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У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА ОТВОРИЛА

САВЕТОВАЛИШТЕ И ЦЕНТАР
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗА МЛАДЕ
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Свечаним пресецањем врпце, градоначелница
Драгана Митровић и др Татјана Воскресенски,
директорка Специјалне болнице за психијатријске
болести “Др Славољуб Бакаловић”, отвориле су
саветовалиште и центар за лечење младих. Тако ће
у просторијама Дома омладине са радом почети
Саветовалиште за младе и Центар за превенцију
и лечење менталних поремећаја младих и
адолесцената. Поменути центри радиће у оквиру
Специјалне болнице за психијатријске болести “Др
Славољуб Бакаловић” Вршац.
- За све нас који радимо у Психијатријској
болници, отварање Саветовалишта за младе
и Центра за превенцију и лечење менталних
поремећаја младих и адолесцената је један леп
догађај, рекла је директорка др Воскресенски
поздрављајући присутне. – Ово је важно, пре
свега, за младе људе, грађане Вршца. Од Града
Вршца добили смо простор у Дому омладине који
смо уредили према стандардима и тако да буде
прихватљив за младе људе који ће овде долазити.
Др Воскресенски сматра да је простор Дома
омладине прави избор и да ће млади Вршчани
долазити у саветовалиште и центар за савете и све
што је неопходно за њихово лечење.
- Честитам фантастичном тиму Специјалне
болнице за психијатријске болести “Др Славољуб
Бакаловић”, свима вама који сте учествовали у
реализацији овог, веома важног пројекта за Град
Вршац, рекла је градоначелница Митровић. –
Саветовалиште за младе је нешто потпуно ново
за наш град и мислим да је веома важно за сву
нашу вршачку омладину, за средње школе, за све
који имају било какав проблем. Данас није грешка
имати проблем, грешка је не обратити се стручном
тиму и потражити стручну помоћ. Драго ми је да ће
Саветовалиште за младе и Центар за превенцију

Стручна помоћ и подршка: Градоначелница Драгана Митровић и директорка Татјана Воскрсенски
свечано отварају Центар за превенцију за младе
и лечење менталних поремећаја младих и
адолесцената бити организовани у Дому омладине,
у лепом и пријатном амбијенту, где неће бити тешко
ни младима, али ни њиховим родитељима, да дођу
овде и обрате се стручњацима. Биће ту људи који
ће их чути, пружити им подршку и стручну помоћ,
без одласка у болницу.
Градоначелница је нагласила да ће и у будуће
Град Вршац бити добар партнер СБПБ „Др

Славољуб Бакаловић“ да заједнички брину о својим
суграђанима.
Свечаном
отварању
присуствовали
су
представници овдашњих образовних установа,
Центра за социјални рад, Дома здравља... са којима
СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“ има добру сарадњу
чији су резултат и новоотворено саветовалиште и
превентивни центар за младе.
Ј.Е.

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.

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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Више од хиљаду вршачких спортиста из двадесетак клубова
окупило се прошле суботе, 6. јуна, на градском тргу, на Малом
сајму спорта, одржаном у оргаизацији Министарства омладине
и спорта Републике Србије, Спортског савеза Србије, Спортског
савеза Града Вршца и уз подршку овдашње локалне самоуправе.
Сајам је отворио Вања Удовичић, министар омладине и спорта.
- Акцију смо покренули пре четири године, да промовишемо
рекреативни, школски, али и професионални спорт, кроз
караван и акцију Мали сајам спорта, рекао је министар Удовичић
изразивши задовољство што је био гост нашег града. - Циљ
акције је да управо локални клубови могу да презентују своја
достугнућа и себе у најбољем светлу на локалном нивоу, али и да
сви суграђани имају прилику да се опробају у разним спортовима
и да покушају да можда ставе у први избор спорт као нешто што ће
дефинисати сваког појединца. Мислим да је успех овакве акције
ако, након овог, минимални број деце која су била у систему
спорта, крену корацима локалних спортиста, али и врхунских
шампиона, наших највећих професионалаца и спортиста који су,
више пута, обрадовали све нас, промовисали своју земље и своје
градове.
Отварању Малог сајма спорта на вршачком тргу присуствовао
је и Давор Штефанек, председник Спортског савеза Србије, који је
обишао овдашње спортисте, чланове вршачких клубова, у пратњи
градоначелнице Драгане Митровић.
Штефанек је био врло пријатно изненађен сликом на вршачком
тргу, члановима локалних клубова који су промовисали спортове
којима се баве, али и великим интересовањем Вршчана, посебно
будућих спортиста.
- Нисам ни сам очекивао оволико људи, ово је заиста
изванредно посебно после борбе против корона вируса,
невидљивог противника, додао је Штефанек. – Спортисти су
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показали да су храбри, сви смо се данас окупили овде у Вршцу
који има изванредну инфраструктуру и људе који воде спорт, тако
да Вршац не мора да брине о будућности спорта у овом граду.
Све присутне је, у име града, поздравила градоначелница
Драгана Митровић подсетивши на паузу када спортисти нису
могли да тренирају због мера заштите против ширења корона
вируса.
- Заиста ме радује оволики број спортиста и деце, који су
данас изашли, са својим тренерима, на трг да демонстрирају оно
што најбоље знају, рекла је градоначелница. – Они треба да буду

пример млађим Вршчанима и свима који у будућности желе да се
баве спортом, а овде су могли да виде који спорт како изгледа и да
се определе за неки од њих.
Мали сајам спорта потврдио је још једном, великим бројем
клубова учесника и различитих спортова, да је Вршац спортски
град. Била је то једна изузетна промоција спорта са које су отишли
сви задовољни, како спортисти, тако и они будући шампиони који
ће славу нашег града пронети ван граница Србије.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ГРАДА ВРШЦА

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА
популације, део њих је укључен у програм Друга шанса и ово је
био једини начин да се они образују или доквалификују како би
били конкурентни на тржишту рада. Надамо се да ће знања, која
ће стећи у оквиру овог пројекта, помоћи њиховим породицама
да остваре и материјалну добит запошљавањем у нашој локалној
заједници.
Партнер у пројекту „Интегрисана подршка запошљавању
ромског становништва“, који се реализује средствима ЕУ, јесте и
Центар за социјални рад Града Вршца.
- Ми се бавимо одређеном проблематиком ромског
становништа, тако да смо се укључили и у овај пројекат који ће
помоћи Ромима да стекну одређене квалификције како би лакше
проналазили запослење, наглашава Мирјана Кнежевић, в.д.
директора Центра за социјални рад Града Вршца и локални експерт
у овом пројекту. – Од среде креће обука за пољопривредне
струке, сточарство, цвећарство. Стручну праксу полазника већ
смо договорили са одређеним фирмама, што државним, што
приватним, како би теоријско знање обликовали у праксу.
Урош Недић, представник Асоцијације грађана „Импулс“, један
је од партнера у овом пројекту. Недић подсећа да се „Импулс“ већ
дуго година бави ромском популацијом и додаје:
- Били смо укључени у бројне пројекте од описмењавања
до образовне инклузије Рома школског узраста, до жртава
холокауста. Град Вршац је препознао велико искуство „Импулса“
у раду са Ромима и укључио нас је као партнера. Статистички
подаци су показали да је ромско становништво тешко упошљива

Фото: А. Путник

У сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова,
а уз подршку средстава Европске уније, Град Вршац је започео
реализацију пројекта „Интегрисана подршка запошљавању
ромског становништва“. Након вишемесечних припрема, почела
је обука за незапослене Роме и Ромкиње која се обавља у Дворској
50, некадашњем седишту „Зоре“, сада преуређену средствима
пројекта.
- Укупна вредност пројекта је 56.000 евра, од чега је 10 одсто
учешће Града Вршца, објашњава Татјана Николић, чланица
Градског већа задужена за здравство и социјалну заштиту и
менаџер поменутог пројекта. – За ове намене простор у коме
се налазимо је освежен и уприличен како би полазници обука
могли да стекну основна знања за занимања за која су изразили
жељу. Организатор обука је Универзитет „Аџија“ из Новог Сада, а
тренутно је овде на обуци 38 полазника док ће их у току поподнева
бити још 10. Све обуке су лиценциране, полазници ће добити
одређене сертификате. У оквиру обуке, имаће теоретске часове,
као и праксу коју ће обавити код вршачких послодаваца.
Првог дана на обуци су били полазници за фризера, металску
групу предмета, вариоце, браваре, аутолимаре, куваре, пекаре,
керамичаре, молере и зидаре, хранитељи и неговатељи. Са
вршачком Филијалом Националне службе за запошљавање
установљено је која су то дефицитарна занимања
- Обуку ће проћи укупно 63 полазника од 130 лица која смо
селектовали, наглашава Николићева. – Основни проблем на који
смо наилазили јесте непотпуно основно образовање ромске

друштвена група и да захтева одређени приступ кроз пројектне
активности.
Полазници су задовољни и мотивисани, а једна од непознаница
за Роме за укључивање у пројекат било је питање социјалне
помоћи. Недић поручује свим припадницима ромске попуације
да им укључивање у пројекат неће ускратити добијање социјалне
помоћи.
- Тек када потпишу уговор са послодавцем да су добили посао,
да су запослени, и када их Национална служба за запошљавање
скине са евиденције незапослених, онда ће им се одузети право
на социјалну помоћ, изричит је Недић наглашавајући да је ово
важна и велика шанса за ромско становништво да дође до посла.

Ј.Е.

ВОЈВОДИНЦИ ДОБИЈАЈУ СЕОСКУ КАПЕЛУ

ГРАД ВРШАЦ НАСТАВЉА УКЛАЊАЊЕ ОТПАДА ИЗ СЕОСКИХ СРЕДИНА

САНИРАНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У ВОЈВОДИНЦИМА СВЕ СПРЕМНО ЗА АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА

Настављајући акцију уређења села, Град Вршац је
организовао санирање дивље депоније смештене тик уз
прве сеоске куће у Војводинцима. Отпад који се сакупљао
годинама, претио је да угрози животну средину, али и
здравље мештана овог села које има око 300 житеља.
Радове на санирању депоније, површине око 1,5 ха, које је
обавило ЈКП „Други октобар“, обишла је градоначелница
Драгана Митровић, у пратњи сарадника.
- Кренули смо, ове године, од Војводинаца, ово
је једна од већих депонија, каже Милош Васић, члан
Градског већа задужен за заштиту животне средине. – У
плану је да наставимо санирање депонија у Загајици,
Стражи, Уљми и Великом Средишту.
Дивља депонија у Војводинцима сада је први пут
санирана, што нажалост није случај са неким другим
селима где се уклоњена дивља депонија поново направи
бацањем смећа од стране мештана, што свакако није за
похвалу.
- У неким селима радимо поново уклањање
дивљих депонија на истим местима, па бих апеловао
на становнике наших села да сав већи, кабасти отпад,
одвозе на градску депонију где се он правилно одлаже,
истиче Васић. – Остали комунални отпад треба да одлажу
у канте за смеће, јер Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ врши организовано одношење смећа из неких
села једном недељно, из других и два пута недељно. Ми

смо једна од ређих општина која односи смеће из својих
села, малтене као и у граду.
Члан Градског већа за екологију истиче да се дивље
депоније убрајају у веће загађиваче животне средине и
додаје:
- Загађују и деградирају земљиште, подземне воде,
ваздух, али и директно угрожавају биљни и животињски
свет. Зато поново апелујем на становнике наших села да
ако хоћемо чисту животну средину, да свој комунални
отпад одлажу правилно. Друго, важна су и средства која
Град Вршац издваја за санирање дивљих депонија. До
сада је за то издвојено око 10 милиона динара и сматрам
да је било паметније и сврсисходније да смо та средства
усмерили за изградњу тротоара, дечјих вртића или
подизање ученичког стандарда. Јер, кад једном очистимо
дивљу депонију, не би требало више да се одлаже отпад
на то исто место.
У име мештана, градској власти су се захвалили
Марћел Попа, председник Месне заједнице Војводинци,
као и житељ овог села Адриан Царан који је нагласио да
је ово значајан потез за мештане, јер је депонија стигла
до првих сеоских кућа. Он је, такође, позвао сељане
да испоштују овај труд локалне самоуправе и ппочну
правилно да одлазу свој комунални и остали кабасти
отпад.

Ј.Е.

Локална самоуправа наставља да
унапређује услове живота у селима на
територији Града Вршца, а део тога је и
изградња сеоских капела. Остало је још пар
села која немају уређене капеле, међу којима су
и Војводиинци у којима постоји објекат који ће
бити преуређен и пренамењен у сеоску капелу.
- Урадили смо комплетну пројектно техничку документацију за санацију овог
објекта који ће бити преуређен у сеоску капелу,
каже Славиша Максимовић, члан Градског већа
задужен за рурални развој. – Очекујемо да
ће у наредних месец-два почети радови и да
ћемо ускоро успети мештанима Војводинаца
да предамо на коришћење сеоску капелу.
Припремили смо и сву потребну документацију
за капелу у Потпорњу где имамо одређени
административни проблем који ћемо, надам
се, решити у наредних месец дана. Спремна је
и комплетна документација за санацију старе
школе у Ритишеву где ћемо део преуредити у
сеоску капелу пошто је тај објекат тачно преко
пута од цркве. У плану је да се и та капела ради
ове године. Кад завршимо ове три поменуте
капеле, остају нам још Ватин и Мало Средиште
где смо ушли у процедуре везано за имовину
и прикупљање документације. Надам се да ће

следеће године и те капеле бити решене, тако
да ће сва насељена места на територији Града
Вршца имати сеоске капеле.
Максимовић је најавио да је ове године у
плану да се асфалтира Улица Маршала Тита у
Војводинцима, која је у изузетно лошем стању,
а биће још радова и у другим насељеним
местима.
- Планови су нам заиста велики за ову
годину, када је реч о радовима у нашим селима,
нагласио је Максимовић. – Један од највећих
пројеката је изградња спортске сале у Гудурици
за коју је завршена комплетна пројектнотехничка документација, добили смо све
потребне дозволе и чекамо да распишемо
јавну набавку и изаберемо извођача како би
радови што пре кренули. Пројекат је вредан
10 милиона динара. Спремна је документација
и за ново спортско игралиште у Парти, а
вредност радова је 2,5 милиона динара.
Када је реч о мањим инвестицијама, биће
их у сваком селу од уређења дивљих депонија
до осталих планираних интервенција и радова,
а све у циљу да се услови живота у селима
приближе онима у граду.

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”

Ј.Е.
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ОДРЖАНА ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ „ПЕРСПЕКТИВЕ
ПРИВРЕДЕ ВОЈВОДИНЕ НАКОН ПАНДЕМИЈЕCOVID-19“
Онлајн конференцију на тему „Перспективе
привреде Војводине након пандемије
COVID-19“, у организацији Привредне коморе
Војводине (ПКВ) и компаније „Колор медија
комуникејшн“,данас је у ПКВ отворио председник
Скупштине АП Војводине Иштван Пастор. Циљ
конференције јесте подела искустава земаља
у региону и сагледавање реалних последица
пандемије Covid-19, као и иницирање даљих
одрживих
мера у виду превазилажења
негативних економских и свих осталих
последица по нашу економију и друштво.
Отварајући скуп, председник Пастор се
осврнуона статистичке податке о привреди
Војводине у прва четири месеца текуће године.
„У периоду од јануара до априла ове
године индустријска производња у Србији је
смањена за свега 0,8 одсто, док је у Војводини
истовремено порасла за 7,5 одсто. Укупна
вредност спољнотрговинске робне размене
Војводине је за 1,4 одсто мања у односу на исти
период претходне године. Битан је податак и
да је извоз војвођанских предузећа износио у
овом периоду 1,9 милијарди евра што чини 36%
извоза Републике Србије. Извоз је у прва четири
месеца смањен за 1,3 одсто, а увоз за 1,5 одсто“,
истакао је председник Пастор.
У свом обраћању, председник ПКВ Бошко
Вучуревић јерекао да је ово једна у низу онлајн
конференција коју је ПКВ организовала после
пандемије и прва комбинована конференција у
простору ПКВ. Он је такође поменуо неостварене
активности ПКВ, због пандемије Covid-19.
„Привредна комора Војводине јеу протекла
три месеца, услед новонастале ситуације,
пропустила преко 40 планираних и уговорених
привредних делегација, Б2Б сусрета, сајмова

и других манифестација са представницима
институција и привреде преко 15 региона и
земаља уз учешће преко 1.000 привредних
субјеката“, изјавио је Вучуревић.
„Искуства земаља урегиону и начин
функционисања привредних комора у
новонасталим условима су непроцењива
у поновном успостављању и обнављању
спољнотрговинске и сваке друге сарадње
међу регионима, а интеррегионална сарадња
је кључни фактор нашег заједничког одрживог
привредног развоја“, рекао је Вучуревић.
Говорећи о статистичким подацима о
економској активности током протеклих месеци,
Вучуревић је нагласио: „Према подацима
Привредне коморе Србије, до 1. јуна компаније
у Војводини су вратиле на посао преко 22.000
радника и своју производњу ставиле поново у
функцију. Овај податак нам даје реалну наду за
бржи опоравак наше привреде, раније него што
смо можда очекивали“.
На крају свог излагања, Вучуревић је још
једном нагласио значај регионалног повезивања
у превазилажењу негативних последица
изазваних
коронавирусом,
цитирајући
Кристофера Лајтла, председника Асоцијације
европских привредних комора, да снажан
и развијен регион значе снажну и развијену
државу.
Председник„Колор прес групе“ Роберт Чобан
такође се обратио на конференцији.
„Чињеница је да је у Војводини од стране
надлежних институција постојала одговорност
још крајем јануара и почетком фебруара, што
иде у прилог чињеници да се Војводина заиста
одговорно и савесно понела у борби против
кризе. Није случајно што у Војводини корона није

ушла ни у један старачки дом. Зашто сада све ово
говорим? Зато што се тај начин функционисања
и повезивања и сарадња између Црвеног крста,
нас као приватне компаније, Града Новог Сада
иПокрајинске Владе, показао у целом друштву
као одличан модел. Апсолутно сам сигуран
да ће се у временима која долазе, у периоду
опоравка,сарадња показати као прави пример
доброг функционисања“, рекао је Чобан
приликом отварања конференције.
Конференција је регистровала 120
директних укључења, а директна обраћања
путем видео линка имали су амбасадори

и представници амбасада у Републици
Србији (из Републике Румуније, Чешке
Републике, Краљевине Марока,
АрапскеРепублике Египта и Републике
Туниса) као и председници и представници
привредних комора европских региона (Вал
Доаз, Париз-Француска, Сегедин-Мађарска,
Острава-Чешка, Бањалука-Република Српска
и Солун-Грчка).
Кабинет председника Привреде коморе
Војводине
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ВАСИЛИЈЕ РАВЊАНСКИ, ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФОЛКЛОРАЦ, ВОЛОНТЕР, ПЛАНИНАР...:

ЉУДСКИ ЈЕ ПОМОЋИ!

Василије Равњански доселио се из родног Глогоња, села
код Панчева, у Вршац због посла, још као младић. Његова
ведра природа, доброта, жеља да свима помогне, окупиле
су око њега много познаника и пријатеља. Ове лепе
особине понео је из породице. Био је волонтер, фолклорац,
планинар... Био је задовољан својим животом све док није
остао без посла пре две године. Никада није био у тежој
ситуацији, каже. Не ради, нема услова за пензију, морао је
да тражи социјалну помоћ да би могао да плати рачуне.
Руку је увек пружао свима којима је помоћ била потребна.
Сада је њему потребна рука пријатељства да преброди
наредне 2-3 године док не стекне право на пензију.
Где и када почиње Ваша
животна прича?
- Моја животна прича почиње
у селу Глогоњ код Панчева. Име је
добило по глогу. Постоји легенда да
су се, испод тог глога, досељавали
људи из Македоније. Међу њима су
били моји баба и деда. Порекло нам
је македонско.
Тата Божа је радио као трговац,
мама Борка је била домаћица,
бавила се фолклором чак и кад је
имала мене. Баба је чувала и мене
и теткиног сина јер су снаја и јетрва
биле ангажоване у фолклору. Одатле
сам сигурно и ја наследио љубав и
таленат за фолклор којим сам почео
да се бавим од 4. разреда основне
школе. И током средње школе био
сам члан КУД „Веселија“ из Глогоња.
То је румунско фолклорно друштво,
а уз румунске игре, имали смо и
остале кореографије - културне
баштине и других народа који овде
живе.
Имам млађег брата. Волим
да кажем да сам брата добио на
свој захтев. Осећао сам се некако
усамљено, тужно, јер сви су имали
некога. Кад се заврши распуст, сви
оду, ја останем сам. Жалио сам се
мами да сам сироче. Било је срамота
у то време, јер разлика између нас
је десет година, мама је већ била
у неким годинама када се на то
другачије гледало у малим сеоским
срединама. Мама се крила и од
свог оца да је не види са стомаком.
Село је то, чудна су ту правила. Брат
Миодраг има своју породицу, нашу
снајку Весну и братанца Дејана.
Живе у Глогоњу, у породичној кући.
Какав је био живот у Глогоњу?
- Тата је био трговац и дружио

се, углавном, са Румунима, знао
је одлично румунски језик. И ја
сам га научио, али престао сам
да говорим из револта, јер је тата
рекао да ће ме уписати у румунско
одељење. Мислио сам да ћу стално

да одговарам, јер је било мало
румунске деце у школи. Свашта
се крије у малим дечјим главама.

Знање румунског језика много ми
је помогло касније у послу, могао
сам да комуницирам са румунским
клијентима.
У Глогоњу сам завршио основну
школу, а у Панчеву средњу
економску. Пошто је тата радио
у Тргопродукту, ја сам почео да
радим ту у књиговодству. Нисам
имао стаж, али примања су била
лепа. Могао сам себи да приуштим
годишњи одмор, много сам путовао,
и лети и зими, Дубровник, планине...
Упознао сам много људи, стекао

промету, али када смо се спојили
са Ерсте банком, премештен сам на
радно место благајника. Било је то
за мене нешто ново, али лепо сам се
снашао и привукао сам велики број
клијената. Што својом љубазношћу,
што људи које сам познавао са
фолклора, планинарења, из града...
Ваши познаници кажу да вас
красе добре, данас нажалост и
ретке особине, да волите људе,
да сте ведрог духа, спремни да

је тамо врло лепо примљен, много
су им се допале наше ношње и
темпераментне игре, толико су
нам аплаудирали. Дуго сам био у
фолклору, прво са фолклорним
друштвом Хемофарма, били смо
на турнеји по Немачкој. Било ми је
лепо и са њима, а посебно касније
са КУД „Лаза Нанчић“. Био сам у
играчком ансамблу, а после дуго
година био сам благајник. Деца су
ме звала Васице, некад и директоре,

помогнете, поделите лепу реч...
Куда вас је све то одвело?
- Било ме је свуда, од фолклора,
до планинарења, волонтерства...
Једна од мојих најдражих успомена
је када сам водио наш фолклорни
ансамбл „Лаза Нанчић“ у Северну
Македонију, на прославу Светог
Јоакима Осоговског. Исто је било
и са дружењем са ансамблом
„Крушик“ из Ваљева, али најдража
ми је петнаестодневна турнеја по
Сицилији. КУД „Лаза Нанчић“ био

били смо као једна породица. Тамо
је одувек била лепа атмосфера,
друже се и приватно, изродили су се
и бракови, сада играју њихова деца,
нова генерација... Увек сам говорио
да су фолклорци амбасадори
правих вредности, свуда лепо
примљени, чувају традицију и благо
свих наших народа.
Лепе успомене за фолклор везу
ме још из детињства, из Глогоња.
Имали смо тамо истурено одељење
Музичке школе „Јован Бандур“

пријатеље. Лепа су то сећања која
и данас памтим, то ми нико не може
одузети.
Где сте касније радили?
- Мали временски период радио
сам у Ремонту и 9. децембра, 1980,

на Светог Алимпија, почео сам да
радим у Београдској банци. За мене
је то било остварење сна, банке су у
то време биле појам. Био је то млад
колектив, лепо су ме примили.
У међувремену сам одслужио
војни рок, био сам примеран војник,
добио сам значку за то. Служио сам
у Петровцу на Млави, а други део
војног рока у Центру за цивилну
заштиту у Земуну. Војни рок сам
завршио са чином млађег водника.
Војска је била корисна за даљи
живот, стекао сам дисциплину, доста
пријатеља са којима сам и данас на
вези.
Из војске сам се вратио на своје
радно место, где сам остао до пре
пар година. Банка је током тог
периода мењала име у Вршачку
банку, Новосадску и на крају нас је
купила аустријска Ерсте банка, једна
од водећих. Радио сам у платном
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из Панчева коју сам завршио.
Свирао сам хармонику. Били смо
запажени, а КУД „Веселија“ и данас
постоји у Глогоњу. Мало их је, али
функционишу.
Желим да издвојим своју школску
другарицу Славицу Михаиловић,
која је сада професионални
кореограф у Крагујевцу. Поставила
је пар кореографија и нашем
КУД „Лаза Нанчић“. Имамо дивну
сарадњу са њом, али и са осталим
КУД-овима широм Србије.
Шта Вас је још привукло, осим
фолклора?
Духовност.
Обилазак
манастира. Док сам био млађи чак
сам и покушао да упишем Институт
за богословију. Припремао сам се,
добио сам и благослов од владике
Амфилохија, али вероватно ми
није било суђено. Међутим, вера
у Бога, љубав према манастирима,
монаштву, духовности је остала.
Једноставно, потичем из такве
породице, која верује, тако сам
васпитаван.
Одувек ме је привлачило и
планинарење. Волим природу.
Био сам члан и „Железничара“ и
„Вршачке куле“, док сам био млађи и
док ми је здравље то дозвољавало.
Свуда смо путовали, освојио сам и
Златну значку за планинарење, неке
дипломе. И ту сам исто био укључен
у послове око благајне. Нисам био
благајник, али био сам надзорни
орган.
Памтим да сам у средњој школи

волео да имитирам професоре,
све док то није, на крају 4.
године, „процурело“. Сви су лепо
прихватили
моје
имитирање,
чак су ме препоручили Доријану

Шетини, редитељу. Отишао сам
код њега, тражио је да му спремим
имитацију неке познате личности.
Своју глуму наставио сам касније
кроз
маскенбале,
„Вршачки
венац“, у Планинарском дому, на
приватним забавама... Волео сам
да увесељавам људе. Сви смо били
задовољни. Био сам испуњен јер
сам другима подарио мало весеља,
а они су говорили како им је лепо
у мом друштву. Стекао сам пуно
пријатеља.
Волим да комуницирам са

људима, никад ми није тешко да
поделим осмех, лепу реч са неким,
не треба за то никакав посебан
повод, а то нас и ништа не кошта. Те
ситнице умеју некоме да улепшају
дан, да унесу мало светлости у таму
која се, можда баш тада, надвила
над њим. Лепа реч и осмех су
најлепши дарови и треба их што
више размењивати са људима око
нас. И док сам радио у банци на
шалтеру, није ми било тешко да
будем љубазан и добронамеран
према клијентима, излазио сам са
њима до банкомата да им покажем
како да га користе.
Та Ваша љубав према људима,
комуникативност, жеља да неком
помогнете, одвели су Вас и у
волонтеризам. Како?
- Радо сам се одазивао на позив
да волонтирам. Мислим да сам
можда једини у Ерсте банци у Вршцу
и Пландишту који је био волонтер
на свим прославама, скуповима.
Носио сам костим наше маскоте
Ерсте меде на Грожђебалу и осталим

манифестацијама. Био сам волонтер
на радној акцији у Краљеву после
земљотреса, уређивали смо дечје
село, вртиће, ботаничку башту у
Новом Саду, кад је на Фрушкој гори
изгорео планинарски дом... Нашао
сам задовољство у томе да се нађем
тамо где треба, да пружим помоћ,
дам свој допринос. Волонтирајући
сам упознао много дивних људи и то
је велико богатство.
Био је то леп период Вашег
живота. Нажалост, то се не може
рећи за последње две године.
Шта се то догодило?
- Пре две године Ерсте банка
је почела да отпушта раднике,
направили су рез. Проглашен сам
технолошким вишком и остао сам
без посла. Током рада сам, нажалост,
добио и дијабетес. Тешко сам то
прихватио. Лекари из наше болнице
послали су ме у Врњачку Бању у
едукативни камп и захваљујући
њима, осећам да могу да се борим
са дијабетесом, да га победим. Али,
имам једну другу, велику муку.
Постао сам корисник социјалне
помоћи. Немам посао, а немам ни

довољно радног стажа, ни година
старости да одем у пензију. Фале ми
две године радног стажа или три да
имам довољно година старости за
пензију.
- Тешко ми је јер лежем у кревет
и ујутро се будим са бригом како
ћу платити рачуне, купити лекове,
спремити себи неки оброк... Тежак
је то осећај. Скромно сам живео,
радио сам, редовно плаћао све
обавезе, био сам задовољан и
срећан. Ово је нешто сасвим ново
за мене. Никада нисам могао ни да
помислим да ћу морати да тражим
социјалну помоћ. Знам да нисам
једини, али тешко ми је да било коме
то кажем, срамота ме је. Увек сам се
трудио, борио, радио, нисам седео
и чекао да ми неко нешто удели.
Велико је то понижење за сваког
човека. Неки људи то не разумеју.
Има ли решења за ово стање?
Шта бисте ви желели?
- Волео бих да добијем неки посао
у некој администрацији, на шалтеру,
јер здравље ми не дозвољава
велики физички напор, не могу дуго

Мој је деда био велики добротвор
од тога да подели ручак који му је
баба донела и остане гладан цео
дан на послу, до тога да је многим
људима позајмљивао новац да оду у
иностранство на рад. О томе и данас
причају млади из тих фамилија.
Сличне приче о доброчинству прате
и мог брата. Увек чујем нешто лепо о
њему кад одем у родно село Глогоњ.
Шта је у животу важно?
- Најважније је да будемо људи,
искрени и поштени, да помогнемо
једни другима колико можемо,
пружимо им лепу, топлу реч. Људски
је помоћи.
- Волим да се јавим бакама кад
их сретнем на улици, да питам
како су. Увек ме питају:“Сине, чији
си?“. Јер, кажу, данашња омладину
нема ту навику. На нашој пијаци
задовољство ми је да купим од
бакица које имају мало тога на тезги.
Знам да је то квалитетно, природно,
домаће, гајено с љубављу и муком,
али и да тај динар њима пуно
значи. Сетим се моје баке, која је
гајила нешто живине, продавала

да ходам, да будем на ногама. Није
ми тешко да комуницирам, волим
да радим са људима. Док сам радио
у банци на шалтеру, људи су били
одушевљени мојом услугом, ведрим
приступом, тако да сам се ја често
питао како то раде моје колеге, јер
сам сматрао да је такав мој однос
нешто сасвим нормално.
- Породица из које потичем
није била нешто богата, али имали
смо толико да лепо живимо и да
поделимо са онима који нису имали.

јаја на пијаци, и сваки пут после
пијаце доносила ми је нешто да ме
обрадује.
Увек сам се трудио да помогнем
колико год сам могао. Кажу да се
добро, добрим враћа. Надам се
да ће се наћи неко ко ће мени да
помогне да пребродим овај најтежи
период у мом животу, ових две - три
године док не стекнем право на
пензију.
Јованка Ерски
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - МАРКО БРАКОВИЋ

„СВЕТ СЕ ДАНАС БРЗО МЕЊА“

Психотерапеут, писац и колумниста Марко Браковић у свом
трећем роману „Људски апарат“ (Лагуна, 2018) исписује
дистопијску причу смештену у блиску будућност, преиспитујући
мрачне облике света који се мења вртоглавом брзином, стално
нас изнова шокирајући.
Браковић је дипломирао андрагогију на Филозофском факултету
у Београду, након чега је похађао постдипломске студије
из области конструктивистичке психотерапије. Аутор је
колумни, стручних текстова и блогова у медијима у земљи и
региону, редован аналитичар друштвених дешавања и један од
најистакнутијих психотерапеута млађе генерације. У двадесет
пет година дугој музичкој каријери професионалног бубњара,
објавио је два албума и три сингла. Аутор је романа „Фејсбук
предатор“ (2014) и „Таблет“ (2015).
„Људски апарат“ је ваш трећи
роман. Шта је заједничко овим
књигама?
- Ова три романа су својеврсна
трилогија, мада сам их тако
конципирао да могу да се читају
потпуно аутономно, али је најлепше
када се иде редом. Осим саме радње
која се прелива из једног у други,
повезује их и главни јунак Предраг
Петровић који је, до сада, мој
најважнији алтер его, иако их има
више. Стилски, романи се значајно
разликују и тематски су другачији.
Трудио сам се да се не понављам.
Од пионирског дела дигиталног
реализма и тврде еротике у
„Фејсбук предатору“, „Таблет“ је
први српски психотерапијски
роман са нагласцима на политици и
геополитици, а све то се финализира
и доживљава климакс „Људским
апаратом“ који је роман о сумраку
телевизије. Сва три романа имају
изражен трилер моменат.
Како је и колико дуго „Људски
апарат“ настајао?
- Када ми прича сазри и скупим
довољно материјала, писање иде
брзо. Рад на првој руци, никада
ми не траје дуже од неколико
месеци. Ево, управо сам на пола
мог четвртог романа, тачније
романсиране
погледате
мој
аутобиографије под
„Моји
романи
имају
првенац
из
2014,
а
називом
„Балада
који
је
писан
2012,
изражен
трилер
декадента”. Биће то
видећете огромну
занимљива прича
моменат“
разлику. Како у мом
са аутофиктивним
описивању
света,
деловима, али они
зрелости,
стилу
писања,
тако
и у
ће бити заступљени у мањој мери.
друштвеним
догађајима.
Све
се
Радња романа дешава се у
веома
брзо
мења
па
друштвене
блиској будућности. Колико се
свет који описујете брзо мења, науке данас имају брдо посла да
какве промене доноси неколико све то испрате а још више да колико
година данашњем свету, са толико тачно предвиде исходе.
Колико су вам искуства
свим његовим мањкавостима о
б а в љ е њ а
којима пишете?
п с и хоте р а п иј ом
- Промене су
„Брзо
сам
постао
помогла
у
никада брже, у
стварању
ликова
готово
сваком
андерграунд хит“
и писању овог
смислу.
Када

романа?
да мислите да ваше књиге нису
- Много. Никада нисам имао за широке масе. Због чега? Ко су
проблема да направим портрет ваши читаоци?
било ког лика. Одлично разумем и
- Имам заиста верне читаоце
сексуалног зависника, политичара, који апсолутно све прате, читају,
председнике, криминалце, ратне разумеју и знају. То су људи доброг
ветеране као и
и
истанчаног
интелектуалце
и
књижевног
укуса,
„Друштвене науке а њих нема много
филозофе.
Имам
у
данас имају тежак укупној популацији.
огромно животно
и професионално посао да испрате све Одувек сам желео да
искуство а то је промене и предвиде будем „андерграунд
веома важно.
хит” писац и у томе
њихове исходе“
Изјавили
сте
сам веома брзо
једном приликом
успео и задовољан
сам. Мада, са сваким

романом, публика се све више
проширује што видим по продаји
и хонорарима па сада могу рећи
да сам и солидно ликвидан. Моји
романи ће без сумње живети и
после мене, а свакако бих волео да
их буквално свако чита, али мислим
да то у овој и оваквој земљи која је
сиромашна и мала, то није реално.
Т.С.

ЛАГУНА И ВРШАЧКА КУЛА
НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ
„НЕТИПИЧНОГ ТИПА“
ТОМА ХЕНКСА
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ настављају
са награђивањем љубитеља књиге. Овог пута
најбржи читалац „Куле“ освојиће роман Тома Хенкса
„Нетипичан тип“. Све што је неопходно је да на имејл
адресу citajmokulu@gmail.com пошаљете своје име,
презиме и адресу. Читалац чији имејл стигне први
добиће обавештење и моћи ће да преузме награду у
просторијама редакције „Вршачке куле“, Другог октобра
59. Неопходно је само да по награду дође са примерком
последњег броја „Куле“. Књигу „Циркус“ освојила је наша
читатељка Бојана Чипак. Честитамо!
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КАКО ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ НЕГУ НАЈСТАРИЈИМ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ (9)

БРИГА О СТАРИМА - АКТУЕЛНО
ПИТАЊЕ У СВИМ ВРЕМЕНИМА

-Најважније је да саслушамо жеље старијих, да објективно, сами или уз помоћ стручњака, проценимо њихово стање -

ПИШЕ:

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ,
ДИПЛ. ПСИХОЛОГ

Забрана кретања за грађане
старије од 65 година, која је
постојала током ванредног стања
изазваног вирусом корона, за
многе је представљала велики
проблем. Старији суграђани били
су у ситуацији да им кретање буде
потпуно ограничено, а млађи
су били у дилеми како треба
да се односе према старијим
члановима
своје
породице.
Категорија старијих и хронично
оболелих, што, на жалост, често
буде заједно, била је означена као
ризична.
Како бринемо о старима,
члановима своје породице или
блискима, јесте питање које
можемо да поставимо и сада, када
је ванредно стање завршено.
Старост је период живота који
је, законом одређен, као период
у коме се налазе људи старији од
65 година. Различита друштва и
културе су се, током времена, али
и сада, различито односиле према
припадницима ове групе. У неким
друштвима стари су били посебно

уважавани. Постојала су већа
стараца чији чланови су доносили
све значајне одлуке за заједницу
у којој су живели. У другима је
постојао обичај да се стари људи
убијају (обичај звани лапот) јер
су представљали оптерећење.
Требало их је хранити, били
су слабије покретни и њихово
присуство
је
представљало
баласт за заједницу.
У савременим друштвима,
захваљујући бољим условима за
живот, животни век се продужава.
Такође, постојећи тренд је такав
да се млади људи, када заснују
своју породицу, одвајају од
родитеља. Велики број старијих је
у својим домаћинствима и често
су сами.
Одрасли, са својом децом,
обавезама према послу, нису увек
у могућности да обрате пажњу
на своје родитеље или друге,
блиске старије људе. Када се нађу
у ситуацији да морају да реагују,
пред оне који брину о старима,
постављају се многа питања.
Поред рационалног, код млађих
постоји и читав низ емотивних
реакција.
За осећања која постоје код
млађих чланова породице, јако
је важно какав је био однос са
старијим чланом породице у
ранијем периоду. Ако се ради
о односу родитеља и његовог,
сада, одраслог детета, лако се

могу вратити на раније начине
понашања. Иза овога увек стоје
емотивне реакције које могу

неку драстичну интервенцију
која је у вези са здравственим
стањем или донети одлуку у вези

да буду и веома негативне. Бес,
некада и мржња у односу на старе
родитељу, су честе. Понекад
немоћ старијих ствара жељу за
осветом. Прилику да им се врати
оно што су, према виђењу своје
деце, они, док су били моћни
одрасли, урадили својој деци.
Осећање
кривице
је
осећање које се, такође, веома
често, појављује када треба да
предузмемо одређене кораке који
су нужни ради заштите старијих
чланова породице. Посебно
уколико је потребно урадити

са смештајем старијих у установу
социјалне заштите или неку од
здравствених установа, на дуже
време.
Када доносимо одлуку о
томе како треба да поступимо
са старијим члановима своје
породице, најважније је да,
уколико смо у могућности, у
процес одлучивања укључимо
и њих - наше старије чланове
породице.
Затим, веома је важно да
прикупимо
све
потребне
информације о томе који све

облици заштите су доступни.
Који облик заштите старих се
препоручује, зависи пре свега,
од стања у коме се старији члан
породице налази.
Уколико
је
потребна
минимална
помоћ
око
снабдевања
и
одржавања
хигијене простора, некада је
довољно да се млађи мало
реорганизују у обављању својих
послова и да издвоје неколико
сати недељно да би могли да
обављају ове послове.
Ако се старији члан породице
налази у стању да му је потребна
интензивнија нега или врста
услуге коју млађи чланови
породице нису у могућности да
пруже, постоји служба за помоћ
у кући старима, којој можете да
се обратите. Ако је старији члан
породице у стању да је завистан
од неге других, постоји могућност
смештаја у установу социјалне
заштите, Геронтолошки центар.
Најважније је да саслушамо
жеље старијих, да објективно,
сами или уз помоћ стручњака,
проценимо њихово стање и
тако донесемо одлуку. При
томе, треба да водимо рачуна
о стварном интересу старијег
члана породице и могућностима
које имамо да бисмо пружили
одговарајућу заштиту, а не о
својим осећањима.

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ПСИХОЛОШКИЊЕ ТАТЈАНЕ ДАНИЧИЋ

ПРВА У СЕРИЈИ ТРИБИНА О
ПОСЛЕДИЦАМА КОРОНА КРИЗЕ
Та прилика у којој смо били изоловани
и окренути ка себи и блиским људима,
индивидуално ће вероватно имати и
доста озбиљних последица на односе
које су људи имали са својим блискима –
додала је Татјана Даничић.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА “ВАТИН”

Фото: Петар Слијепчевић

Прошлог петка у „Салону код Порте“
психолошкиња Татјана Даничић одржала
је предавање под називом „Изолација
живота“.
Према
њеним
речима,
предавање је организовано у настојању
да се расветли ситуација која нас је затекла
у вези са пандемијом корона вируса и да
се људима пруже одговори на нека од
питања са којима смо се сусретали током
трајања ванредног стања, а нарочито са
могућим последицама и оним што нас
очекује када се криза заврши.
- Цело становништво је трпело
одређене последице, али верујем да
је најтеже било нашим најстаријим
суграђанима који су били у ситуацији да
буду затворени прилично дуго и многи
од њих су имали тешкоће да организују
свакодневни живот, снабдевање, плаћање
рачуна, одлазак код лекара или по лекове
и све остало што је нужно. Престали су да
раде вртићи и школе, деца су се вратила
у куће, што је децу различитог узраста
погодило на различите начине. Верујем
да је најлакше било малој деци и да им
је пријало то што су са родитељима, а
опет, највећи терет су поднели одрасли
који су морали да брину о својој деци, да
преузму на себе онај део који се односи
на образовање и да брину о старима у
породици. Били су забринути за себе
и за здравље својих најближих – каже
психолошкиња Татјана Даничић и истиче
да је било веома занимљиво пратити
реакције људи током трајања ванредног
стања, планове које је већина правила
за период када криза прође, сличне
новогодишњим одлукама.
- Надам се да ћемо успети да
поднесемо последице, пре свега мислим
на то да опасност још увек постоји, дакле
вирус је ту, а затим и на то да ништа не
знамо о последицама које вирус оставља
на људе који су га прележали. Не знамо
какве ће бити економске последице целе
ове ситуације која је погодила читав свет.

На основу члана 45а. 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, 31/2019,
37/2019 и 9/2020) и члана 39. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града
Вршца, оглашава

Израда плана поверена је ЈП „УРБАНИЗАМ“ из Крагујевца,
улица Краља Петра I број 23.

Прошлонедељно предавање било је
прво у организацији „Тачке сусретања“,
након тромесечне паузе у раду. На
питање зашто их током ванредног стања
није било на интернету, Марија Васић
Каначки, оснивачица овог удружења,
одговара да је „Тачка сусретања“ желела
да остане верна свом изворишту, а то је
сусрет.
- Основа наше приче, наше идеје,
наше визуре проматрања културе
данас је непосредни сусрет и контакт,
тада се најбоље преносе информације,
знање, искуства и енергија. Наредним
предавањима
покушаћемо
да
одговоримо на питање да ли смо
паметнији и бољи после ове кризе.
Након предавања психолошкиње Татјане
Даничић, долази нам Георгиј Назаров,
неко ко је апсолвирао здрав живот, затим
др Драгица Станојловић, Вршчанин
лајфкоуч Ненад Огризовић, а потом и
кинезиолог Зоран Милишић – најавила је
Марија Васић Каначки.

Т.С.

Рани јавни увид трајаће 15 дана и обавиће се у периоду од
12.06.2020. године, до 27.06.2020. године. Материјал за рани јавни
увид, биће изложен у електронском облику на интернет порталу
Града Вршца (http://www.vrsac.com/Page.aspx?Lang=cir&Page=Ra
niJavniUvid&Pid=4).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше
увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца преко овлашћеног лица пружиће све
потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим
решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се
доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику
носиоцу израде плана Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца,
преко писарнице општинске управе, поштом и електронском
поштом(mlegan@vrsac.org.rs), закључно са 27.06.2020.године.
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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НОВА ПОСТАВКА У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„ИЛУСТРАЦИЈЕ ИЗ ИЗОЛАЦИЈЕ“ КАТАРИНЕ МРЧЕЛЕ

У 3Д галерији Културног центра од
недеље је актуелна нова поставка. У
питању је изложба дигиталне графике
под називом „Илустрације из изолације“,
ауторке Катарине Мрчеле. На сајту
Културног центра Вршац (www.kulcentar.
com) изложба се може погледати до 17.
јуна.
- У ситуацији ограничења кретања и
измештања из своје уобичајене физичке
реалности, дигитални цртеж је био
једини медиј који ми је био доступан
па сам решила да га истражим. Добрим
делом цртежи су инспирисани темама
и колоритом јапанских принтова
чија естетика ми је увек била блиска.
Оно што ме је највише занимало је
специфичан вид презентације женског
тела на тим цртежима и њихова
експлицитна изложеност погледима
посматрача. Бити способан изложити
се аутентично и искрено погледима
другог, било то физички или психички,
један је од, за мене, најхрабријих и
најважнијих процеса у развоју људског
бића. Разумети рањивост као предност
– то значи спремност и отвореност за
реакције, од уважавања до подсмеха,

али и неосуђивање тих реакција, као чин
разумевања и емпатије која нам је данас
свима више него неопходна. Живети
своју личну истину у симулираној
реалности данашњице велики је
изазов и сјајан је осећај када знаш да
си на том путу и мислим да то увек буде
препознато – речи су ауторке о циклусу
цртежа „Илустрације из изолације“.
Сликарка Јелена Горички о радовима
Катарине Мрчеле каже:
-Уз све препреке које је себи
поставила, Катарина успева да се
избори за један врло аутентичан израз
у свом првом представљању публици.
Циклус дигиталних цртежа под називом
„Илустрације из изолације“ настао је
током изолације због пандемије корона
вируса. Катарина је током тог временског
раздобља ушла у интроспекцију кроз
цртеж и из ње изашла са позамашним
бројем квалитетних радова. Уочљив је
колоритски баланс, апсолутно владање
непрекидном линијом која обавија
колоритска поља и грађење форме
тако да се из апстрактних облика истачу
фигуре. Све то скупа указује на једну
зрелу уметност. Иза ових цртежа се крију

сложени философски и психолошки
наративи који су вам одмах и у
потпуности јасни.
Катарина Мрчела рођена је у
Вршцу 1985. године. Дипломирала је
комуникологију на факултету за медије

и комуникације у Београду. Радила је
као менаџер људских ресурса, тренер
у сфери продаје и комуникацијских
вештина. Инструктор је јоге.
Т.С.

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УРЕЂЕН ПРИЛАЗ ГУДУРИЧКОМ ВРХУ

Поводом 5. јуна, када се широм света обележава Дан
заштите животне средине, Град Вршац је, у сарадњи
са ЈКП „Други октобар“ и удружењем ПСД „Вршачка
кула“, спровео акцију чишћења и уређења платоа на
Гудуричком врху.
- Уређен је прилаз Гудуричком врху, а на самом платоу
врха покошена је трава и уклоњено ниско растиње,
покупљен је отпад, а такође је извршена и санитарна
сеча дрвећа како би присуство посетилаца било потпуно
безбедно, каже Милош Васић, члан Градског већа задужен
за заштиту животне средине. - Овом акцијом желели смо
да обезбедимо одговарајуће услове за одмор и боравак
посетилаца на самом Гудуричком врху после напорног
успона до самог врха.
Према речима Васића, пре ове акције у просторијама

ЈКП „Другог октобра“, управљача заштићеног подручја
Вршачких планина, одржан је састанак коме су, осим
представника управљача на челу са директором Јованом
Кнежевићем, присустовали и члан Градског већа задужен
за заштиту животне средине Милош Васић, директорка
Туристичке организације Града Вршца Татјана Палковач
и представници удружења ПСД „Вршачка кула“.
- Тема састанка је била како да заједничким деловањем
сaчувамо природне вредности Вршачких планина,
а да уједно, одговарајућим пројектима, туристима
и посетиоцима омогућимо већу и разноврснију
понуду приликом посета, наглашава Васић и додаје
да се у последњих неколико година бележи све веће
интересовање посетилаца.
Ј.Е.

Акција чишћења платоа код највишег врха Војводине

ЕТИКА ТРИПТИХОНА НА РАСКРСНИЦИ ВРЕМЕНА

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (72)

Триптихон је настао пре тачно онолико
времена од данашњe претње глобалне
пошасти, колико и после једног заборављеног,
такође глобалног сувенира - куге која је давила
Вршац.
Воља за великом зарадом покретала је
бродове јаче од ветрова и олуја. И кад су они
пристајали са благом, пре морнара из њих су
искакали слепи путници, пацови који су имали
своје паразите, буве које су имале сопствене
подстанаре невидљиве убице - бациле куге или
колере.
Изолација
није
ствар
предрасуда,
провинцијализма, већ здрави опрез, поука
векова која се стидљиво објављује из нашег
колективног сећања коме избегавамо да
верујемо јер пратимо трендове.

Свет је постао велика вртешка на којој се
бесплатно опијамо забавом заборава све док
не дође време наплате, тренутак отрежњења
који је можда последња шанса да пар месеци
предахнемо и поново откријемо стварног
себе.
Изолација на коју нас једна терапија
својом логиком гони јесте за нас космополите,
размажене конформисте, дошла као ужас
свих ужаса, а заборављамо да су тако како
ми живимо привремено људи давно, дуго
и предуго, живели у пећини, тврђави јер
непријатељ је увек био около.
Пајин Триптихон бележи време које то доба
страхова оставља далеко, налази спокој и даје
наду да људи нису средство развоја који ће
планету учинити тесном а нас скоро сувишним.

Наш дом је наш ум, онај којег се толико
плашимо да забавом бежимо из њега, хвата нас
паника кад чујемо гласове прастарих искуства,
јер нисмо рођени онда када смо угледали свет
већ много раније и нешто у нама памти то и
опомиње нас. Међутим, ми смо склони да више
верујемо помодним гласовима, него себи.
Пајин Триптихон је можда последња етичка
сцена у нашем сликарству. Касније су дошле све
пошасти лажне слободе, негирања, сакаћења,
једва остварена слика човека о себи, у фронцле
искасапљена за умове на парче.
Етика се прво испробава, бруси, учи на себи, а
тек онда опрезно тражи од других.
Већина нас сигурно неће више у животу
имати прилику да искуси оно од чега нам се
диже коса на глави, да будемо потпуно са собом

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

и својима, а толике смо системе разрађивали да
побегнемо, и од њих и од себе.
Ми смо мудар народ и ако се буде
добро као што нормално бива изаћићемо
из ове ситуације као ратници, а не
размажена деришта.
Многима је ово последња прилика да
одрасту, да прерасту бесмислену патњу
кад падне киша. Можда изоловани поново
откријемо своју друштвеност.
Кад ово прође да ли ће простор бити
тако велики колико нам сада недостаје
или ћемо јасно рећи - и овог пута сам
се извукао, настављам по старом. А
настављати по старом значи призивање,
као луда додола, града, уместо кише.
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

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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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

Број
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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

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.

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
Продајем на Вршачком
брегу плац 60 ари, потез
Павлишко брдо погодно
за виноград, воћњак и
пчеларе. Тел. 060/1671519
и 060/7401210
Продајем приземну кућу
од 80 м², угао козарачке
и Скадарске улице. Цена
18.000 €. Тел. 064/1226129

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.
Издајем
комфоран
једнособан стан, засебан
улаз, клима, бвеш машина,
соба,
купатило,
чајна
кухиња. Тел. 060/1671519 и
060/7401210

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
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
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.
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065/3355343
Продајем
повољно
2 пећи од 5 kw и
7kw,фрижидер,
шиваћи машину Багат,
једнокрилни
мањи
дупли прозор и ракасто,
котао-казан-карлица
за свињокољ, старији
женски
бицикл.
Тел.
834549
Продајем
регал,
четвороделни, дужине 4
м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 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.
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

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.
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.

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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
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. 013/830753.
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
Вршим услуге чишћења
тавана,
подрума,
глетерско
молерске
фарбарске
послове,
претресање
кровова
чишћење црепова и
каљева. Тел. 061/1036528
и 063837860
На продају лежај, кауч,
тросед, двосед, фотеља
, трпезаријска витрина
и сто, собни регал
две
гарнитуре).
Тел.
069/117040
Продајем
спаваћу
собу, два ормана, два
кревета, наткасне . Тел.
061/1570550
П р о д а ј е м
термоакумулациону пећ,
плинску грејалицу зидну
и alt deutsch орман. Тел.
061/1570550На продају
њива крај пута за Београд
у
правцу
Кевериша,
површине 93 ари и 15
м². Тел. 065/6919699 и
0684063899.

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.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18., БРОЈ 300, 28. АПРИЛ 1993.

ХРОНИЧАР ОВДАШЊИХ
ЗБИВАЊА
Понекад уз мање, повремено уз веће, а у последње
време уз изузетне потешкоће, пре свега материјалне,
“Вршачка кула” , једини хроничар збивања на овим
нашим просторима, стигла је до 300 јубиларног броја.
Прво издање листа штампано је 7. фебруара 1975. године,
додуше у свом четвртом појављивању.

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 (219)

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.
Први пут “Вршачка кула” појавила се 6. октобра 1867.
године као “Недељни месни лист за трговину, у области
јавног живота”, и излазила је сваког петка. Те године
штампано је 13 бројева, а у 1869. године 16 бројева.
Наредне године лист због материјалних и политичких
проблема није излазио, али се поново појавио 1870, као
“Недељни лист за јавни живот” када је изашло 10 бројева.
У 1871. изашло је 52 броја, а у 1872. још 34 броја када је
лист престао да излази. После готово четврт века, 1894.
године, под уредништвом Мите Поповића поново је
почела да излази “Вршачка кула” као “лист за материјалне
и просветне интресе”. Те године штампано је 12 бројева и
један број у 1895.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18. БРОЈ 300, 19. МАЈ 1993.

ЖИВОТ ОД ДАНАС ДО СУТРА

Ако смо ранијих година чекали пролеће због обиља зелениша
који се по ниским ценама могао купити на пијаци, ове године све
више је оних који заобилазе пијачне тезге, или себи ретко могу
приуштити нешто поврћа и воћа. А и како би то могли када су цене
све веће и веће, а сељаци су се извештили да их формирају у односу
на марку која на црном тржишту доживљава праву и незадрживу
експанзију.
Уосталом, довољно је поменути да за килограм шаргарепе треба
издвојити чак 200.000 динара, за купус 140.000, за главицу салате
10.000, а веза лука између 100 и 150 хиљада, а да не помињемо да
први парадајз кошта готово милион динара, колико је била цена
првих јагода, а не заостаје ни млади кромпир. Ко још уз овакве цене
може редовно на трпези да има и нешто меса које је, поменимо и
то, прошле недеље достигло цену од 530.000 динара по килограму?

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Год. 1880. заведе овде аустр.-угар. нар. банка филијал
(“Bаnk- Nebenstelle”), свезавши га са овд. штедионицом.
Отварањем железнице Тамишград-Оршава, г. 1881.,
јако се је шкодило линији Тамишград-Базијаш, а исто
тако отварањем железнице Б.-Пешта-Земун, год. 1884.
Од тог доба наша линија постала је секундарног значаја
1), услед чега престале су неке олакшице на овој прузи.
Год. 1881. наименује министарство трговине
Фрању Ротлера за пољопривредног
извештача, но на његово место ступи
г. 1884. Фридрих Хешл.
Год. 1884. отвори се брзојавна
пруга од Вршца преко В. Средишта,
Кутрице, Какове у Варадију.
У последње време поправљени
социјални одношаји, утицали су
благотворно на економска удружења.
Предлогу год. 1882. да се код нас
оснује “Јужноугарско
винарско
друштво” нико се није одазвао.
Год. 1883. у лето, покрене Фрања
Ротлер питање, да се организује
“пољопривредно друштво”, а у зиму
год. 1883/4. конституише се “трговачка
секција”, “винарска секција” постаде
од чланова “друштва за продуковање
вина”. “Пољопривредна” и занатлијска
секција” јошт нису основане, а и
“трговачка задруга” није се могла
основати.
Ове периоде било је у Вршцу
највише виногради. Год. 1873. Вршац
је имао 8973 ланаца и 678 хвати виногради, подељено
на 2255 газда. Општине у вршачком срезу као Јабука
250 ланаца, Сочица 153, Месић 150, Моравица 127,
Дежан 120, Варадија 1500, Куштиљ 1050, В. Средиште
1077, М. Средиште 200, Марковац 1030, Ватин 96, В.Џам
160, Лачунац 45, Ферендија 30, Клоподија 70, Кутрица
505, Војводинци 250, Влајковац 170, Ритишево 225,
и Павлиш 370, а то је свега 7678 ланаца, рачунајући
ланац 1600 хвати 2). Сва ова околина доноси кљук
већим делом на вршачку пијацу. Кад се узме у обзир
да је онај број о вршачким виноградима састављен по
изводу грунтовнице и да онога времена јошт не бејаху

укњижени они 3000 ланаца виногради по њивама, може
се узети да је у Вршцу било 12.000 ланаца виногради, а
овај би се број могао, узевши и оне винограде наших
варошана у околини, на 15.000 ланаца натерати. Кад
се узме по ланцу просечно 50 акова, добије се 750.000
акова, добре године пак на милијон акова вина.
Вршачки локални одбор за светску изложбу у Бечу год.
1873. имао је права да прикаже Вршац као место где се
највише вина у аустр.-уг. монархији,
Јевропи, а може бити у целом свету
изводи.
Светска бечка изложба пружи
Вршчанима прву прилику, да се свету
са производима својима у великом
прикажу. Ако то и није било од
онаквог утицаја како се очекивало,
ипак томе не бејаху узрок сами
производи. На изложбу послаше 37-ца
227 објеката, отуда 150 бела, 51 црна и
26 шилера вина. 8-ца почаствовани су
дипломама. 3).
Неудаћом на светској бечкој
изложби почиње уједно и она несрећа,
која је притисла наше винограде,
и која се данас развила до крајњих
граница својих 4).
Преко нођи 29. априла 1874.
смрзнули су се виногради на нашем
земљишту. Јунија месеца намложи
се гусеница, ситни лептирић Tortrih
pilleriana, (Springwurmwickler), који се
год. 1869.опазио, у толикој мери, да је
у “Јанови” В. Средишта 200 ланаца виногради утаманила
5).
Двема локалним изложбама вина крајем год. 1874.
покрене се а 13. јануара 1875. год. конституише се
друштво за извођење вина (“Weinproduzenten - Verein”).
Ово друштво имало се је старати, да се виноделство и
трговина с вином подиже, да заступа интресе винара
и т.п. Отпочевши свој живот са 179 чланова 6), ово
друштво показало се у млогим приликама, од колике
је користи и нужде нашем месту. Прве године свега
живота, 14. септембра и.г., оно је приредило локалну
изложбу грожђа 7).

1) Званично од 15. фебруара 1886.
2) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1873., бр. 14.
3) Beschreibung des Weinerzeugnissirtes Werschetz, 1875.- Да проучи
свеску изложбу у Бечу, пошље локалан одбор у Вршац, одредивши нба
то 150 фор., ондашњег професора И. Румлера, који резултате својега
посматрања спише у кљигу: “Bericht uber die Wabrnehmungen dem

Gebiete der Weinkultur gemacht wurden etc. Ово дело штампало се о
трошку одбора.
4) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1874., бр. 8.
5) Исто, бр 25.
6) Исто, год. 1875., бр 3.
7) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1875., бр. 38.
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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
НОВО АРХЕЛОШКО ОТКРИЋЕ

НАЈСТАРИЈA И НАЈВЕЋA ГРАЂЕВИНA
ДРЕВНИХ МАЈА

Међународни тим истраживача открио је
потенцијално најстарију и највећу грађевину коју
је древна цивилизација Маја саградила у џунгли на
југоистоку Мексика.
Грађевину која подсећа на вештачку висораван, а
за коју се верује да је изграђена око хиљаду година
пре нове ере, дугачку око 1.400 метара, широку 400
метара и високу од 10 до 15 метара, открио је тим
научника предвођен археологом са Универзитета
Аризона Такеши Иноматом, преноси АП позивајући
се на британски научни часопис „Нејчр”.
Висораван за коју се верује да се коришћена за
ритуале, откривена је ласерским скенирањем из
ваздуха између 2018. и 2020. године, након чега су
уследила ископавања.
Археолози смештају изградњу платоа између
хиљаду и 800 година године пре нове ере, наводећи
да је то најстарија монументална грађевина која је
икада пронађена на територији Маја и највећа у
целокупној прелатиноамеричкој историји региона.
Цивилизација Маја, позната по софистицираном
систему писања, као и математичким и
астрономским открићима, доживела је процват
око хиљаду година пре нове ере у Мезоамерици,
укључујући данашњу Гватемалу и делове Мексика,
али њено порекло остаје мистерија, преноси Танјуг.
Извор: Политика

ИЗНАД ЈУЖНОГ ОКЕАНА

НАУЧНИЦИ ПРОНАШЛИ НАЈЧИСТИЈИ
ВАЗДУХ НА СВЕТУ

Научници верују да су пронашли најчистији
ваздух на свету, без честица проузрокованих
људском активношћу, који се налази изнад Јужног
океана, који окружује Антарктик.
У првој студији о био-аеросолном саставу Јужног
океана, истраживачи са Универзитета у Колораду
пронашли су атмосферски регион који људске
активности нису промениле, пренео је Танјуг.
Време и клима су уско повезане и повезују сваки
део света са другим регионима.
Како се клима брзо мења због људских
активности, научници и истраживачи се боре да
пронађу кутак на Земљи на који људи не утичу.
Истраживачи су открили да ваздух из пограничног
слоја, који храни доње облаке изнад Јужног океана,
не садржи аеросолне честице настале људском
активношћу, укључујући спаљивање фосилних
горива, садњу одређених култура, производњу
ђубрива и одлагање отпадних вода или се превозе
из других земаља широм света.
Извор: Политика
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