе играчице. Кањевац ће такође водити
рачуна и о прикључивању перспективних
кадеткиња у сениорску конкуренцију.
Директор клуба Владан Мајсторовић истиче
да сезона у Другој женској лиги званично
још увек није завршена.
- До краја такмичења остала су још два
кола, али је потпуно извесно да је Вршац
остварио циљ и обезбедио опстанак. Скоро

Фудбалери ОФК Вршца наставили су
са тренажним процесом иако је скоро
извесно да наставка пролећног дела
сезоне неће бити. То би практично
могло да значи да ће пласман после 17
одиграних кола бити коначан и да је
ОФК Вршац завршио на четвртом месту
у Српској лиги Војводина. То је уједно
и најбољи пласман у историји клуба.
Шеф стручног штаба Ненад Мијиловић
говорио је за „Вршачку кулу“ о актуелним
дешавањима у клубу као и плановима за
наредну сезону.
- Три недеље смо већ на окупу, најпре
смо радили по групама, уз поштовање
свих мера заштите од заразе, а од петка
радимо у уобичајеном режиму. Ови
тренинзи служе нам да тестирамо велики
број младих играча из нашег кадетског
и омладинског погона, да видимо ко је
сазрео за сениорску конкуренцију а ко ће
се још неко време калити у омладинским
лигама. Наравно планирамо и активности
у предстојећем прелазном року и чекамо
одлуку да ли ће кадети остати у најбољој
лиги Србије.
Шеф стручног штаба ОФК Вршца рекао
је да клуб учвршћује сарадњу са зонашем
Јединством из Влајковца и да је именовао
новог директора млађих категорија.
Постигли смо договор са
председником Влајковчана Сафетом
Тихићем и тренером Мирославом

КАЊЕВАЦ И ТОДОРОВИЋ
И ДАЉЕ ЗА ВРШАЧКИМ
КОРМИЛОМ

је сасвим извесно да ће у виши ранг прећи
Дуга и Арт баскет а постоји и могуност
проширења Друге женске лиге за наредну
сезону на 12 тимова. У сваком случају женска
екипа Вршца ће направити искорак у
амбицијама, циљ је пласман у прволигашко
друштво и у складу са тим тренер Кањевац
ће, уз помоћ свих људи у клубу формирати
екипу. Жеља нам је да окосницу тима чине
домаће играчице, јасан је Мајсторовић.
Директор КК Вршац истиче да су у клубу
изузетно задовољни радом омладинске
школе, са око 40 младих кошаркашица у
кадетском и пионирском узрасту и школи
кошарке (девојчице од првог до четвртог
разреда) раде Марина Мандић и Стела
Мартиновић, док кадетску и пионирску
мушку екипу (35 играча) воде Синиша Рудић
и Горан Деђански.
Б.Ј.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ
РБС PAU106/PAO106 ‘’МЕСИЋ’’, ВРШАЦ

2323

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО
ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНУ
СЕЗОНУ

Бељином, Јединство ће радити у систему
ОФК Вршца и практично бити наша
филијала. Такође, договорена је сарадња
са Академијом фудбала Кристал чији је
први човек, Никола Коњевић, постао
директор млађих селекција ОФК Вршца.
Мислим да ће оваква организација рада
допринети још бољим резултатима како
млађих селекција тако и сениорског тима,
закључио је Мијаиловић.
Б.Ј.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
(“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне
средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЦИЈЕ РБС PAU107/PAO107 ‘’СОЧИЦА’’, ВРШАЦ

‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело
је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и
стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Пројекта Реконструкција локације РБС PAU106/PAO106 ‘’Месић’’,
Вршац, на к.п. 91 К.О. Месић, територији града Вршца.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,
може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у
канцеларији бр. 213, у периоду од 25. маја до 03. јуна 2020. године,
сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на
животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.

‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је
Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене
послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција
локације РБС PAU107/PAO107 ‘’Сочица’’, Вршац, на к.п. 2359/2 К.О. Сочица,
територији града Вршца.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може
се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр.
213, у периоду од 25. маја до 03. јуна 2020. године, сваког радног дана од
10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну
средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3.
овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат
потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено
обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове
заштите животне средине Градске управе Града Вршца

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове
заштите животне средине Градске управе Града Вршца
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