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ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и
ромском, на основним и мастер струковним студијама.
На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите, у складу са европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде (модул са појачаним
компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за касније запошљавање.
Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој,
Румунији, Литванији) уз стипендије које овај програм нуди.

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Начин финансирања:
–одељење на српском језику
из средстава буџета Републике Србије
на терет личних средстава (самофинансирајући)
–одељење на румунском језику
из средстава буџета Републике Србије
–одељење на ромском језику
из средстава буџета Републике Србије

Број студената
40
60
10
10

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у трајању
од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у прву и 50 кандидата у другу годину студија који су претходно завршили специјалистичке стркуковне студије
– припремни предшколски програм (самофинансирање).
Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 23, 24. и 29. јуна 2020. године у времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.
• Класификациони испит одржаће се 29. јуна 2020. године по следећем распореду:
• српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
• општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 30. јуна 2020. у 12.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 01. јула 2019. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 02. јула 2020. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 06. и 07. јула. 2020. године од 09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.
Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. јуна 2020.г., па закључно до 03. јула 2020. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.
Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

Град Вршац

издаје у закуп путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор у Вршац , Зелена пијаца
15. у површини од 50,00 м2 (Il зона) са почетном
ценом од 24.000,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
1.
Пословни простор у Вршцу, Доситејева бр.7
у површини од 38,00 м2 (I зона) са почетном ценом од
18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
2. Пословни простор у Вршцу, Змај Јовина 3 у
површини од 21,00 м2 (I зона) са почетном ценом од
18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
4.
Пословни простор (атеље) у Вршцу
Oмлaдинскoм тргу бр. 14 у површини од 38,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 4.000,00 динара месечно
без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у
трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
5.
Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2
oзнaчeнa сa брojeм 11 у пoвршини oд 15,00 м2 сa
пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд
2 гoдинe у виђeнoм стaњу
5.
Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa
1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у пoвршини oд 15,00 м2
сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд
2 гoдинe у виђeнoм стaњу
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се
обрачунавати и фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка
и правна лица која доставе уредну, писану и

благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра
се пријава односно понуда која садржи следеће
елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија
личне карте, број текућег рачуна и назив банке код
које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који
води надлежни орган, копију решења о додељеном
ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона
код пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног
лица у регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у
систему ПДВ-а и копију депо картона код пословне
банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу
пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године
(уколико пријаву подноси правно
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио
закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора у јавној својини Града Вршца
или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне
цене без ПДВ-а приликом подношења пријаве;
дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата депозита се врши
на текући рачун Града Вршца број 840-720804-40 са
позивом на број 97 54-241
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца
пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више
пословних простора, с тим што је у обавези да за

сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати
депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу
учествовати на јавном надметању односно отварању
писмених понуда.
Комисија
ће
одбацити
непотпуне
и
неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа односно до петка 12.06.2020.
године до 10 часова.
Зaинтeрeсoвaни сe мoгу oбрaтити Одељењу за
имовинско-правне послове Градске управе Града
Вршца рaди дoгoвoрa зa oбилaзaк пoслoвнoг
прoстoрa нa тeл.бр: 013/821-614 свaким рaдним
дaнoм oд 9,00 дo 14,00 чaсoвa зaкључнo сa 11.06.2020..
гoдинe.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или
предајом пријаве на деловодник-писарницу Градске
Управе Града Вршца . Предаја се може извршити до
петка 12.06..2020.г. до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве које стигну до
назначеног рока у писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство
понуђача обавиће се 12.06..2020.године са почетком
у 12 часова у просторијама Одељења за имовинскоправне послове у Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити
уговор о закупу дужан је да пре потписивања уговора
преда закуподавцу две соло (регистроване ) менице
као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност
разгледања понуђених локала обратите се Одељењу
за имовинско-правне послове Градске Управе Вршац,
Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана
у времену од 09-14 часова до 05.03.2020.г.

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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ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

Град Вршац је обележио своју славу- Светог
Теодора Вршачког, 29. Маја, у складу са важећим
мерама заштите од корона вируса. У свечаној сали
Градске куће, обављено је резање славског колача,
у присуству представника Епархије банатске
Српске православне цркве и градске власти.
Градоначелница Драгана Митровић честитала је
славу свим грађанима Вршца, пожелела напредак и
свако добро и, између осталог, рекла:
- Вршачки владика Теодор Несторовић волео
је српски народ и патио због његових страдања
и то посебно овде, на територији Баната. Нама је
свима оставио пример како се треба борити за
српски народ и како остати уз њега и у најтежим
тренуцима. На нама је данас, као одговорној
локалној самоуправи, да радимо још више, још
боље, и да се увек и на сваком месту боримо за
наш Вршац и Вршчане. Обележили смо славу
нашег града поштујући све мере заштите, у једном
ужем кругу, а свечана академија, поводом доделе
награда заслужним Вршчанима у различитим
областима, биће одржана у наредном временском
периоду, чим се за то буду стекли услови.
Протојереј ставрофор Епархије банатске Огњен
Вељанчић пожелео је срећну славу представницима
локалне власти и свим Вршчанима и подсетио на
живот и страдање Светог Теодора Вршачког.
- Срећна слава градоначелници, свима вама
и целом нашем граду, да Свети Теодор, епископ
вршачки, буде на спасење и помоћ, али пре свега
да буде пример онога што је неопходно данас да
бисмо опстали и преостали на овим просторима,
рекао је пројереј ставрофор. – Јер, од оне 1594.
године када су наши преци баш са ових простора
подизали први устанке против Османлија и када су,
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У ЧАСТ СВЕТОМ ТЕОДОРУ ВРШАЧКОМ

због одмазде тих устанака, спаљене мошти Светог
Саве на Врачару, и када је због тога и пострадао
Свети свештеномученик Теодор Вршачки, па све до
дана данашњег прослављали име Божје, васкрслога
Господа. И све док прослављамо данашњи дан,
данашњи празник, значи да постојимо овде
као Вршчани, као они прави следбеници наших
предака и Светог Теодора, епископа вршачког.
Вршачки епископ Теодор Несторовић повео
је банатске устанике у борбу против окупације
Осмалијског царства 1954. године. Био је то
први велики устанак против Турака, а устаници
су у неколико наврата односили победу над
окупатором, ослободивши сва банатска места,
једино је Темишвар остао и даље под опсадом
Турака. Како би зауставио устанике, сломио им

њихов верски занос, Синан паша је донео из
Манастира Милешеве мошти Светог Саве и спалио
их у Београду. Борба је била све тежа, турска војска
била је све бројнија.
Турци су објавили да ће помиловати све устанике
ако се врате и наставе да живе у миру. Како народ
више не би био у збеговима бежећи од турске
одмазде, владика Теодор се вратио. Међутим,
Турци нису одржали реч. Казнили су га најтежом
казном - одрали су му „кожу на мех“.
Свештеномученик Теодор Вршачки канонизован
је 1994. на иницијативу тадашњег епископа
банатског господина Хризостома, а од 2009. године
градски трг у Вршцу добио је име Светог Теодора
Вршачког на предлог владике Никанора.
Ј.Е.

У ВРШАЧКОМ АТАРУ ЗА САДА НИЈЕ БИЛО ПРОТИВГРАДНИХ ДЕЈСТАВА

СТРЕЛЦИ СПРЕМНИ ЗА
ОДБРАНУ ОД ГРАДА
Током протекле седмице, градоносни
облаци обрушили су се на поједине
делове Србије и нанели приличну штету
како ораницама, тако и воћњацима и
виноградима. На сву срећу, заобишли
су вршачки атар тако да, иако у
приправности, наши противградни
стрелци нису дејствовали.
Наши стрелци нису добили
налог од Радарског центра Самош да
дејствују, јер град, који је био у неким
местима, био је величине пиринча, а

тада се не дејствује, каже Слободан
Јованов, члан Градског већа задужен за
пољопривреду. – Противградне станице
и стрелци су приправни. На свакој од 15
противградних станица има, у просеку,
шест ракета. Када се неке ракете утроше,
изврши се допуна из Радарског центра.
Јованов закључује да су наши
противградни стрелци спремни и
опремљени и додаје да су потписани
уговори са стрелцима за период од

шест месеци колико су ангажовани.
- И поред тога што нема законску
обавезу, Град Вршац последњих
три, четири године помаже рад
противградних стрелаца, а тако ће
бити и ове године, подсећа Јованов.
– Потписани су уговори који важе
од 15. априла до 15. октобра, тако да
ће, уз 4.000 динара које добијају од
Хидрометеоролошког завода, од Града
Вршца стрелци добити 10.000 динара.
Према речима члана Већа задуженог

за
пољопривреду,
у
последње
три године противградне ракете
купује Покрајински секретаријат за
пољопривреду. Расподела се врши
према процени и препоруци Радарског
центра у Самошу који прати временске
прилике и на вези је 24 часа са
стрелцима, а кад се укаже потреба, даје
им директиве за противградна дејства.
Ј.Е.

На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 37/2019
и 9/2020) Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
1. Урбанистичког
пројекта
за
изградњу
вишепородичног стамбено пословног објекта, ламеле
1 спратности П+3 и ламеле 2 спратности По+П+3,
гараже за путничка возила По+П и МБТС EV-21 у Вршцу
у Стеријиној улици бр 101а-103.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: ДОО „МОНТ МЕТАЛ СН“,
ВРШАЦ
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: ДОО „ГАУДИУМ“, ВРШАЦ
Наведени урбанистички пројекат биће изложени у холу
зграде СГ Вршац. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од
12.06.2020. године.
Увид у пројекат може се извршити на интернет адреси http://
www.vrsac.com.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложене урбанистичке пројекте за време трајања јавне
презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца Дамир Средић
пружиће обавештења о садржају јавне презентације путем
телефона 013 800 544.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА

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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ОДРЖАНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ „ЗНАЧАЈ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ КАО
ОСНОВЕ ОДРЖИВОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ПОСЛЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID- 19“
У Привредној комори Војводине (ПКВ)
данас је одржанaонлајн конференција
на тему „Значајмеђурегионалне сарадње
као основе одрживог привредног развоја
после пандемије COVID- 19“. Конференцију
је заједно са Привредном комором
Војводинеорганизовала
и
Привредна
комора Моравско- Шлеске области из
Остраве, Чешка Република.
Жеља обе партнерске коморе је била да
поделе искуства државних и регионалних
мера које се предузимају услед привредног
пада изазваног пандемијом COVID-a- 19, и да
укажу на значај тих мера као и активности
које коморе обављају у овим, новим,
изазовима.

Коморе морају одиграти важну улогу у
опоравку наших економија,а велики је значај
међурегионалне сарадње у циљу одрживог
економског развоја наших региона и земаља
истакао је председник ПКВ Бошко Вучуревић.
Председник ПК Моравско- Шлеске области
Јан Брезина се захвалио на иницијативи за
оваким манифестацијама ПК Војводине и
изразио наду да ће се привреде оба региона
убрзано враћати својим токовима, уз помоћ
и асистенцију коморских система.
У раду онлајн конференције учествовали
су представници обе привредне коморе
који су својим презентацијама и прегледом
актуелног привредног стања указали на
приоритете и методологију деловања у циљу

поновног регионалног повезивања. Фокус
конференције био је на сектору туризма, који
је највише погођен последицама пандемије
и где ће опоравак сигурно бити постепен
и успорен. Своја искуства пренели су
представници туристичке агенције „Компас“
из Новог Сада, као и бање„Клинковице“ из
Остраве.

Конференција је регистровала 58
директних укључења, а за уторак 02. јун
Привредна комора Војводине најавила је
следећу онлине конференцију под називом
„Перспективе привреде Војводине после
пандемије“.
Кабинет председника Привреде коморе
Војводине
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ИВАНА РАНИМИРОВ, В.Д.ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“:

МОРАЛНА ОБАВЕЗА СВИХ НАС ДА НАШЕ
ПОЗОРИШТЕ САЧУВАМО И НЕГУЈЕМО
-Моја визија Позоришта би, изнад свега, била да наставимо да стварамо лепоту, да више играмо Стерију и да останемо његова
задужбина на позоришној културној мапи, не само Србије -

Ивана Ранимиров је на функцији в.д. директора
Народног позоришта „Стерија“ од 2019. године.
Припала јој је, каже, велика част да буде на челу једног
од најдрагоценијих позоришта у земљи, али изнад
свега и велика морална одговорност према својим
суграђанима, посебно поштоваоцима театра. Жеља јој
је да овдашња Кућа глуме настави да ослушкује тежње
вршачке позоришне публике, да бљесне неким новим
сјајем, јер Вршац је град који има дугу и богату позоришну
традицију. А, позориште је место где се негује лепота и
људскост, сматра Ивана, и након одгледане представе,
нико не излази исти.
Каква сећања носите из
детињства?
- Рођена сам 1979. године, јула
месеца и једино сам дете својих
родитеља мајке Анђелке и оца
Милорада. Одрасла сам у занатскорадничкој породици, па могу рећи
да сам вештину да свашта умем и
могу сама да направим и поправим,
наследила од свог оца који је био
бравар, а скромност и упорност од
своје мајке.
Свог се детињства сећам са
великом радошћу, провела сам га у
селу Загајица код очевих родитеља
деде Борислава и бабе Загорке. Сваки
човек има своју причу и успомене,
а моја је баш таква каква јесте,
захваљујући бескрајној љубави коју
сам као дете имала. Не заборављају
се летње ноћи проведене на клупи
под дебелим багремом испред куће
„на лакат“, мирис угашене банатске
прашине, после летњег пљуска, који
и даље осећам, ђерам у долини,
гуске на сокаку, одлазак на извор по
воду..... Пријатеље које сам стекла у
детињству, пријатељи су за цео живот,
а летњи су нас распусти окупљали са
свих страна, било нас је из: Панчева,
Земуна, Зрењанина, Вршца... Са ове
временске дистанце, могу рећи да ме

животу није учио вртић, већ моја баба
Гора, за коју волим да кажем да је била
велики животни филозоф, нема дана
да је не споменем и не цитирам.
Где сте стицали образовање?
- Завршила сам Основну школу
„Олга Петров Радишић“. Прва
учитељица била ми је Анка Цвејанов,
које се сећам као изузетно строге
жене. Била је на замени наше
учитељице Весне Мазманидис која је
тада била на трудничком боловању и

чији смо повратак, искрена да будем,
једва дочекали.
Потом
сам
уписала
Пољопривредну школу “Вршац“,
разредни страрешина била нам
је Марија-Маца Панић, и такав се
разредни старешина не заборавља,
била нам је свима као родитељ.
А, затим сам уписала Филозофски
факултет Универзитета у Новом Саду,
одсек-смер историја. Љубав према
историји пробудио је мој наставник
историје Драгољуб Вељковић. Сећам
се првог такмичења и рада који сам
писала на тему „Налази Сармата у

Јужном Банату“, још у шестом разреду
основне школе, тако да сам негде већ
од своје дванаесте године знала којим
ћу путем ићи. На Одсеку историје
имала сам част да ми предају уважени
академици и професори Чедомир
Попов, Славко Гавриловић, Ксенија
Марицки Гађански, која је један од
највећих стручњака за класичне
језике на Балкану. На катедри историје
нема „залуталих студената“, она се
уписује из чисте љубави, а завршава се
великим радом и трудом и огромним
одрицањем. По завршеном факултету
стекла сам звање професора историје.
Како
се
развија
Ваша
професионална каријера?
- Још док сам била апсолвент,
уследио је позив моје професорке
Светлане Радујковић, а тадашње
директорке Пољопривредне школе
“Вршац“ да дођем и предајем историју.
Место професора историје било је
упражњено преласком професора
Невена Даничића у Гимназију. То је
моје прво радно место, тако да сам
имала част да моји професори буду
моје колеге. Уз посао и пун фонд
часова било је немогуће завршити
факултет какав је Филозофски, тако да
сам дала отказ, вратила се у Нови Сад
и посветила се само учењу.
Након завршеног факултета, имала
сам прилику да радим у карловачкој
Гимназији, предавала сам и у више
основних и средњих школа у Вршцу,
потом сам, негде 2015. године, добила
посао историчара у Градском музеју
Вршац, у ком сам стекла и звање
кустоса. Открила сам један јако
специфичан позив, који се потпуно
разликовао од мог дотадашњег посла.
За мене је то био велики изазов који

је тражио пуно рада како на себи,
тако и на богатој грађи (покретном
културном добру). И тај рад и љубав
траје и данас, без обзира на моју
тренутну функцију. У припреми је
стварање изложбе ватреног оружја,
а када је оружје у питању ту не
могу да не споменем једног дивног
господина Милорада Видуљевића,
који је све време радио са мном
на обради предмета и од којег сам
много научила, као и од Звонимира
Сантрача, који је изузетан познавалац
ватреног оружја. Искрено се надам
да ћемо до краја године ову богату
збирку представити Вршчанима.
Од када сте на функцији
директорке Народног позоришта
„Стерија“? Каква је Ваша визија театра?

Од 2019. године припала ми је
велика част да будем в.д. директора
једног од најдрагоценијих позоришта
у земљи, али изнад свега и велика
морална одговорност према мојим
Вршчанима.
Наше позориште постоји званично
75 година, незванично и много
дуже. За све време постојања без
обзира на то ко је у ком тренутку
био на челу куће, увек се водило
рачуна о репертоарској политици,
постављана су ретко извођена дела,
драматизовани су најбољи књижевни
текстови, а ми се трудимо да то и
данас тако буде. Наше ће позориште
наставити изнад свега да ослушкује
тежње вршачке неговане и веома
захтевне позоришне публике. Јер,
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Вршац је град који има позоришну
традицију дугу готово два века,
морална је обавеза свих нас да наше
Позориште негујемо, сачувамо и
да правимо искораке у раду. Наш
Фестивал постоји пуних 28 година и
једини је фестивал класике на овом
подручју. Прошлогодишњи је био
изузетно успешан захваљујући труду
директора и селектора Фестивала
Ђуре Мрђе и нашој заједничкој
сарадњи и раду, великом раду
читавог колектива и ја им се на томе
захваљујем. Фестивал је свима нама
на понос и морамо се трудити да
одржимо његов како квалитет, тако
и континуитет. Можемо да будемо
нескромни и да кажемо да је Народно
позориште „Стерија“ Вршац без сумње
неопходан судеоник у позоришном
животу Србије, за све нас велики је
изазов да на том путу и останемо.
Планови су и да негујемо дивне
односе међу људима у колективу, нас
је мало и за сада функционишемо као
пажња и љубав коју добијамо од
своје публике безусловна је, искрена
и константна и ми смо им на томе
захвални. Визија би изнад свега била
да наставимо да стварамо лепоту, да
више играмо Стерију и да останемо
његова задужбина на позоришној
културној мапи, не само Србије.
Који су то значајнији пројекти
које
сте
реализовали
као
директорка?
- У оквиру 27. Међународног
Фестивала
класике
„Вршачка
позоришна јесен“ имали смо
премијеру представе „Ујка Вања“
у режији Андреја Носова, у
копродукцији са кућом Хартефакт из
Београда. Своју премијеру у оквиру
Фестивала имала је и представа
на румунском језику „Ружа са два
мириса“ у режији Снежане Удицки. У
режији Јована Грујића урадили смо
представу за децу „Немушти језик.“
Ова година за нас је година јубилеја,
наша кућа обележила је 75 година
постојања и тим поводом имали смо
премијеру Стеријине „Покондирене
тикве“ у режији Ђурђе Тешић, за коју
морам да кажем да је веома лепо
примљена код публике. Били смо,
као кућа, део међународног пројекта
у Молдавији. Та представа имала је
своју премијеру у Молдавији, али
очекујемо премијеру исте и у нашој
земљи, вероватно у току јесени. Након

више од једне деценије прошли смо
селекцију са две представе„Ујка Вања“
и „Немушти језик“ за „Војвођанске
сусрете“ и то нас све јако радује.
Успели смо да у току претходне
године, захваљујући великој помоћи
коју смо добили од „Другог октобра“,
комплетно урадимо ново купатило у
глумачкој гарсоњери, доста смо тога
дотрајалог заменили и мало смо кућу
освежили. Велики нас посао тек чека.
Какви су планови за унапређење
рада у Кући глумаца и неговање
позоришне традиције нашег града ?
- Морам да кажем да је, изнад
свега, неопходно да глумачки ансамбл
освежимо и подмладимо, Вршац има
пуно дивних, младих и талентованих
људи. Много је планова и пуно је
посла, као што сам већ и рекла,

требало би обновити дотрајалу
технику, порадити на реконструкцији

Мале сцене. Прошле године
завршена је реконструкција наше
дивне барокне лепотице - Свечане
сале, захваљујући Министарсву
културе и информисања Републике
Србије и локалној самоуправи Града
Вршца. Том приликом замењене
су тапете, тапацирана су седишта,
замењен је етисон и завеса. Надам
се да ће у будућности друга фаза
реконструкције обухватити плафон,
стубове и сводове, све оно што
заправо нашу Свечану салу и чини
барокном, а што сада није обухваћено
радовима.

породица, надам се да ће то тако и
остати. Хвала свима њима на дивној
и позитивној атмосфери, јер без тога
нема ни успешног рада.
У чему је лепота Вашег посла?
- Када говоримо о Позоришту,
лепота је неизоставна. Позориште је
место где се негује лепота и људскост.
Лепота је не само забава, већ је
лепота што можемо да утичемо на
гледаоце, да им проширимо видике,
да их оплеменимо, да им олакшамо
проблеме, помогнемо да боље
разумеју свет и друштво у ком живе,
нико из позоришта, након одгледане
представе, не излази исти.
Лепота је у људима које сам затекла
у кући, лепота је рад са њима, лепота
је стварање уметности, највећа је
лепота што имамо прилику да живимо
и радимо у Стеријином граду.
Имате ли неки хоби? Како
проводите слободно време? Шта
волите?
- Верујем да ниједан сусрет није
случајан, извор радости, љубави
и снаге за мене је наравно време
које проводим са свим својим
пријатељима. Из једног таквог не
случајног сусрета упознала сам дивне
људе из „Удружења потомака ратника
1914-1918.“ и „Друштва српских
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домаћина“. Водила нас је љубав према
нашој Србији, према граду, према
историји, љубав према свима онима
који су живот дали да бисмо ми данас
слободно живели, и које никада не
смемо да заборавимо. Те смо тако
заједно реализовали више изложби
и предавања, као и Академију која

је била посвећена стогодишњици
ослобођења нашег града у Великом
рату.
Која
је
Ваша
животна
филозофија? Шта је у животу
најважније?

- У животу је најважније бити добар
човек и волети људе, јер ако ниси
добар човек не можеш бити добар
ни у чему што радиш. Моја је животна
филозофија, живети хришћански,
никада и никуд без Господа!
Јованка Ерски
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ВЛАДА АРСИЋ

„ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ“ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ

Ако мислите да добро познајете историју свог краја, можда не би било
лоше да своје знање ставите на тест читањем „Невиђене Србије“, збирке
мало познатих предања и анегдота које је сакупио писац и познавалац
историје наших крајева Влада Арсић. Можда ће вас изненадити подаци да
су на челу оба крила подељене хришћанске цркве у једном тренутку били
Срби, да је у Бачкој постојала грчка држава или да су нашим крајевима
својевремено прошли Буфало Бил, Франц Лист и многе друге славне
личности, па и Роберт де Ниро који је на нишкој пијаци продавао парадајз!
Влада Арсић је дугогодишњи новинар и уредник многих листова и
часописа. Аутор је књига „Лопатање ђавола“, „Изгубљене у магли“,
„Армагедон“, „Бродолом“ и „Кад звона занеме“.

Фото: Лагуна

сећају Гојка Митића, глумца из Лесковца,
којег су Немци уврстили међу 300
личности који су обележили немачку
историју, заједно са Бахом, Бетовеном,
браћом Грим, Гетеом, Хегелом и Кантом,
али и савременицима попут Бориса
Бекера, Клаудије Шифер, Штефи Граф
или Михаелом Шумахером. Е сад, по
чему је Митић толико задужио Немце
можда је најлакше прочитати у Невиђеној
Србији. Узгред, сазнаћете нешто и о
грофу Сави Владиславићу који је Русији
даровао Александра Пушкина, али и
утврдио границу с Кином која се, с мањим
Колико дуго и на који начин је настајала потиче из села Крушевице надомак Пераста,
изменама, поштује и данас. Или нешто о
књига „Невиђена Србија“?
из православног братства Свилановића, чији
Душану Гојкову на основу чијег живота је,
- Јако дуго, готово и не памтим када је се део касније покатоличио и који се данас,
по свему судећи, настао и читав филмски
све започело. Заправо, првобитни наум гле чуда, презивају Папићи. О свему томе је
серијал о Џејмсу Бонду. И таман да вас
није ни био да се „најлуђе сторије из наше писао и барски надбискуп и примат српски,
питам: знате ли да је једна планина у
историје“ икада укориче и публикују. Андрија Змајевић (1624-1694), а потврду
Канади добила име по једном српском
Међутим, временом се штошта прикупило, налазимо и у једном акту Ватиканског суда из
војсковођи?
многи догађаји или приче и за мене су биле 1655. године у којем дословно стоји: „свима
Читаоцима „Вршачке куле“ сигурно
непознаница и помислио сам да би биле је познато да се у Апулији, Абразу, Калaбрији
би било интересантно да чују о двобоју
веома занимљиве и за ширу читалачку и другде, налазе бројне насеобине Јужних
који се одиграо у Вршцу 1926. године,
публику.
Словена, међу којима се људи не служе
једном од последњих двобоја у Србији?
Како сте долазили до прича које другим језиком доли српским, као што је био
- Можда ће им бити још занимљивије
сачињавају књигу и на који начин сте случај и с оцем Сикста V“.
када чују ко су били учесници овог
проверавали њихову веродостојност?
Има ли анегдота које се из неког
догађаја. Замислите, с једне стране Тадија
- Махом случајно. Прикупљајући архивску разлога нису нашле у књизи?
Сондермајер, херој Великог рата и један
грађу за своје историјске романе наилазио
- Има неколико, а једна се надовезује
од наших најуспешнијих ратних пилота,
сам и на податке који би
управо на претходну
а с друге пргави, али нимало пиштољу
се лако могли сврстати
причу.
Наиме,
пред
вичан Милош Црњански! До двобоја је
и у рубрику „Веровали „Приче из „Невиђене Србије“ сам одлазак збирке у
дошло након свађе у кафани, у расправи
или не“. Збирка садржи налазио сам махом случајно“ штампу дочуо сам да смо
о томе чији су авиони бољи, немачки
90 прича и истинитост
посредством султаније
или француски. Кочоперни Црњански
већине
је
накнадно
Маре имали и једног
се толико расрдио да је чак петорицу
проверавана и доказана историјским Србина на челу Васељенске патријаршије.
ваздухопловних официра ишамарао
фактима. Међутим, објављене су и приче које Замислите, два Србина на челу оба крила
белом рукавицом изазивајући их на
је веома тешко проверити. Нема их много, подељене хришћанске цркве! Нажалост,
двобој. Знајући да би то за талентованог
али сам се као аутор трудио да се оградим, нисам имао времена да проверим
песника и новинара значило и смртну
да наведем да се тако прича или верује, не веродостојност ове приче, чак ни име овог
пресуду, сви су га одбили осим
желећи да читаоце доводим у заблуду. То је и патријарха, па је из тог разлога изостављена.
разлог што су многе приче изостале иако су
Издваја ли се неки крај Србије као донео један други римски император, Гај Сондермајера. Двобој је одржан с јесени,
Галерије Валерије Максимилијан, оснивач 1926. године, на пољанчету поред
биле веома занимљиве.
најбогатији необичним анегдотама?
Вршачке куле, подаље
У шта је било најтеже поверовати? Које
- Готово сви крајеви Србије обилују Феликс Ромулијане. Или,
од очију власти који
су приче на вас оставиле најјачи утисак?
предањима,
легендама,
анегдотама... да је једина корида ван
- Можда је најтеже
Нажалост, у многим Иберијског полуострва „Сви крајеви Србије обилују су овај сулуди обичај
у
срцу предањима, али у многима строго забрањивали.
било поверовати у причу
крајевима
имамо одржана
„Двобој код Вршачке куле. оскудицу
да је један поглавар
хроничара, Београда, на стадиону није било хроничара који би их Прилику да први пуца
и задовољи част имао
Римокатоличке цркве био
оних који су се потрудули Ташмајдан, али и то да
С једне стране Тадија
забележили“
је управо Црњански,
српског порекла, поготову Сондермајер, херој Великог да све те догађаје је новине на Теразијама,
колпортер,
који је подигао пиштољ,
у односу на опште
забележе. Међутим, тек као
рата и један од наших
нанишанио, пуцао и
веровање да је папа Јован
сада, када је Невиђена продавао и Свети Јован
најуспешнијих ратних
врло успешно погодио... Вршачку кулу!
Павле II, односно Карол
Србија изашла у јавност, Шангајски.
Подједнако су необичне и приче Потом је на ред дошао Тадија, који је такође
Јозеф Војтила, био први
пилота, а с друге пргави, са свих страна стижу ми и
Словен на трону Ватикана. али нимало пиштољу вичан нове занимљивости. Тако о Србима у свету. Зашто су, по вашем подигао пиштољ, мирно нанишанио и
Податак да отац папе
на пример, сазнао сам мишљењу, ове личности махом одустао! То је толико расрдило прпошног
Милош Црњански“
Црњанског да је почео да праска и скаче,
Сикста Петог (1521-1590)
за причу о предратном непознате у нашој јавности?
- У збирци су изостављена„општа места“ сматрајући да му је тиме нанета још
потиче из Боке Которске
гробару из Крушевца
први су открили Хрвати и пожурили да који је током свог радног века сахранио попут Тесле, Пупина или Миланковића. већа увреда. Секуданти, песник Душан
га представе сином простог „хрватског више људи него што је тадашњи Крушевац Трудио сам се да млађим нараштијима Матић, позоришни редитељ Бранко
приближим Србе који Гавела и књижевник Милан Јовановић
земљоделца“. Међутим, историјски подаци имао становника. И не
су оставили дубок траг Стојимировић једва су га умирили и
несумњиво сведоче да отац поменутог папе само да их је испратио
на онај свет, већ је, иако „Знате ли да је једна планина у страним културама вратили кући. Додуше и даље бесног, али
или науци, а који су барем живог.
неписмен, неким својим
у Канади добила име по
унутрашњим рабошом, једном српском војсковођи?“ овде готово непознати.
Старији се, можда и
успевао да пронађе и
Тијана Станојев - Косановић
њихове хумке, чак и
деценијама после смрти. Ко зна, можда се и
те нове приче за неколико година саберу у
ЛАГУНА И ВРШАЧКА КУЛА
некој новој збирци.
Неке од цртица које чине „Невиђену
НАГРАЂУЈУ
Србију“ сведоче и о томе да су кроз наше
крајеве својевремено прошли или са
њима били у блиској вези великани попут
Бетовена, Франца Листа, Роберта де Нира?
- Као и Буфало Бил, Каламити Џејн или Бик
Који Седи, легендарни поглавица Сијукса.
Недавно сам чуо да је гост Београда, на
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“
позив кнеза Александра Карађорђевића, био
настављају са награђивањем љубитеља књиге.
и славни композитор Јохан Штраус, али има
Овог пута најбржи читалац „Куле“ освојиће роман
ту и других, невероватних ствари. Рецимо,
Јонаса Карлсона „Циркус“. Све што је неопходно
да смо 15 година пре првих Олимпијских
је да на имејл адресу citajmokulu@gmail.com
игара у Атини имали то исто на Палићу, са све
пошаљете своје име, презиме и адресу. Читалац
Олимпијском ареном, стазама, Олимпијским
чији имејл стигне први добиће обавештење и моћи
селом, али и једним бароном који је стајао
иза свега. Наравно, није реч о Пјеру де
ће да преузме награду у просторијама редакције
Кубертену. Такође, фрапантна чињеница је
„Вршачке куле“, Другог октобра 59. Неопходно је
и то да први Едикт о верској толеранцији
само да по награду дође са примерком последњег
који се данас приписује Цару Константину,
броја „Куле“. Књигу „Марсова соба“ освојила је наша
није потписан у Милану него на брду Магура
читатељка Драгана Петровић.
изнад Зајечара, две године раније, и да га је

ОСВОЈИТЕ „ЦИРКУС“
ЈОНАСА КАРЛСОНА
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УСПЕШНА ПРИЧА О ТРАЈАЊУ, РЕКОРДИМА И ПРОИЗВОДИМА ПО МЕРИ ПАЦИЈЕНАТА ФАРМАЦЕУТСКОГ ЛИДЕРА У РЕГИОНУ

ШЕЗДЕСЕТИ РОЂЕНДАН
КОМПАНИЈЕ ХЕМОФАРМ

Хемофарм, водећа фармацеутска
компанија у региону, обележила је
60 година константног раста, бројних
пословних успеха и сталног обарања
сопствених рекорда. Од малог погона,
који је 1. јуна 1960. настао у Вршцу,
Хемофарм је данас лидер у региону и
компанија која послује глобално, на три
континента и у 36 земаља у свету.
На својим почецима те 1960. Хемофарм
је имао 30 радника, а данас запошљава
око 3.500 људи. Од Аминопирина, првог
лека који се производио у погонима
Хемофарма, претече данашњег Мидола
100, до данас када се у портфолију ове
компаније налази око 400 производа у
различитим формама и дозама, деценије
рада посвећене су развоју квалитетних,
ефикасних и финансијски доступних
лекова.
Компанија је из године у годину
унапређивала сопствено пословање,
а прошлу 2019. завршила је чак
са троструким рекордом: у обиму
производње (5,7 милијарди таблета и
других форми лекова које су настале
у погонима Хемофарма), у величини
производног портфолија и у продаји.
У овој јубиларној години очекује нови
производни рекорд од око седам
милијарди таблета, капсула и других
форми.
- Поносан сам на чињеницу да је
Хемофарм стално напредовао, из године
у годину био додатно бољи и да у нашој
пословној историји није било осцилација
или падова, већ само нових рекорда. Наш
успех настао је из споја домаће памети и
најмодерније немачке технологије што је
резултирало лековима који су светског
квалитета. Исти лек који пију Срби, пију

лидера на тржишту лекова у БиХ. Такође,
успоставили смо јединствен систем
квалитета на производним локацијама
Хемофарма у Србији, БиХ и Црној Гори,
што је потврда да размена знања и
добрих пракси не познаје границе, истиче
генерални директор Хемофарма.
Од 2006. године Хемофарм је део Штада
групе, једне од водећих фармацеутских
компанија у Европи, која је од тада до
данас у модернизацију погона, опрему
и нова постројења инвестирала више од
300 милиона евра.
Осим успешног пословања, важна
одлика Хемофарма у претходних 60
година било је континуирано помагање
заједници у којој је поникао. Компанија

Др Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма
и Немци и Руси. Пацијенти и здравље
грађана наш су приоритет и из тог разлога
смо развили најширу палету лекова на
овим просторима, а превенцију болести
ставили у фокус наших активности, каже
поводом јубилеја генерални директор
Хемофарма др Роналд Зелигер и додаје да
се значај ове компаније огледа у томе што
доприноси бољем здрављу грађана, али и
економском здрављу земље.

Хемофарм је не само лидер у Србији,
већ и у Босни и Херцеговини и Црној Гори.
Осим позиције бр. 1 у овим земљама,
Хемофарм Бањалука и Хемомонт у
Подгорици прошле године су остварили
и највећу производњу од свог оснивања.
- Од 2003. када је отворена фабрика
чврстих форми у Бањалуци, Хемофарм
је за врло кратко време прешао пут до

Почеци 1960. и неке

За 10 година дуплирани
и триплирани резултати у
производњи
Само током последњих 10
година, Хемофарм је дуплирао
свој
обим
производње
у
паковањима, а три пута увећао у
броју таблета и у комплексности.
Примера ради, 2010. године у
његовим погонима настало је 150
милиона паковања односно 2,3
милијарде таблета и других форми
и 916 различитих производа. Ову
годину компанија ће завршити са
више од 300 милиона паковања,
седам милијарди таблета и других
форми и више од 3.000 различитих
производа.

сваке године донира медицинску опрему
и лекове болницама, док образовне,
културне и друге организације помаже
финансијски или кроз стручну подршку.
Своју помоћ другима спроводи и
кроз Хемофарм фондацију која је до
сада донирала помоћ и реализовала
активности у вредности од чак 13
милиона евра.

ДОНАЦИЈА ПРИНЦЕЗЕ КАТАРИНЕ ВРШАЧКОЈ БОЛНИЦИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ”

ЧЕТРДЕСЕТ ДУШЕКА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Специјална
болница
за
психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић” у Вршцу нашла се
међу 17 болница у Србији које су
добиле донацију Њеног краљевског
височнства
Принцезе
Катарине.
Донација садржи електричне кревете,
душеке и медицинску опрему. Вршачка
СБПБ “Др Славољуб Бакаловић” добила
је 40 душека.
Др
Татјана
Воскресенски,
директорка Специјалне болнице за
психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић”, захвалила се Фондацији
Принцезе
Катарине
нагласивши
да је донација добродошла и да ће
допринети квалитетнијем лечењу
пацијената ове вршачке здравствене
установе.
Вредност донације износи више од
6.500 евра и омогућена је уз подршку

Пројекта C.U.R.E. из Денвера, Колорадо.
- Мој супруг и ја смо веома захвални
др Дагласу Џексону, директору
Пројекта C.U.R.E. који већ дуги низ
година помаже нашој Фондацији у
Србији, рекла је Принцеза Катарина.
- Веома је важно, а посебно у овом
тренутку, имајући у виду кроз шта су
херојски лекари, медицинске сестре
и медицинско особље пролазили у
борби против корона вируса, да имају
шта им је потребно како би могли да
помогну људима и успешно спашавају
животе као и до сада.
Принцеза
Катарина
захваљује
компанији Деламоде Балканс д.о.о. из
Београда на пруженој значајној помоћи
у складиштењу ове важне медицинске
опреме, која је од изузетне користи за
наше болнице, посебно сада.
Ј.Е.

У вршачкој Психијатрији задовољни донацијом
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НАЂА БРАНКОВ У ЗАВЕТУ ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

Књига
Небојше
Лапчевића,
реномираног књижевника из Крушевца,
међу својим тврдим корицама чува
читав један Завет и све нас причаснике
тог Завета Војводе Пријезде. У овој
антологији, објавио је и свој либрето за
оперу са истоименим називом.
У поглављу антологије ,Мораш да
видиш Мораву у свом веку, Лапчевић
је направио одабир најеминентнијих
српских песника који су стиходарје
узнели Морави, Пријезди, Јелици,
Сталаћу...
Уз врхунска остварења Добрице
Ерића, Љубомира Симовића, Матије
Бећковића, Љубише Ђидића, Милована
Витезовића, Гојка Ђога, Р. Петрова
Нога, Милице Краљ, Радомира Анрића,
Слободана Станишића...нашла се и песма
„Пријезда, Морави“ вршачке песникиње
Нађе Бранков.
- Чудни су путеви Господњи, а ја му
захваљујем што је на једном од њих,
промислом Својим, учинио да Лапчевић
сретне моју песму и дође до мене, рекла

је професорка Бранков.
У рецензији књиге „Памћење на
војводу Пријезду или Морава нас
одржала њојзи хвала“, проф. Др Предраг
Јашовић у осврту на стихове Нађе
Бранков пише :
- Нађа Бранков, на све запитаности
неуких, на жртву несвиклих, откуд
трајање Пријезде, у песми Пријезда,
Морави, одговара једноставно – У љубави
смрти неима! Ту је она дискретноуказала
на величину Јеличине љубави, јер у
том пресудном тренутку њене одлуке,
Пријезда заиста губи све и њихова жртва
постаје надвременска!“
Од нас ће, једног дана, остати оно што
у књизи буде записано...
- Верујем да ће ово бесцен дело,
Небојше Лапчевића, постати бедем
одбране наше традиције, витештва,
узвишене Љубави, коју је, у својој
Посланици, химнично усхвалио и Свети
апостол Павле. Остаје само вера, нада и
љубав, ово троје, али од њих, највећа је
Љубав, нагласила је Нађа Бранков.

Љубав је моја Селеном слутила, мед вилама
познала
Ту жену, мојим ребром ткану. Видех Њу и видех
све!
Заручих је за десницу своју, у ложницу душе
уведох...
Ој, Мораво, ој! Имао сам па немао све.

Под аздијом ноћи, сутоне ми бојила, на
голорамену, Едем сањала
Кротила мисао врелу, мелемила даха чемер
Колала крвљу деспотском, та раба и војвоткиња
моја...
Ој, Мораво, ој! Имао сам па немао све.

Нађа Бранков

ПРВЕ НАГРАДЕ РАКАНОВИЋЕВОЈ И НАСТЕВСКОМ
из дијаспоре.
Песме
чланова
Удружења
Вршачког
књижевног
клуба:
Јадранке Ћулум, Миљане Петојевић,
Нађе Бранков, Мире Ракановић и

Пријезда, Морави

Измењасмо срца, више ми не припада моје
Док сам моћ на ноћ калемио, пољубом ме
чедним, у новисвет увела.
Плетох јој венце цветне, а ћутех да је ловоров
чека!
Ој, Мораво, ој! Имао сам па немао све.

ПРИЗНАЊЕ ЧЛАНОВИМА ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА

Чланови Удружења Вршачког
књижевног клуба, Мира Ракановић
и Анастас Настевски, добили су у
Скопљу, 15. Маја ове године, прве
награде у жанру поезије за песнике
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Анастаса Настевског објављене су у
Мркоњић граду, Нишу, Пелагићеву,
Кладову, Суботици, Београду итд.

Наш свет не беху зидови тесни! Тајна бесмрћа на
њеном је челу!
Треном се на смрт навикла, коју на плећима
донесох, у око јој ставих
Простио бих да је Турчина хтела, ал пре питања
одговор знадох
Тај пупољак, цвето нежношћу мојом, до
Небоодлуке узрасте!
Ој, Мораво, ој! Имао сам па немао све.
Стопих сабљу, ждрала, себе, ал Њу...
Не заста у по речи, корака, кад олтару реке,
жртву дасмо
Црносвил талас, сан покрио. Крст из Световоде
ниче, у рој звезда диже.
Морава нас Господу привела!
Концем, Сталаћ пробудисмо, Мојсиње,
Ангелпесмом!
У Љубави, смрти неима! Ој, Мораво, Трисвета,
Трореко, ој!

У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

ЖИВОТ СЕФАРДСКИХ ЈЕВРЕЈА НА БАЛКАНУ

Културни центар Вршац, у сарадњи са
Институтом Сервантес, организује изложбу
фотографија под називом “Слике изгубљеног
света. Живот сефардских Јевреја на Балкану”.
Изложба је отворена у галерији Дома војске,
4. јуна, а поставка ће бити изложена до недеље,
14. јуна и моћи ће да се погледа у терминима од
10 до 12 и 18 до 20 часова.
Изложба је поклон београдског Института
Сервантес Културном центру Вршац који ће
даље бити промотер ове изложбе. Она је плод
дугогодишње сарадње Института Сервантес и
овдашњег Културног центра Вршац.

- Декрет о прогону из 1492. године довео је
до протеривања на хиљаде јеврејских породица
са Иберијског полуострва. Неке од њих су
отишле на север Африке, а већина се упутила
ка територији тадашњег Отоманског царства,
оснивајући тамо своје заједнице које никада нису
изгубиле везу са Сефарадом. Неколико векова
касније, на Балкану и другим регионима Источне
Европе и даље постоје јеврејске заједнице које
датирају из 15. века. Фотографска изложба
“Слике изгубљеног света” омогућава нам увид
у свакодневницу сефардских Јевреја на Балкану
и на источном Медитерану, преко породичних

портрета, пејзажа, слика са верских обреда, на

ТРИПТИХОН И ДОБА ПРЕДАХА

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (71)

Најумнији људи света убеђују нас да смо
сретни добитници на генетској лутрији јер
живимо у доба пет плус, технолошких иновација
које ће нас ускоро и генетски мењати, па
прогресу и срећи нема краја.
Пајин Триптихон је за наше локалне прилике
настао на прелазу доба два и три, простор
из родовске заједнице у прединдустријско
друштво чије промене је човек с лакоћом
сустизао и биле су забавне јер нису угрожавале
наше способности прилагођавања променама.
Пајин Триптихон документовао је време које
се неким другима дешавало који век раније,

а ми смо искористили историјску заветрину у
времену у коме је било спасоносних сенки где је
човек могао удобно да се сакрије.
Такође, умне главе кажу да је свемир
холограмска информатичка конструкција па
смо сретни јер смо и свој микро свемир, целу
планету, информатички преплели и нема места
за сакривање.
Пајин Триптихон је документ једног
анахронизма који подсећа на свет премерен
човековим потребама и хемијом, а не све
бржим и све јачим инфо мрежама које су у
ликовним уметностима постале давно нови

медији па је избачен и појам ликовности јер
важи за биолошке системе, па и човека, тако да
нам се десила визуелна пракса, чије трасере и
иноваторе славимо и обилазимо у маузолејима,
музејима за живота, а дубоко у себи осећамо да
је то трасиран пут до губилишта.
У Пајино време живели смо максимално
локално, са великим очекивањем од глобалног
света и његових дарова које смо као пошасти
“вршачке куге” прелако заборавили, мада смо
јој, кад је упокојена, подигли капелу Светог Рока.
Тачно толико времена касније од Триптихона
десила нам се пошаст имена које би требало

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

којима се може осетити мешавина хебрејских,
шпанских и отоманских утицаја. Изложбу је
осмислио институт Центропа, а њена шпанска
верзија обезбеђења је захваљујући установи
Casa Sefarad-Israel из Мадрида. Овај пројекат
истиче значај сефардских заједница у Средњој и
Источној Европи током прве половине 20. века,
а сачињен је од фотографија праћених кратким
текстовима из приватних породичних албума,
наводи се у опису поставке “Слике изгубљеног
света. Живот сефардских Јевреја на Балкану”,
изложене у галерији Дома војске.
Ј.Е.
да је лепо да нас није тако отрезнило од свих
опијености потрошачким друштвом забаве,
захваћености тоталном глобалном отвореношћу
где су нас, попут шкољке, ножевима модерне
уметности отварали уметнички активисти
да изађемо из љуштуре своје провинцијске
запечености. И десило се да је лек од глобалне
пошасти потпуна локализација, бекство у
љуштуру давно одбачене шкољке, у којој смо
имали доста времена да размислимо шта смо
добили а шта изгубили.
Наравно и ова пошаст ће проћи, али лекција
мора бити научена да се ништа не добија
бесплатно и да у временима кад пошаст удара на
наша затворена врата помислимо и промислимо
о лекцијама које нам даје поглед на Триптихон у
овом контексту.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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.
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
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/ 81-00-154
Купујем једнособан стан
или гарсоњеру, предност
новија
градња.
Тел.
060/3333441
Лепа породична кућа на
доброј локацији, стамбени
простор 100м², двориште
са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена
башта. Тел. 063/1303001
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
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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.
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.
Продајем кућу у Горанској
улици на лепом месту или
мењам ѕа одговарајућу
кућу. Тел. 064/37591459
На продају двособан стан
од 59 м² Трг Андрије Лукића,
2 спрат, поглед на улицу, уз
стан иде кухиња, плакар и
клима. Тел. 064/3962064
Продајем
приземну
кућу 60 м² код Маргитског
насеља – почетак. Цена
26.000€. Тел. 064/9174777
Продајем сеоску кућу
30 км од Вршца, у добром
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

стању са купатилом, цена
5.000 €. Тел. 022/441005
На продају кућа ул.
Сремска 5, има 4 собе,
кухиња, купатило, шпајз,
предсобље, оставу 5х5м,
ајнфорт и двориште. Близу
је две школе и три маркета.
Тел. 064/2262910.
Мељам гарсоњеру у
центру Вршца за Панчево
или Београд, уз договор.
Тел. 060/1671519

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
Издајем мањи локал у
улици Гаврила Принципа
45. Тел. 064/1443406
Издајем трособан стан
на првом спрату. Тел.
064/2355436
Издаје се намештена
гарсоњера код железничке
станице у Новом ссаду. 130
€. Тел. 062/8284002
Изаје се намештен једно
и по собни стан (35 м² плус
тераса 10 ) у Београду,
Мирјево 3, цена 180 евра,
обавезан депозит. Тел.

064/2599960.

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 30-06, 2 обарача,
оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу.
Тел. 064/2717088
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 832-867.
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
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.
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
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
7kw,фрижидер,
шиваћи
машину Багат, једнокрилни
мањи дупли прозор и
ракасто,
котао-казанкарлица за свињокољ,
старији женски бицикл.
Тел. 834549
Продајем
регал,
четвороделни, дужине 4 м,
очуван, беле боје. Цена 100
евра. Тел. 066/41- 59-59.
Г р а ђ е в и н с к и
пословиповољно
и
квалитетно
(кровне
конструкције, бетонажа,
малтерисање,
фасада,
стиропор)
Тел.
061/2342612
Продајем
повољно
исправну веш машину
Горење WT63090 АА класа
6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.
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 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
договоруговор.
Тел.

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.
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

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
(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. 013/838440

Продајем
кућу,
2
приколице, 2 плуга, вагу
од 500 кг, растурач за
вештачко убриво, тегле од
1 кг. Тел. 013/2832-563
На продају две трубе
„Кинг“, бакарни казан,
тучани казан, фуруна,
корито за клање свиња.
Тел. 064/3962064
Продајем мушки бицикл
унис спринт Смедеревац
МБС3. Тел. 013/833-123 и
063/85925407.
Телефон
са
факсом,
дечији бицикл, спортска
справа-лег
маик,
старински алат- машина за
предење, телевизор, туш
када. Тел. 013/830-753.
Продајем
дводелну
судоперу 120 цм дужине
са два корита и радним
делом. Тел. 061/1844316
Продајем
6
нових
писаћих столова (три мања
три већа) клуб сто метал
стакло, модеран, полован
лежај и вршачки камен.
Тел. 060/0821134
Продајем
неколико
кинези трака за вежбање,
футроле
за
картице,
светиљке за комарце.
Све по 300 д комад. Тел.
064/9174777
На
продају
дрвени
држачи за
мобилне
телефоне, кавез за зечеве,
куниће и сл. Зидне полице
за цвеће, кућице за псе и
мачке. Тел. 064/9912221
Уступам два гробна места

на Српском православном
гробљу уз договор, близу
цркве. Тел. 060/1671519 и
060/7401210
Купујем
мању
камп
приколицу у исправном
стању. Тел. 060/1671519 и
013/401-210

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
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.
Застава
101
на
продају, регистровна до
децембра, цена 200€. Тел.
062/8284002.

КОНКУРС
за пријем у радни однос
За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу,
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и друго
помоћно особље.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на имејл
адресу:
rsamcevic@casadelmare.me са обавезном назнаком:
Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести позицију за
коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном радном
искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове из
конкурса неће се разматрати у даљем поступку пријема, а
кандидати о томе неће бити посебно обавештени.
Рок за достављање пријава је 20.06.2020.
Компанија задржава право да не изврши избор по овом
огласу.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17,БРОЈ 280, 28. АПРИЛ 1992.

ВРШАЧКИ ЛИКОВНИ КРУГ
Током априла (9-29. 4.) љубитељи ликовне уметности имали
су прилику да се упознају са уметничким стваралаштвом
двадесетдвоје аутора - чланова ликовних удружења потеклих из ове
средине на Изложби приређеној у Народном музеју. Реч је о до сада
најамбициознијој и најрепрезентативнијој ликовној смотри аутора
из Вршца.

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 (218)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIV ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана,
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.
Иако средина премало улаже у ликовне уметнике, постоје
само четири атељеа, ни једна права галерија, недовољно пара за
амбициозне пројекте, показало са да постојећој стваралачкој плими
ако се већ не може помоћи не треба ни одмоћи.
У Вршцу, потврдила је управо данас затворена Изложба, никада
није било амбициозних група. Иако није постојао ликовни програм,
аутори су сазревали независно у разним среднинама. Чињеница
је да је највећи број аутора, чија су дела била изложена, наклоњен
фигуративном експресионизму, као трајном опредељењу. Та
склоност огледа се почев од лирских прилаза Ардељана, Марине
Мандреш, преко неке средине у коју се убрајају Царан, Сухецки,
Здравко Сантрач, до силовитих експресиониста примарне врсте
- Звонимир Сантрач , Грозданић, чак и Блануша. Индиковане
негативне експресије карактеристичне су за платна Велована,
Станојева, Милекича.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17,БРОЈ 280, 28. АПРИЛ 1992.

ДЕЧЈЕ ПРОЛЕЋНЕ РАДОСТИ
Никада у спортској хали у Вршцу није било толико малишана
као прошле суботе на Ускршњој шаренијади. У атмосфери
раздраганости и безбрижности, у данашње време још само
деци својственој, свако је желео да покаже шта зна и уме носећи
притом шарено ускршње јаје као пропусницу. А ђаци, основци и
средњошколци, ове године по први пут имају и мали распуст који
ће потрајати до 4. маја. Тако су и они, по угледу на одрасле почели да
спајају празнике, овога пута ускршње и првомајске. Ипак, већина ће
остати код својих кућа и нерадне дане искористити као мали одмор
пред велико школско финале - посебно за ученике који завршавају
осмогодишње школовање и матуранте

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Млинска радња јако се развила. Продукти “прве
банатске парне млине” Андреје Фрица јако се тражили,
особито почетком прошле десетине. Андреја Фриц
одликован је медајлама, 1873. на бечкој светској
изложби и 1878. на светској изложби у Паризу, а Њ.
Величанство уважило му је заслуге по индустрију,
одликовавши га крстом за заслуге. У то време тражило
се Фрицово брашно у Бечу, Брну и другим местима
Аустрије, где се налазила сепаратна
стоваришта. Пoшто је овај млин г.
1880. сасвим изгорео, он је 1881.
по захтевима данашњег времена
преустројен. Исте године назида и
Ант. Сајберт парни млин, а г. 1885.
уређен је и Александровићев парни
млин, који је више година служио
као касарна хонведима. Данас раде у
вароши 4 парна млина.
Великом производњом вина
почела се и друга предузећа. Тако
су г. 1875. Стеван и Карло Мајер
преустројили некадашњу ерарну
свилару у хемичну фабрику за
алкохолна пића. Оваку исту, али парну
фабрику отворила су браћа Фрања и
Алојс Ленгауер г. 1877. Год. 1885., 25.
августа, удари темељ Јулијус Фриш
великој 1884/5. назиданој фабрици
шпиритуса, и тако сада Вршац нема
потребе спирит са стране доносити. Напослетку исте
године подигоше Јулијус Сајдл и синови Валентина
Најкома фабрику машина и ливницу метала.
Од г. 1877. почело се код нас јаче трговати с
грожђем (1882: 70.000 клг.). Но Вршац има да издржи
конкуренцију са грожђем из јужне Тиролске, које
краћим путем, па зато јефтиније и боље, стиже на бечку
пијацу. Наше вино у последње време почело се тражити
у Швајцарској и у Француској због филоксере.
Почетком г. 1878. оснује у Вршцу Виљем Печинка
завод за послужитеље, који се међутим није дуго
одржао. Тако исто пропаде радња са фијакерима,
коју отпоче седлар Фрања Беке почетком г. 1883.,
одредивши јој таксе вар. капетанија.
Г. 1881. стане се у грађанству радити против
торбарења (хаузирања), због чега крајем г. 1883. изиђе
условна забрана. Исте године ступи у живот нова
наредба о пијаци.

Г. 1880. отвори Филип Раушер прво концесионисано
заложиште, а 1881. подигне Арон Андрејевић код
железничке станице велики обор за свиње.
Год. 1875. разнесу новине вест, како се је аустријско
државно железничко друштво понудило влади подићи
железницу од Вршца до Панчева, без икакве гаранције
од стране државе. Но оно друштво не добије концесију.
И год. 1880. покрене се план за градњу железнице. Но
озбиљнији изгледи да се од Вршца до
Панчева подигне железница, датирају
се од г. 1882. Те године склопљен је
уговор између уг. владе и аустр. држ.
железничког друштва. Чланком 5. тога
уговора издаје се том друштву између
осталог принципијелна дозвола, да за
10 година, почевши од 1. јануара 1883.,
подигне, ради алиментације главне
пруге, споредне пруге. Ту се налази и
линија Вршац-Алибунар.
У исто време стане се говорити o
железној прузи на В. Бечкерек. У зиму
г. 1875/6. добије
друштво за регулисање Тамиша
и Бегеја од владе концесију за
предградњу железнице од Вршца на
Томашевац, односно за В. Бечкерек 1).
Год. 1882. нека конзорција у Вел.
Бечкереку сагради споредну пругу В.
Кикинда- В. Бечкерек. Исто друштво
наскоро увиди, да се железница до В. Бечкерека само
неће рентирати; с тога је јошт у почетку планирало,
да продужи ову пругу до Вршца. На жалост ово се
до данас није извело. За Бечкерек ова би пруга била
од неизмерне користи, јер би се њоме у Бечкереку
јефтиније набављало дрво, угаљ, гвожђе, камен, вино
и т.п., те би се тако приходи ове железннице умложили.
Железница на Панчево - покрај свезе са Србијом - била
би за Вршац у толико од користи, што би се нашој рани
отворило директан пут за Реку односно Штајерску и
Швајцарску, а неби се морала отпремати преко Беча,
тако застрањеним путем. Зато би опет спала наша
пијаца односно околине, пошто би онда свако место уз
железничке станице отворило своју пијацу 2).
1. јунија год. 1880. пређе овд. пошта у државне руке.
Од колике је користи било ово по државу, види се отуда,
што је г. 1881. од поште зарађено 30.000 ф. 3)

1) Записник седнице од 24. јануара 1876.
2) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1882., бр. 25., 42.

3) Исто, г. 1880., бр. 24. и г. 1882., бр. 41.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ШЕСТО МАСОВНО ИЗУМИРАЊЕ ВРСТА
ОДВИЈА СЕ МНОГО БРЖЕ
Шесто масовно изумирање врста
није нешто што би требало да нас брине
у будућности. Оно се дешава сада, много
брже него што се раније очекивало и за
то смо у потпуности криви ми, показало
је најновије истраживање, а преноси
Си-Ен-Ен.
Људи су већ истребили стотине врста
и довели многе на ивицу изумирања
трговином
дивљим
животињама,
загађивањем, губитком станишта и
употребом отровних супстанци. Али
налази објављени у научном часопису
Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS) показују да је стопа
којом изумиру врсте убрзана током
последњих деценија.
Герардо Цебалос Гонзалес, професор
екологије на Националном аутономном
универзитету у Мексику и један од
аутора студије, каже да су око 173 врсте
изумрле између 2001. и 2014. године.
„Сто
седамдесет
три
врсте
представљају
25
пута
више

истребљених врста него што би се
очекивало на основу нормалне стопе

изумирања”, изјавио је за Си-Ен-Ен
путем имејла. Он и његов тим открили

су да је у протеклих 100 година изумрло
више од 400 врста кичмењака. У
нормалном току еволуције, тако нешто
трајало би и до 10.000 година, сматрају
ови стручњаци.
Масовна изумирања једнако су
озбиљна као што и само име каже. У
историји Земље било је пет догађаја
масовног изумирања, а сваки је
избрисао између 70 и 95 одсто врста
биљака, животиња и микроорганизама.
У последњем, који се догодио пре
66 милиона година, нестали су
диносауруси.
Протекли
догађаји
били
су
узроковани катастрофалним изменама
околине, укључујући масовне вулканске
ерупције или судар астероида. Шесто
масовно изумирање – које је у току –
другачије је. Научници, са Цебалосом
Гонзалесом на челу, кажу да су за то
главни кривци људи.
Извор: Политика

ЗАГАЂЕЊЕ МОРА ОТПАДОМ КОД ВЕРОНЕ ПРОНАЂЕН
ИЗ РИМА ЗА 30 ОДСТО МАЊЕ ОЧУВАН РИМСКИ МОЗАИК

ИЗ ТРЕЋЕГ ВЕКА

Загађење мора отпадом из Рима
смањило се за 30 одсто за време
док су у Италији били на снази мере
карантина због епидемије корона
вируса, саопштено је у извештају
о
прелиминарним
резултатима
националног истраживања квалитета
морске воде.
Како преноси британски Гардијан,
италијански званичници наводе да је
још рано да се мере карантина сматрају
узроком смањења загађења и истичу да

су промене морских струја и смањење
падавина у априлу и мају такође могле
имати утицаја на ову појаву.
Директор агенције за заштиту
животне средине у региону Лацио
изјавио је да је смањење броја туриста
од марта могло да допринесе смањењу
канализационог отпада колико остави
30 милиона људи који сваке године
посете Рим у нормалним околностима,
преноси Танјуг.
Извор: Политика

Савршено очуван римски мозаик за
који се верује да потиче из трећег века
нове ере пронађен је на северу Италије,
надомак Вероне, известио је лондонски
„Гардијан”, а преноси Танјуг.
Археолози су били запањени када
су пронашли овај подни мозаик на
ископини римске виле откривене пре
скоро стотину година у градском појасу
Неграра ди Валполичела.
Након иницијалног открића античке

виле 1922, ова археолошка локација
била је напуштена све док прошлог
лета археолошки тим града Вероне
није поново почео да је истражује.
Велелепни подни мозаик пронађен
је неколико метара испод винограда
након што су пре само недељу дана
завршени сезонски пољопривредни
радови.
Извор: Политика
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