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РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА

САНИРАЈУ СЕ УЛИЦЕ У ВРШЦУ И
ОКОЛНИМ СЕЛИМА

У току је изградња нове и
санација постојеће саобраћајне
инфраструктуре у граду и насељеним
местима, а након асфалтирања путева
у Малом Жаму и Војводинцима, у
току су и радови у Марковцу, где
се асфалтира 760 метара дужине
у ширини од 5 метара Улице
Ослобођења.
- Постављају се два асфалтна слоја,
а тим радовима претходили су радови
на стругању постојеће асфалтне
конструкције и њено ојачање
каменом дробином. Радиће се
обостране банкине и колски прилази
кућама – рекао је Милан Прунић из
одељења за капиталне инвестиције.

Пут у овој улици није обнављан
40 година, па су мештани Марковца
једва дочекали радове.
Радови се изводе у оквиру јавноприватног партнерства Града и
приватних
извођача.
Вредност
радова износи око 500 милиона
динара.
- Остало је да се ураде Његошева
улица, Патријарха Рајачића и
Козарачка улица у Вршцу, као и
један део испред зграде општине у
центру. Такође, остало је још око 7
километара улица Гудуричког насеља
– додао је Прунић.
Извор: ТВ Банат

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ РАСПИСАЛО ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ВИНОГРАДАРЕ И ВИНАРЕ

Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управа
за аграрна плаћања, расписало је
јавни позив за подношење захтева
за остваривање права на подстицаје
за инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства кроз
подршку подизања вишегодишњих
производних засада винове лозе у
овој години.
Подстицаји су намењени за
физичко-хемијску анализу земљишта
са препоруком ђубрења земљишта
за садњу, израду виноградарског
пројекта,
припрему,
обраду
земљишта, копање јамица за садњу
и садњу, набавку садница винове
лозе,
наслона
за
производне
засаде, односно ради набавке
коља код засада винове лозе са
одомаћеним сортама које се гаје са
традиционалним узгојним облицима.
Право на подстицаје имају

сви који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и
налазе се у активном статусу, физичко
лице које је носилац комерцијалног

породичног
пољопривредног
газдинства, предузетник, правно
лице и то привредно друштво,
земљорадничка задруга, задужбина,

средња школа, научноистраживачка
организација, манастир и црква.
Министарство
пољопривреде
расписало је и јавни позив за
подношење захтева за остваривање
права на подстицаје за инвестиције
у сектору производње вина у 2020.
години. За ову намену држава је
обезбедила 250 милиона динара.
Субвенције
су
намењене
за
произвођаче вина и моћи ће да
се користе за изградњу винарије,
трошкове и/или куповину нове
опреме, уређаја и машина за
производњу
вина.
Захтев
за
остваривање права на подстицаје
подноси се до 19. aвгуста.
За виноградаре и винаре процена
је да ће ово бити добра година.
Подстицаји и помоћ у сваком смислу
значи за даљи развој не само за
произвођаче већ читавог региона.
ТВ Банат

УПРКОС ПАНДЕМИЈИ КОВИДА 19 У ВОЈВОДИНИ ЗАБЕЛЕЖЕН ПОРАСТ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

КУКУРУЗ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ИЗВОЗНИ ПРОИЗВОД

У региону Војводине за првих
пет месеци ове године бележи се
укупна спољнотрговинска размена
пољопривредно–прехрамбених
производа у вредности од око 929
милиона еура. То је за 10,5% више у односу
на исти период прошле године. У периоду
јануар-мај извезено је пољопривреднопрехрамбених производа у вредности од
639,2 милиона еура, што је раст од 7,1% у
односу на исти период прошле године.
Што се тиче увоза, он је у вредности
од 289, 9 милиона еура и за 18,9% је већи
од вредности оствареног увоза у истом
периоду прошле године. У поређењу
са истим периодом 2014. године раст
вредности увоза је чак 235, 6% већа.
Посматрано у укупном извозу привреде
АП Војводине извоз пољопривреднопрехрамбених производа учествује са
27,6%, а вредност увоза у укупном увозу
учествује са 11,5%.
Житарице доминирају у извозу у
основним групама пољопривреднопрехрамбених производа са чак 31% , а на
увозној страни доминира воће са 14,6%.

Према подацима Републичког завода за
статистику вредност извоза житарица
за период првих пет месеци износи 198
милиона 449 хиљада еура , а увоза воћа за
јело је 42 милиона 343 хиљаде еура.
Кукуруз и пшеница у највећој
мери допринели су позитивном
спољнотрговинском салду житарица, а
највећи део извоза остварен је у Румунији,
Италији и Босни и Херцеговини.
Што се тиче увоза он је много
разноврснији од извоза. На пример,
на првом месту по вредности увоза
пољопривреднопрехрамбених
производа налази се воће, али је око 80
% вредности увезеног воћа оно које се
не производи у Војводини, као што су
банане, наранџе, ананас.
У првих пет месеци ове године
најзначајнији извозни производ био
је кукуруз, а извоз је остварен у обиму
од 999. 234 тона, укупне вредности
184,4 милиона еура. То је 23,2% укупног
извоза пољопривредно- прехрамбених
производа. Што се тиче извоза пшенице
из Србије, 31,6 милиона еура 80% је

извезено из АП Војводине.
На тржиште Европске уније за првих
пет месеци из Војводине извезено
је
пољопривредно–прехрамбених
производа у вредности од 389,3
милиона евра што тичи 59,5% укупног
извоза пољопривредно-прехрамбених
производа.
Укупан
увоз
пољопривредно
прехрамбених производа из ЕУ у АП
Војводину има вредност 207, 4 милиона

еура.
Главне
дестинације
извоза
пољопривреднопрехрамбених
производа у периоду јануар- мај
ове године јесу Румунија, Босна и
Херцеговина,
Руска
Федерација,
Италија и Хрватска. Немачка, Италија и
Мађарска су земље од којих смо највише
увозили пољопривредно-прехрамбене
производе.

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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НОВЕ МЕРЕ ПРОТИВ КОРОНЕ

ОБАВЕЗНЕ МАСКЕ И ДИСТАНЦА ОД 1,5 МЕТРА
У Србији су од среде, 15. јула на
снази нове мере заштите од корона
вируса, према којима су забрањена
окупљања више од десет људи на јавним
местима у затвореном и на отвореном
простору. На јавним местима обавезна
је социјална дистанца од минимум 1,5
метра, а заштитне маске су обавезне у
свим затвореним просторијама, као и
на отвореном простору где се не може
обезбедити прописана дистанца, попут
редова и аутобуских стајалишта. Ношење
маски препоручено је и у свим другим
ситуацијама на отвореном простору.
- У новом таласу дневно имамо око

десет новооболелих на територији
Јужног Баната, распоређено у свих
осам општина. Највећи број оболелих
је са територије града Панчева и града
Вршца, али две трећине пацијената
имају лакшу клиничку слику. Пацијенти
са тежом клиничком сликом смештени
су у болнице у Панчеву и Вршцу, а они са
тешком клиничком сликом упућени су на
терцијални ниво здравствене заштите,
у Нови Сад или Београд. У последњих
недељу дана било је нешто више
оболелих са територије Ковина, Вршца,
Панчева и Пландишта. Карактеристично
је да су оболели већином млађе

Др Љиљана Лазић

особе, старости од 20 до 40 година и
претпостављамо да је узрок томе њихово
повећано кретање и најмање поштовање
превентивних мера – рекла је за ТВ Банат
Љиљана Лазић, директорка Завода за
јавно здравље Панчево.
Према званичним подацима, у
Републици Србији је до 15 часова 15. јула
регистровано укупно 19.334 потврђена
случаја COVID 19. Од последњег извештаја

тестирани су узорци 8.393 особa од којих
је 351 позитивно. На респираторима је
укупно 169 пацијената, а у последња
24 часа преминуло је 11 пацијената. У
Републици Србији тестирано је укупно
515.395 особа. Укупан број преминулих
од почетка епидемије је 429. Укупан број
активних случајева је 4.858.
Извор: covid19.rs ТВ Банат

МАЛО КУПАЧА НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

АНГАЖОВАНО ДЕСЕТ СПАСИЛАЦА

Овогодишња купалишна сезона на
вршачком Градском језеру отворена
је 1. јула, међутим нема много купача
на овом једином јавном купалишту
у граду. Можда разлози леже у
временским приликама са нешто
нижим температурама од просека за
ово годишње доба, а можда овоме
„кумује“ опрез од КОВИДА 19. И на
вршачком језеру, као јавном купалишту,
поштују се све прописане мере заштите
од ширења коронависура.
- Радно време језера је од 10 до 19
часова, а током два месеца трајања
купалишне сезоне ангажовано је десет
спасилаца, каже Јасна Живковић,
ПР Туристичке организације Града
Вршца. - Јавно комунално предузеће
„Други
октобар“,
као
старалац
језера, и Служба зеленила обавили
су све потребне радове на кошењу,
поправци мобилијара, узорковању

Мало купача на вршачком језеру

чистоће језерске воде и друго, како би
спремни дочекали и ову летњу сезону.
Организовано је и обезбеђење на
улазу у језеро.
Туристичка организација Града
Вршца планирала је и ове године
отварање
Школе
пливања
за
најмлађе купаче. Међутим, тренутна
епидемиолошка ситуација одложила
је реализацију поменутог пројекта,
као и свих осталих дешавања која су
претходних сезона била организована
како би се анимирали и забавили
купачи.
Живковићева је, у име стараоца
Градског
језера,
замолила
све
кориснике овог јединог јавног
купалиста у граду да поштују све
прописане мере како заштите од
коронавируса, тако и спасилачке
службе, као и радно време језера.
Ј.Е.

ВРШЧАНИ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ХУМАНОСТИ

УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

Вршачки Црвени крст и Завод за
трансфузију крви спровели су још једну
успешну акцију добровољног давалаштва
крви, захваљујући хуманим Вршчанима и
њиховом бројном одзиву. Одазвало се 48
добровољних давалаца, крв је дало 44, међу
којима је било 12 жена. Иначе, по први пут је
за овај хумани чин руку испружило седморо
Вршчана.
Према речима др Мирослава Петковића,
из Завода за трансфузију крви Војводине,
повећан је одзив добровољних давалаца
како у Вршцу, тако и у осталим војвођанским
градовиа и општинама. Он сматра да један од
разлога и то што се ове године не осећа сезона
годишњих одмора, јер је већина грађана
остала код куће због пандемије КОВИДА 19.
Став др Петковића дели и секретар вршачког
Црвеног крста.
- Ово је прва јулска акција добровољног
давалаштва крви која је веома успешна,

задовољно каже Сузана Цветановић, секретар
Црвеног крста Вршац. – Прошле године у
ово време био је мањи одзив добровољних
давалаца с обзиром на то да су се сви
налазили на годишњим одморима, а сада
је, због коронавируса, ситуација другачија.
Желим да се захвалим свим добровољним
даваоцима који су дошли, дали крв и при том
испоштовали све прописане заштитне мере
везано за коронавирус.
Др Петковић подсећа да крв могу дати
само здраве особе и додаје:
- И сада важи да људи који су путовали ван
земље у последњих 28 дана не могу доћи да
дају крв док не прође тај период. Даваоци
који су у протеклих 14 дана приметили код
себе неки симптом респираторне инфекције:
кашаљ, повишена телесна температура,
запушен нос и цурење из носа, губитак мириса
или укуса, или су били у контакту са људима
који су имали ове симптоме, такође морају

да сачекају да прође период од 14 дана да би
дали крв. Желим да напоменем да је веома
битна ствар да они који су данас дали крв,
уколико се у наредних 14 дана јави неки од
поменутих симптома, морају то да пријаве или
ако су били у контакту са људима код којих је
утврђено да су позитивни на коронавирус. То
су нека од правила која су битна за тренутно
стање у коме се налазимо.
Секретар Црвеног крста Вршац најавила
је следећу акцију добровољног давалаштва
крви која је заказана за 30. јул, такође у
просторијама вршачког Црвеног крста,
Змај Јовина 16, од 9 до 12 часова. Током
летњих месеци евидентан је недостатак ове
драгоцене течности па из Црвеног крста
апелују на све добровољне даваоце да се
придруже поменутој акцији и искажу своју
хуманост.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
МОДНА ИНДУСТРИЈА ПРЕД КОЛАПСОМ

ЗАТВАРАЈУ СЕ ХИЉАДЕ ПРОДАВНИЦА
После 20 година владавине и огромне зараде такозавана
„брза мода”трпи огромне губитке и произвођачи попут шведског
гиганта Х&М, шпанске „Заре” „Пол&Беар”,„Страдивариуса”
затварају хиљаде продавница широм света, а без посла
остају продавци у развијеном свету и радници у сиромашним
земљама пише дневни лист „Хафингхтон Пост”.
Према проценама листа „Бизнис и и мода”, глобална
индустрија моде, одећа и ципеле, ће због пандемије и кризе
имати између 25 и 30 одсто губитака. Огромна сума будући да
ова привредна грана, на светском нивоу, годишње зарађује 2,5
трилиона долара.
Јефтина модна одећа по систему „обуци и баци”, трпи
велике губитке због пандемије ковида19, а томе је допринела
чињеница да је јефтина мода глобализина, то јест производи
се у удаљеним деловима света, што је у време пандемије
коронавируса допринело прекиду комуникација, преноси
Танјуг.
„Ковид-19 је само открио проблеме производње брзе
одеће којима већ дуго не иде добро. Превише је производње,
неодржива је за планету“, рекао је за „Хафингтон пост”,
директор међународног Института за модни дизајн и маркетинг
„Полимода”, Данило Вентури.
Извор: Политика

ОНЛАЈН ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „ТЕСЛА”

НОВАЦ ОД ПРОДАЈЕ КАРАТА ОДЛАЗИ ЗА РАЗВОЈ ВИРТУЕЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Филм „Тесла” Мајкла Алмерејде о визионару
21. века Николи Тесли и његовом жестоком
ривалству са Томасом Едисоном, с Итаном
Хоуком и Кајлом Маклаханом у главним улогама,
приказан је на онлајн платформи „Ворденклифа”,
једине преостале Теслине лабораторије. Филм
је приказан поводом 164. годишњице рођења
Тесле, једног од најблиставијих умова света.
Његов рођендан 10. јула био је прилика да
продукцијска мрежа објави трејлер за филм,
преноси Танјуг.
Сви заљубљеници у Теслу имали су прилику
и да разговарају са главним протагонистима
филма, Хоуком, који глуми Теслу, редитељем
Алмерејдом и звездом „Твин Пикса” Маклаханом,
који тумачи Едисона. Више информација о
програму обележавања Теслиног рођендана
може се наћи на teslasciencecenter.org/teslabirthday-bash-2020.
Према речима директора Теслиног научног
центра „Ворденклиф” Марка Алесија, сви који
погледају филм помоћи ће развоју преко

потребних програма и ресурса за виртуелно
образовање деце и младих, јер ће новац од
продаје карата ићи у тај фонд.
Алеси је за Танјуг казао да ће рођендански
програм бити увеличан и пуштањем у рад
Теслиног трансформатора и музиком на
Теслином калему, односно трансформатору, а
један такав који изводи валцере, али и „Smoke on
the Water”, може се видети и у Бечком техничком
музеју.
Пројекција филма „Теслa” у „Ворденклифу”
уједно је и америчка премијера – јер је
приказивање филма онлајн и у драјв-ин
биоскопима заказано за 21. август.
Филм је премијерно приказан на „Санденс
фестивалу”, а Алмерејда (59) је тада рекао да
је скоро четири деценије опчињен Николом
Теслом.
Први сценарио који је написао био је управо
о Тесли. У Лондону је требало да почне снимање
са Џеком Николсоном у главној улози. Прва
клапа никада није пала, а прича о Тесли чекала је

НОВИТЕТИ У СВЕМИРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

до сада, каже Алмерејда, који је између осталог
снимио и „Хамлета”, у коме је такође играо Хоук.
У филму „Престиж” из 2006. Теслу је глумио
Дејвид Боуви, а био је то филм о супарништву

двојице мађионичара у Лондону, на прелазу
векова.
Извор: Политика

„РОСКОСМОС” РАЗВИЈА РАКЕТУ НА МЕТАН

Руска државна корпорација за
космичке активности „Роскосмос”
саопштила је да је покренула
процес развоја новог ракетног
система средњег домета са
мотором који ће покретати метан.
Како се наводи у саопштењу
руске корпорације које је пренела
агенција Тасс, нови систем би
требало да замени легендарну
породицу ракета носача Сојуз-2. У
основној конфигурацији, Сојуз-2 се
користи за постављање сателита
и других свемирских летелица у

орбиту.
Извор из руске космичке
индустрије рекао је крајем
јуна за Тасс да ће „Роскосмос”
ускоро почети процес развоја
новог ракетног система који ће
користити метан и течни кисеоник
као погонска горива. Потписивање
уговора о дизајну новог система
очекује се током наредних месеци,
додао је извор агенције, преноси
Танјуг.
Извор: Политика
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ЗОРАН ЈЕВТИЋ, ВЛАСНИК ПРВОГ ПОРТАЛА НА ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ У СРБИЈИ И РЕГИОНУ:

РАЗЛИКЕ НЕ ТРЕБА ДА НАС
РАЗДВАЈАЈУ, ВЕЋ ЗБЛИЖАВАЈУ!

Зоран
Јевтић,
Вршчанима
познат
као
дугогодишњи председник Удружења глувих и
наглувих, наставио је да се бори за бољи живот
и положај особа са оштећеним слухом и након
гашења поменутог удружења. Отворио је портал
за знаковни језик, регистровао га је преко своје
Канцеларије „Стварност тишине“. Реч је о првом
информативном сајту на знаковном језику у Србији
и региону преко кога се особе са оштећеним слухом
могу обавестити о новим догађајима и дешавањима
и прочитати многе занимљивости које им могу
побољшати и олакшати живот.
Какав је то портал? Када је
покренут?
- То је електронски портал
znakovnijezik.rs намењен особама
са
сензорним
инвалидитетом,
који користе знаковни језик за
комуникацију због оштећења слуха.
Портал је и за ширу популацију,
за људе који имају нормалан слух,
јер садржи информације, преводе
свакодневних вести, дешавања, од
Ковида 19, сада актуелног, до културе,
спорта... Ту су и друге теме које се
тичу глувоће, али и других сензорних
инвалидитета, новитети везани за
здравство... Као на РТС, и како је било
на ТВ Банат.
Портал сам отворио маја 2018.
кад са престао да радим на ТВ Банат.
Многи моји глуви Вршчани и остали
из Јужног Баната стално су ме звали
и жалили се како ништа не знају шта
се дешава. Мислим да ћемо до краја
године бити још бољи.
Какве су реакције? Да ли сте
задовољни?
Задовољан
сам,
лепо
функционишемо, имамо више од
14.000 пратилаца. Не прате нас

само глува лица из Јужног Баната,
већ и из Војводине, целе Србије, из
региона, а јављају ми се и из света:
Аустралије, Америке, Канаде... Стиже
ми пуно подршке преко друштвене
мрежа Фејсбук коју моја Канцеларија
„Стварност тишине“ користи и
то и од здравих људи, јављају ми
се привредници који желе да се
укључе својом донацијом, реакција
је неочекивано добра поготово код
глувих људи.

Ви имате сертификат за знање
знаковног језика и то међу
првима?!
- Ја сам експерт за знаковни
језик, предавач на Дефектолошком
факултету, на семинарима, то је мој
матерњи језик. Први сам човек који
је увео знаковни језик у свакодневну
употребу, јер је Скупштина Републике
Србије усвојила Закон о употреби
знаковног језика. То је, како ја кажем,
моја „крштеница“ коју сам радио
у Министарству, јер ја сам био тај
који је све то покренуо. Био сам при
Министарству члан Одбора за особе
са инвалидитетом где сам учествовао
у изради Закона о употреби знаковног

језика, Закона о рехабилитацији,
Закона о образовању. Јер, био сам,
како ја кажем, незаобилазна фигура
пошто сам могао и да говорим, али и
да знаковним језиком комуницирам
са глувим људима у изради неког
закона. Био сам и тумач и предлагач,
активан скоро 30 и више година.
Кад је кренула Корона 19, послао
сам допис РТС-у и на моју иницијативу
су кренули са информативним
емисијама и на знаковном језику.
Јер, у Србији имате 30.000 глувих и
100.000 наглувих људи, једна велика
популација. То је оно што се зна,
што је регистровано, а колико их је
још нерегистрованих?! Сваки дан се
јављају људи са губитком слуха што
из здравствених разлога, што од јаке
буке, саобраћајних незгода.
Како опстајете са порталом? Да
ли је то профитабилно?
- Прве године убацивали смо
све могуће законе везане за особе
са инвалидитетом, не само за глуве,
већ и за остала телесна оштећења.
Конкурисали смо и претпрошле
и прошле године свуда: код
Министарства, Покрајине, Града

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

Панчева, Града Вршца који нас је,
нажалост, одбио. Нисмо прошли ни
код Министарства ни код Покрајине,
јер тамо пролазе само Савези глувих
и слепих Србије и Војводине. Град
Панчево нам је одобрио 100.000
динара, Град Вршац нас је опет
одбио. Надам се да ће ове године да
нас боље подрже. Јер, ми смо први
овакав портал у Србији и региону.
Неко је покушао у Загребу, али нису
успели. Ми, на срећу, трајемо и поред
недостатка материјалне подршке.
Вршчани Вас знају као
дугогодишњег
секретара
овдашњег
Удружења
глувих
и наглувих? Које су све биле
активности Удружења?
- Ту сам био од 1992. године у
сталном радном односу, јер оснивач
Удружења глувих и слепих била је
тада Општина Вршац. Радио сам до
28. јуна 2019. кад сам поднео оставку
из финансијских разлога. Тада се
прешло на финансирање удружења
путем конкурса и пројеката. Међутим,
у Закону постоји члан 35 у коме
каже да градови и општине могу да
финансирају удружења, као што раде
Смедерево, Београд, Нови Сад, Ужице,
Нови Пазар... тако може и Град Вршац.
По попису, који смо вршили 3 године
захваљујући Националној служби
за запошљавање Вршац кроз јавне
радове, имали смо укупно 387 чланова
у Удружењу. Били су то пуни подаци
о свакој особи са инвалидитетом
који су после послати Министарству
за рад, запошљавање и социјалну
политику сектору за заштиту особа са
инвалидитетом. Ми смо покривали и
Пландиште, тамо је било око 70 особа.
Удружење је организовало разна
дешавања, као што су републички

и покрајински фестивал у Вршцу
са циљем да се, поред уметничких
садржаја, прикажу и свакодневна
искуства и лични проблеми особа са
инвалидитетом, однос јавног мњења,
социјални и економски положај у
коме се они налазе, али и да се јавност
информише о животу, активностима,
правима и достигнућима особа са
инвалидитетом, што утиче на промене
у ставовима људи према особама са
инвалидитетом, боље разумевање и
прихватање различитости.
Покрајински секретаријат за
социјалну политику и демографију
одобрио је пројекат ‘’ С.О.С
телефон и СМС на знаковном
језику за децу, жене, омладину,
одрасле и старе ОСИ-ом жртве
насиља’’ као подршку персоналној
асистенцији за знаковни језик која
је неопходна за превазилажење
комуникације, физичке зависности
и остваривање пуног грађанског,
људског, друштвеног, интелектуалног,

SVE NA JEDNOM MESTU:
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Radno vreme
od 8 do 20 časova,
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културног потенцијала особе са
инвалидитетом глувих и наглувих и
других особа са сензорним и телесним
инвалидитетом који користе знаковни
језик за комуникацију.
Организација
за
подршку
женама с инвалидитетом ...ИЗ
КРУГА – ВОЈВОДИНА, у сарадњи са
Популационим фондом Уједињених
нација УНФПА у Србији, започела је
пројекат прикупљања података о
искуствима жена с инвалидитетом
на плану остваривања сексуалних и
репродуктивних права. Овај пројекат
уједно је и део пројекта Аутономија,
глас и учешће особа са инвалидитетом
у Србији који спроводи Тим
Уједињених нација у Србији.
Удружење глувих и наглувих у Вршцу
је позив прихватило као допринос
нашој сарадњи са Организацијом за
подршку женама с инвалидитетом ..
ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА и прилику да
је заједнички развијамо сарадњу.
Удружење глувих и наглувих
Вршац организовало је изложбе
радова “Уметничке радионице за
жене са инвалидитетом” поводом
8.марта, Дана жена, које је подржало
Министарство рада, запошљавања,
социјалне политике - сектор за
заштиту ОСИ за удружења из Србије и
Војводине.
Један сте од пионира, када је реч
о особама са оштећеним слухом,
који је почео да се бави политиком
и ушао у Скупштину?!
- Глуви су ми стално говорили како
сам ја активан свуда: у Министарству
си био члан одбора, у 2 мандата
председник Савеза глувих и наглувих
Војводине, у Управном и Извршном
одбору поменутог Савеза Србије, што
се не укључиш и да нас заступаш и у
Скупштини Србије, Војводине? Нисам
волео политику, не разумем се ја ту
нешто посебно. Али, ето ове године сам

се, како ја кажем из нужде, укључио у
политику, захваљујући мом пријатељу
проф. Ђурађу Јакшићу из Новог Сада,
садашњем председнику Извршног
одбора Српске радикалне странке
Србије. Увукли су ме у политику,

Јакшић и Милорад Мирчић, високи
функционер СРС. Препознали су,
кажу, мој потенцијал и за сат времена
смо се договорили. Прихватио сам
се да будем в.д. председник Градског
одбора СРС Вршац. С обзиром на то да
сам, радећи у Удружењу дуго година,
стекао много познаника, другова,
пријатеља, веровао сам да ћемо
проћи на изборима. Очекивао сам од
3 до 5 одборничких места у Вршцу,
али добили смо само једно. Међутим,
задовољни смо јер је СРС у последње
време овде код нас био слабо активан.
Када је реч о људима који су рођени
са оштећењем слуха (не они који су
то постали временом у животу), прва
сам особа која је председник одбора
једне политичке странке и која је
ушла у градску скупштину. Не сумњам
да ћу се снаћи и подржаћу све оно
што је добро, корисно и позитивно
за све грађане Вршца, за особе са
инвалидитетом, националне мањине,
без обзира на то која је политичка
партија иницијатор тог предлога.
Залагаћу се за бољи положај особа
са оштећеним слухом, за популацију
којој и сам припадам, али и за чланова
свих осталих удружења у граду.
Реците нам нешто о себи. Да ли
сте Вршчанин рођењем?
- Да. Рођен сам у Вршцу, септембра
1961. Родитељи су ми, нажалост,
покојни. Отац Деспот Јевтић био
је пореклом из Бајине Баште, село
Солотуша. Мама Борка (девојачко
Милосављевић) била је из Горњег

Милановца. Имам рођену сестру Наду,
која је старија, 1954.годиште. И Нада је
глува особа.
Како сте открили да имате
оштећен слух?
- Прва 3 разреда завршио сам у
Вршцу, у ОШ „Јован Стерија Поповић“,
и нисам могао да испратим наставу,
нисам разумео. Кад сам отишао на
преглед, установили су да не чујем
добро. Ја сам слух изгубио од високе
температуре када сам се разболео
од менингитиса. Мама каже да сам
имао тада 9 месеци. Међутим, моји
нису уопште приметили да ја не чујем
добро, све до 3. основне. Мислили су
да је само сестра глува. На лево уво
уопште не чујем, а на десно имам 97
одсто оштећење слуха. Тих 3 посто
могу да ме трају, а могу сутра да их
изгубим. Ту правила нема. Са слушним
апаратом успевам лепо да пратим
људе који говоре.
Како памтите детињство? Где
сте се образовали?

школу. После сам уписао факултет за
инжењера противпожарне заштите
у Новом Саду, дао сам прву годину.
Међутим, било ми је тешко, нисам
могао да пратим наставу, а нисам имао
тумача за знаковни језик, као што
тога има данас, тако да сам напустио.
После сам у Новом Саду уписао и
завршио Вишу пословну школу. Имам
и два сертификата: експерт знаковног
језика СФРЈ и Србије. Имам решење
Министарства правде да сам стални
судски тумач за особе са оштећеним
слухом и говором на територији
Републике Србије. Седиште ми је у
Панчеву, јер једини сам судски тумач
за знаковни језик у Јужном Банату.
Радио сам прво годину дана
у Београду као секретар Градске
организације глувих Београда. После
сам се вратио у Вршац, 1991. Годину
дана касније добио сам посао у
Удружењу глувих и наглувих Вршац
где сам остао до јуна 2019. Сада сам
на евиденцији за незапослена лица
Националне службе за запошљавање.
Када сте основали породицу?
- Моју супругу Милоранку сам
упознао у Пули, на конгресу глувих
Југославије. Заједно смо од 1982.
Милоранка је рођена у Бођанима,
Општина Бач. Девојачко презиме јој
је Ћурчин. Има сто посто оштећен
слух. Завршила је школу у Загребу.
Милоранка и ја се лепо слажемо,
уважавамо се, помажемо. Дуго
година била је активан члан вршачког
Удружења глувих и наглувих,
председница
Удружења
жена.
Седам година смо, кроз пројекат
Министарства,
организовали
такмичење у ручним радовима,
кулинарству, за Удружења жена из
целе Србије. Наше је удружење било
међу првима у земљи, али недостатак
средстава, нажалост, учинио је своје.
Веома сте активни, пуни
енергије којом не могу многи људи
да се похвале. Шта је мотив, где

- Носим лепе успомене из
детињства. Имао сам дивно друштво
у комшилуку, у нашој Љубљанској
улици. И дан данас се поштујемо,
дружимо. Увек су ми помагали ако
нешто нисам разумео због мог слуха.
Никад нису били груби према мени.
Давали су ми подршку у свему, у
спорту, школи, дружењу, изласцима у
град...
- После три разреда у ОШ „Јован
Стерија Поповић“, када су установили
оштећење слуха, послали су ме у
Специјалну школу за глуву децу и
омладину у Земуну. По завршетку те
основне школе, отишао сам у Суботицу
где сам завршио средњу занатску

vrsackakula@open.telekom.rs
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црпите снагу?
- За ово што сам сад морам да
се захвалим мом покојном деда
стрицу Милосаву Милосављевићу,
народном хероју, првом председнику
Антифашистичког већа, и баба стрини,
познатој партизанки Леји. Моји су
родитељи дали сагласност да ја
будем код њих у Београду, а они су ме
сваки дан водили на Дефектолошки
факултет, на вежбе говора. Ту сам
почео да вежбам учење говора, а

деда стриц и баба стрина стално су
ме терали да будем активан свуда,
у спорту, фолклору, рецитовању...
Све је то некако ушло у мене, да се
на неки начин доказујем, па шта ако
сам глув?! Док сам радио у Удружењу,
увек сам мојим глувима говорио да
се не изолују, да изађу међу људе, па
шта ако сте глуви?! Већина је то тешко
прихватала. Ја сам имао срећу да од
малих ногу имам подршку.
Шта бисте поручили друштву
као представник једног дела
популације, особа са оштећеним
слухом?
- Много сам писао о томе на
мом порталу на знаковном језику
znakovnijezik.rs на који могу да уђу
сви који желе да се информишу о
најновијим вестима, али и здрави
људи да боље упознају живот и
потребе нас са оштећеним слухом.
Друштво треба да нас прихвати
овакве какви смо. Ми смо исто људи
као и ви, срчани, са емоцијама и свим
другим људским особинама. То што
не чујемо не треба да значи да смо
људи другог реда, ниже вредности.
Прихватите нас, једноставно, онаквим
какви смо! Вашим прихватањем, ми
удвостручујемо напор да будемо
као што сте ви, дајемо све од себе.
Разлике не треба да нас раздвајају, већ
зближавају!
Јованка Ерски
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. јул 2020.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
НОВИ РОМАН ВАЊЕ БУЛИЋА „САВИН ОСВЕТНИК“

СУРОВА ИСТИНА О ИЗНЕВЕРЕНИМ НАДАМА
Бестселер
писац
Вања
Булић
наставља авантуре свог јунака Новака
Ивановића, новинара црне хронике, у
новом трилеру „Савин осветник“.
Инспирацију за ову причу Вања
Булић налази у сукобу општих духовних
вредности, које овде симболизује икона
Светог Саве остављена на месту злочина,
и стварности, која је и даље оптерећена
криминалним и злочиначким наслеђем
ратних збивања деведесетих година
прошлог века. На трагу овог сукоба
назиру се и мотиви злочина, у ком су
сви актери истовремено и извршиоци и
жртве.
„’Савин осветник’ је осми роман са
истим главним јунаком, новинаром
Новаком
Ивановићем,
оцем двоје одрасле
деце, који у завршници
овог романа добија
треће дете“, укратко нас
је упознао са радњом
свог новог романа Вања
Булић.
„Породичну
љубавну причу главног
јунака прати љубавни
троугао, који се завршава
са три смрти. Убијен
је министар одбране,
један монах и... трећи
члан, дама, остаје тајна
до краја романа. Три
смрти су последица
ратова из деведесетих
година у које су јунаци
романа ушли као гоље,
неки од њих изашли као
богаташи, а неки остали
пука сиротиња са телом
и душом начетим на
ратиштима у Босни. Све њих прати сенка
Светог Саве, прича о чојству и јунаштву
започета у рату и потом изневерена у
годинама мира. Роман ’Савин осветник’
је сурова истина о изневереним надама“.
У згради Владе Србије, у зору
магловите
новембарске
ноћи,
у
свом кабинету на трећем спрату на
спектакуларан начин убијен је министар

одбране Драгомир Сарић. Убица је у
кабинет ушао кроз прозор, преко симса,
и металном стрелом избаченом из
самострела погодио министра право у
срце. Испод прозора, на спољном зиду,
спрејом је написао два слова – ЦО, која
се могу читати и као СО ако су написана
ћирилицом, а на столу испред министра
оставио окрвављену иконицу, на којој је
насликан лик Светог Саве. На идентичан
начин следеће ноћи биће убијен и
јеромонах Аркадије у свом луксузном
дворцу на Авали. Убица ће оставити
истоветан запис и крваву икону с ликом
Светог Саве у калуђеровој руци.
На сцену ступа проницљиви и
упорни новинар црне хронике Новак
Ивановић,
који
се
посвећује
откривању
позадине мистериозног
„рукописа“ злочина. И
док инспектор Перић
бива
суспендован
јер
инсистира
на
очигледним
чињеницама,
Новак
Ивановић наставља да
следи трагове и открива
важне сведоке, ратне
ветеране са ратишта
у Босни, који су добро
знали министра Сарића
под надимком Стрелац,
као и њему блиског
калуђера Аркадија, који
је у рату носио надимак
Владика.
Новак схвата да
ће
решити
случај
двоструког убиства кад
сазна ко чини тајновити
љубавни троугао…
Трилер „Савин осветник“ можете
пронаћи од уторка 14. јула у свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs, на сајту www.laguna.rs и
на киосцима.
Извор: Лагуна

У ПРОДАЈИ РОМАН „ПАРИСКА БИБЛИОТЕКА“ ЏЕНЕТ СКЕСЛИН ЧАРЛС

ПРИЧА О ЉУБАВИ, ПРИЈАТЕЉСТВУ И МОЋИ КЊИЖЕВНОСТИ

Ако сте волели роман „Крадљивица
књига“, онда ћете обожавати „Париску
библиотеку“ Џенет Скеслин Чарлс.
Заснована на истинитој причи из Другог
светског рата о храбрим библиотекарима
Америчке библиотеке у Паризу, ова
књига је изузетно дело
о љубави, пријатељству,
породици
и
моћи
књижевности.
Париз, 1939: млада и
амбициозна Одил Суше
има све – мушкарца који
је воли и посао из снова
у Америчкој библиотеци
у Паризу. Када нацисти
умарширају у Париз,
Одил је на прагу да изгуби
све до чега јој је стало.
Заједно са колегама
библиотекарима
придружује се Покрету
отпора са најбољим
оружјем које има –
књигама. Али кад се рат
коначно заврши, Одил ће
уместо слободе окусити
горак плод неизрециве
издаје.
Монтана, 1983: Лили
је усамљена тинејџерка која трага
за авантуром. Њену знатижељу буди
старија сусетка. Док открива њену
тајанствену прошлост, Лили увиђа да

деле љубав према језику, исте чежње и
снажну љубомору. И нимало не сумња да
их повезује мрачна тајна из прошлости.
„Париска библиотека“ је снажан роман
који испитује последице наших избора и
односе који нас одређују – са породицом,
пријатељима
и
омиљеним
ауторима.
Указује на то да је
изузетна
храброст
понекад тамо где је
најмање очекујете.
Џенет
Скеслин
Чарлс је награђивана
ауторка романа „Моја
лепа Одеса“ и „Париска
библиотека“. Њене приче
су излазиле у часописима
Слајс и Монтана ноар.
О историји Америчке
библиотеке у Паризу
сазнала је док је радила
тамо
као
програм
менаџер.
Живи
у
Монтани и Паризу.
Књигу
„Париска
библиотека“
можете
пронаћи
у
свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и
на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

ОВО ИЗДАЊЕ РОМАНА „АПСИНТ“ ГОРАНА МИЛАШИНОВИЋА

ВЕЧИТА ПОДЕЉЕНОСТ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА
Деценију и по од првог објављивања Лагуна
представља ново издање романа „Апсинт“
Горана Милашиновића који се 2006. године
нашао и у најужем избору за Нинову награду.
Својеврстан
роман-времеплов
кроз
XX век и читаву средњу Европу, „Апсинт“ је
прича о двојици Михајла
Алића, потпуно различитих
карактера. Заједничка им
је једино несрећна судбина
и неумерено уживање у
зеленкастом ликеру од аниса
и горког пелина – апсинту.
Први
Михајло
је
Београђанин,
студент
медицине у Бечу, где је
принудно мобилисан у
Велики рат. При нападу
аустроугарске војске на
Србију, заробљен је и одведен
у Ириг, одакле ће неславно
побећи.
Овом
Михајлу
се
након
капитулације
аустроугарске монархије губи
сваки траг.
Други Михајло Алић
родом је из Ирига, српски
војник добровољац и угледни
хирург у Панчеву, где је након
рата ухапшен и оптужен је да
је радио као тајни цензор за
групу Kundschafter са задатком фалсификовања
украдених писама српских војника и ратних
заробљеника. Фалсификованим садржајем
адресат би, наиме, био наведен на откривање
обавештајних података, из чега се закључивало
о положајима српске војске. Овај угледни лекар
је уверен да је до оптужбе за издају дошло због
замене идентитета.
„У свим временима и изазовима, па тако и

данас, петнаест година након првог издања
’Апсинта’, подељеност нашег народа између
Истока и Запада остаје као незаобилазна тема и
питање без одговора“, истакао је Милашиновић
у изјави за Лагуну. „Очију усмерених ка
магнетским симболима материјалног и
уметничког прогреса и
хедонизма, Бечу, Берлину и
Паризу, а успламтелог срца
кад се помену Руси и вера,
плаћамо цену менталног
расцепа у виду колективне
неснађености, тврдоглавости
и антиконформизма. Та цена
је и живот у магновењу,
духовној
и
емотивној
располућености,
сталном
бегу у фатализам, прошлост
и митско. Резултат свега тога
на личном плану често је
неподношљив конфликт и
терет, као у случају младог
бечког лекара Михајла Алића,
којем ни опојни, заводљиви
апсинт не помаже да разуме
да ли се његово биће налази
са оне стране Дунава или на
Балкану“.
По професији кардиолог,
професор
Медицинског
факултета
и
директор
Пејсмејкер центра у Клиничком центру Србије,
Милашиновић је написао неколико запажених
романа. Лагуна је до сад објавила роман „Случај
Винча“ и књигу прича „Лекари“.
Роман „Апсинт“ можете пронаћи у свим
књижарама Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

ФОТО-МОНОГРАФИЈА ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА

„БЕОГРАД НАШЕ МЛАДОСТИ“

Београд какав не познајете или каквог га се
сећате... Јован Ђорђевић, по струци школовани
музичар и педагог, пасионирани је фотограф
и шетајући улицама главног града украо је
од заборава људе, улице, зграде, атмосферу
шездесетих година прошлог века. Двојезична
фото-монографија „Београд наше младости –
Belgrade of our youth“ садржи 240 фотографија
насталих у периоду између 1959. и 1969. године
и представља хронику једног времена. Књигу су
приредили Бранка Наканиши,
ћерка Јована Ђорђевића, и
Драгољуб Гајић.
Горан Малић, уметник,
критичар
и
историчар
фотографије, у „Огледу о
трајности и времену“ на
почетку књиге истиче да су
се за „седам деценија његовог
бављења
фотографијом
измењали многи укуси, а
многи стилови прохујали.
Јован је остао веран свом
стилу, а то је оно што се међу
креативним
фотографима
одувек описивало само једним изразом: стил
поштене фотографије“.
Након завршене Музичке академије у
Београду 1957. на Одсеку за композицију, Јован
Ђорђевић је провео свој радни век најпре као
професор теоретских предмета у Музичкој
школи „Станковић“, а затим као директор исте
школе. Био је члан фото-клуба „Београд“ од
раних шездесетих до 1987. године. Одселио се
са породицом у Америку 1982. године. Живи у
Сијетлу, у држави Вашингтон.
„Ако се упитам шта за мене значи фотографија,
морам да се вратим на старо осећање које ме
је увек узнемиравало: пролажење, нестајање,
а нарочито – заборављање. Ствари, људи,
догађаји једноставно изветре из памћења као
да их никад није било. Фотографија онда, као
некакав катализатор, помогне памћењу да
врати заборављено. Снимам девојку, изазовну.

Сматра да је младост вечита. Снимам старицу –
хода погрбљена, поштапа се. Испод капута вири
црна, стара чипка... можда ју је носила и као
млада, изазовно“, истакао је Ђорђевић.
Београд је Јовану Ђорђевићу био основна
тема када је за своје радове добијао и награде на
Салону фотографије „20. октобар“, и објављивао
своје фотографије у часопису „Фото-кино
ревија“.
„По Београду сам нарочито волео да снимам
оне кућерке са чијих се
фасада љуштио малтер
а шалони само што се не
откаче са зарђалих шарки.
Време је оставило трага на
њиховим лицима. Имају
историју – своју причу. Многе
су у међувремену отишле у
заборав. На њиховом месту
стоје нове, без историје.
Срећом, фотографије памте.
Београд се брзо мења. Многи
су га рушили, а и ми сами.
Треба га стално спасавати од
заборава“.
Теми Београда Ђорђевић се повремено
враћао и касније, када је из Америке долазио да
посети родни град. Јован Ђорђевић данас има
91 годину и још увек фотографише.
„Снимам првенствено за себе, па сам
био изненађен када сам сазнао колико су
интересовања изазвале моје фотографије
када су се појавиле на друштвеним мрежама.
Ту морам да захвалим ћерки Бранки која је
окачила фотографије на Фејсбуку а да ме није ни
питала. Њој и многим другим знаним и незнаним
захваљујем што су дошли на идеју о стварању
монографије“, истакао је Ђорђевић.
Фото-монографију„Београд наше младости –
Belgrade of our youth“ можете пронаћи од среде
8. јула у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари www.
delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна
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РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - МИЛКО ШТИМАЦ:

„У ОДГОВОРИМА НА ИЗАЗОВЕ ПОТВРЂУЈЕМО
СЕ КАО ДОБРИ ИЛИ ЛОШИ ЉУДИ“
Роман првенац Милка Штимца „Пољубац михољског лета“
настао је према позоришном хиту „Меница без покрића“, а
основа приче по којој су оба дела настала је истинит догађај.
Штимчеви ликови у атмосфери заласка грађанског друштва
наићи ће на исту препреку која ће одредити даље токове
њихових живота...
Милко Штимац аутор је неколико стручних књига из
области тржишта капитала и политичке економије, као
и драмских текстова „Меница без покрића“ и „Цедуља на
уделе“.

све оно што живот ставља пред нас. Наравно –
без подсмеха, јер сви ми имамо неке слабости
које нас чине смешнима. Смех ослобађа, смех
омогућује да и себе и друге лакше прихватимо
такви какви смо, са тим слабостима.
Књига, ипак, није комедија, нити је
представа то била. Није, свакако, ни трагедија.
Једноставно, она је слика једног догађаја у
једном времену и сведочанство о томе како тај
догађај може да промени токове живота људи
којих се дотакао.
У књизи постоји и криминални заплет, има
и новчаних малверзација и проневера, али она
није класични кримић, иако су у њој садржани
Ваш роман првенац„Пољубац михољског оно што га је одредило и омогућило му да се и сви елементи кримића. Са главном радњом,
лета“ настао је према позоришној хит уобличи, али и заметке будућности. И, као и истовремено теку и три љубавне приче, али
представи „Меница без покрића“. Са којим у сваком другом добу, елементи прошлости књига није ни (само) љубић. Мени је било
сте се изазовима суочили преобличавајући умиру на наше очи, а будућност крчи пут. важно да кроз све те слојеве очувам ведрину и
једно драмско у књижевно дело?
Тридесете године прошлог века време су када неокаљане лепе намере и поступке, без обзира
- Свака форма има своје посебне одлике, је један облик друштвеног
на сву њихову извесну
па је тако свака и захтевна на особит начин. уређења,
достигавши
промашеност.
Драма мора да буде заснована на изреченом, врхунац, почео да клизи
Какав је пољубац
„Тридесете године
на живој речи, оно што ликови изговарају мора ка својим негацијама –
михољског лета?
прошлог
века
време
су
да буде уверљиво; роман или приповетка нацизму и комунизму.
- Леп, као и сваки
морају, с друге стране, да буду много више од Истовремено, једно покрај
пољубац. Али ‘михољски’
када
су
истовремено,
дијалога, морају да приближе читаоцу оно што других живе формализам,
има и нешто додатно –
једно покрај других
му глумци дочарају на сцени.
учтивост,
уважавање
опроштај од топлине.
То је и додирна тачка ове две форме: начин и поштовање, и први
После михољског лета
живели
формализам,
на који су глумци ‘присвојили’ ликове, како су облици дивљачке негације
нужно долази хладна зима.
их тумачили и оживели, много је помогао у свега тога и нарастајуће учтивост, уважавање Михољско лето последње
уобличавању описа њихових судбина, разлога деструкције.
доба године када се
и поштовање, и први јеможе
који их покрећу, мотивације. Утолико ми је
Такве преломне тачке
уживати у топлоти,
било лакше да читаву ситуацију око које се у времену носе са собом
облици дивљачке
у сјају и јасноћи сунчеве
плете радња романа опишем, а да при томе посебну драматику и,
светлости. То су оних
негације свега тога
не разводним читаву причу, већ да је одржим ако хоћете, прирођену
додатних пет јутарњих
напетом и занимљивом – окосница радње трагику – актери не виде да
минута у топлом кревету
и нарастајуће
везана је за само неколико часова догађања у њихово време пролази и
које себи дозволите после
деструкције“
једном радном кабинету.
да су сасвим неспремни за
звука аларма за буђење, као највећу слабост диктатура, нешто због чега
Највише је у писању помогло, и за драму и за оно што их чека. Они живе
пре него што ћете устати у се оне урушавају, јер људи тешко подносе ту
роман, то што је основа приче истинит догађај. своје животе, ислеђују,
прохладну собу и кренути врсту утицаја, боје га се.
Он је, међутим, толико разрађен и надограђен, заљубљују се, послују незнајући да ће време да се суочавате са свим несигурностима и
У нормалним околностима, наши су утицаји
да представља тек импулс, подстрек. У томе које долази обесмислити све те њихове напоре, непријатностима дана.
највећим делом несвесни. То се може испољити
је и сва лепота писања –
успехе и тешко заслужене
Пољубац
михољског
и као срећна околност,
уђеш у други свет кроз
лепе тренутке.
лета је пољубац очајника
некоме се може учинити
врата таквог некаквог
На овим просторима који још нису схватили да
„Смех ослобађа,
„Пољубац михољског да му је помогла ‘непозната
догађаја, и онда га сам
доживели смо за кратко су очајници. То је последња
сила која се изненада
смех омогућује да и
развијаш, причаш са
време два жестока ударца, лепота коју ће памтити за лета је пољубац очајника појављује и решава ствар’,
ликовима, делиш њихове
прво с десна, па онда с дуго времена.
себе и друге лакше
који још нису схватили али је чешће тај нехотични
муке, помажеш им или
лева. Оборени смо, и како
Кажете „Живот сваког
утицај препрека другим
прихватимо“
одмажеш, дођу ти као
смо пали тако смо и остали од нас клупко је од да су очајници, последња људима да остваре своје
замишљени пријатељи.
на земљи. Кустурица нас многих нити“. Колико
науме.
Тим пре, што и ти ликови
је у свом знаменитом нехотице утичемо на лепота коју ће памтити
У вашој књизи, смрт
почивају, одређеним делом својих особина, филму метафорички сместио и дубље – у животе једни другима?
за дуго времена“
једног човека обележиће
на особама које су заиста постојале. Е, кад се подземље. Било како било, ту смо остали
- Једни без других не
животе оних који готово
једном разумеју ликови, онда је свако писање деценијама, заробљени лажима и репресијом, можемо, човек постаје
да га нису познавали?
и описивање лакше, иде некако само од себе.
дочекавши нове ударце с десна деведесетих. човеком тек у друштву, у међудејству са
- Да, та смрт је фокална тачка око које се
Зашто је роман смештен баш у тридесете Као последње обасјано доба остао нам је тај
другима. Све добро и плете радња, односно све паралелне радње.
године прошлог века? Какав је Београд овог период тридесетих, то
лоше долази нам преко Она ће пореметити многе планове, скренути
доба?
мирно грађанско друштво.
других људи, макар га ми животе са устаљених стаза, неке ће пренути, а
„Постоје
обазриви
- То је доба у коме умире, на овим
Из таквог друштва
и узроковали. И, заиста, неке ојадити.
просторима, грађанско друштво – ушушкан потекла је и једна
толико смо испреплетени
Она, смрт, препрека је која се поставља
људи,
који
се
труде
да
свет лепих манира и доброг васпитања. Као и вршачка
породица
нам се стално дешава испред сваког хероја ове приповести, а њено
воде рачуна о сваком да
свако доба, и оно са собом вуче прошлост, све узгајивача цвећа, које је
да живимо последице превазилажење учиниће од њих срећне или
извозила и у Румунију
туђих одлука и потеза, чак несрећне ликове. Неки ће од њих успети да се
ко
би
могао
да
трпи
и у Мађарску, а чији је,
и оних за које ни не знамо снађу у тако промењеним околностима, попут
измаштани, потомак један њихов утицај, али има да постоје.
једног од главних хероја.
од јунака књиге. Правог
Свака ће се наша
И његов лик, као и свих остали, грађен
подједнако
и
оних
који
се
потомка те породице
одлука
оцртати
на је целовито, без шема и предрасуда. Он је
срео сам својевремно у не обазиру на то шта животима других, свако представљен као неко ко из мале средине
Чикагу. Памтио је Вршац
од нас томе и тежи, у томе долази преко ноћи у Престоницу и покушава,
магловито, али довољно чине другима. Најгори су налази потврду сопствене без икаквог искуства, да се у њој снађе. К
да жели да га посети диктатори, који свесно егзистенције.
Волети томе је још и првог дана на послу. А и Хрват
пре смрти. Много је
некога значи прихватити да је у Београду. Могао је да буде и Мађар у
желе да уреде живот тај неко има неограничен Букурешту, или Американац у Паризу, али ја сам
јаче, међутим, запамтио
послератну одмазду, па се сваког појединца. Бродски утицај на наш живот, и из Београда и најбоље познајем менталитете
није усуђивао да се упути у
прихватити сву и нарави људи из бивше нам домовине, па
је то објаснио у једном обратно,
родни град.
одговорност утицања на сам онда узео и тај однос као пример сталне
Ваш
роман
свом есеју, означивши живот оног ко је вољен. борбе, сталног сналажења и пре-дефинисања
преиспитује
људске
Постоје обазриви људи, сопствене улоге у сусрету са непознатим
слабости,
међутим, то као највећу слабост који се труде да воде рачуна околностима које живот ставља пред нас.
чини то на врло духовит
о сваком ко би могао да
У том сналажењу, у одговорима на изазове,
начин. Како бисте ви диктатура, нешто због трпи њихов утицај, али има потврђујемо се као добри или лоши људи, без
жанровски
одредили чега се оне урушавају“ подједнако и оних који се обзира одакле долазимо и у којој се средини
своју књигу?
не обазиру на то шта чине налазимо.
- Слабости сваког од
другима.
нас можете посматрати као трагичне, или као
Најгори су диктатори, који свесно желе да
Т.С.
комичне. Ја бирам овај други начин. Да се не уреде живот сваког појединца. Бродски је то
смејемо једни другима, тешко бисмо издржали објаснио у једном свом есеју, означивши то
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УСПЕХ ВРШАЧКЕ ПЕСНИКИЊЕ НА ПЕСНИЧКОМ КОНКУРСУ У МЛАДЕНОВЦУ

НАЂИ БРАНКОВ ПРВО МЕСТО МЕЂУ „ДЕЛИЈАМА“

На
Међународном песничком
конкурсу Удружења грађана „Играле
се делије“ из Младеновца, вршачка
песникиња и професорка Нађа Бранков
освојила је 1. место. Песничко надметање
део је Младеновачког културног лета, а
овај део манифестације траје два дана и
посвећен је чувеном песнику Милораду
Петровићу Сељанчици. Одржава се
у његовом родном месту, Великој
Иванчи, подно Космаја. Његове песме
су драгоцени бисери наше народне,
а ауторске поезије. Славуј са Космаја
испевао је чувене песме, које освајају
срца, нарочито у тамбурашкој изведби
– Поградини, месечина, Јесен стиже,
дуњо моја, Мој дилбере, рођо моја, Не
лудуј Лело... али и најомиљенију у нашем
народу, Игралеседелије( по њој је конкурс
и добио име).
Прослава траје два дана уз сарадњу ЦО
великоиванчанског. Одржава се у порти
храма Светог Великомученика Димитрија.
Првог је промоција краткометражног
филма, а другог
Света Литургија,
промоција Песничког зборника и наступ
чувених вокалних солиста, етно певачких
група, КУД – ова, Удружења за заштиту
културе и традиције...
Овогодишња тема песничког конкурса
је „Још увек оремо све наше њиве“.

ВЕКОВНИ ПЕЧАЛ

Који одриче Оца и Сина
Јаше крило ноћи
Вековни печал носи
А Срб,
Из таме духовне
Пада и клонућа
Кроз драчу и чкаљ
Изиђе
Црн образ,кошуљу нечисту
У крви Јагњета бели
Да се смртно у бесмртно обуче

Песникиња Нађа Бранков добила је
Плакету за своју песму „Вековни печал“.
У сенци вековног печала, човекољубив,
правдољубив, Богољубив, наш народ траје
у вечности. После сваког пада и клонућа,
попут Феникса се изнова рађа, као митски
јунак и мартир. Оре непрестано, све наше,
како земаљске, тако и небескењиве. Срб,
рањив и смртан, Богомоснажен, постаје
неуништив и бесмртан!

А Срб,
Калеми воћку крај друма
Начини ћуприју води
Пут на распуту
Сабере сабор,окупи мобу
У доба жетве Господње
Трпи заклање
Да Љубав раздели
А Срб,
Маченосац,Лучоноша
Теодул-Христодул

Више но сунцем,
Воштаницом грејан
Душу вида,срцем слухује
Молитву,од земље
Ка Небу,вије
А Срб,
Тропрсто сабере муње Илијине,
Осени Крстом постељу,
Њиву… и смрт своју
Опрост убиоцу да
Лепшем од Истине,
На бденију,ћирилицом,тепа
Красото пресветлаја…
Који одриче Оца и Сина
Јаше крило ноћи
Вековни печал носи
А Срб:
-Смрти, где ти је жалац?
Аде, где ти је победа? –
Нађа Бранков

ПОВОДОМ “МЕСЕЦА ЧЕШКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ЈОЗЕФ ЛАДА-ЕЗОПОВЕ БАСНЕ“

У оквиру манифестације “Месец чешке културе у Вршцу”,
Чешка беседа Вршац, у сарадњи са Националним саветом чешке
националне мањине, организује путујућу изложбу под називом
„Јозеф Лада-Езопове басне“. Изложба је отворена у Културном
центру Вршац, уз поштовање свих прописаних мера заштите.
Поставка садржи 28 паноа са илустрацијама оригиналних и
адаптираних књига бајки и басни.
Мали број присутних на свечаном отварању поздравили
су Љиљана Стехлик, председница Националног савета чешке
националне мањине, Драгана Радовић, председница Чешке
беседи, и у име домаћина Давор Стојковић, директор Културног
центра Вршац.
Љиљана Стехлик је нагласила да посебно у времену Ковид 19,
поред бриге о здрављу грађана, важно је задовољити и културне
и менталне потребе људи, а ова изложба је начин да се окренемо
себи, промислимо о правим вредностима, лепотама које живот
нуди.
Према речима организатора, изложба је, пре Вршца, била
приказана у организацији Чешке беседе Бања Лука у месту Србац
у Републици Српској, затим у Србији у Белој Цркви. Након Вршца,

где ће остати до краја седмице, поставка ће отпутовати у Нови Сад,
а потом у Праг на представљање тамошњој публици.
Чешка беседа Вршац се посебно захваљује Националном
савету чешке националне мањине, као и Чешкој беседи Нови Сад
на могућности да вршачка публика буде у прилици да погледа ову
изложбу.
Јосеф Лада (Хрусице 1887. – Праг 1957.) је велики чешки
илустратор који је својим илустрацијама обележио детињство
многих генерација чешких малишана. Лада је био чешки сликар,
карикатуриста, илустратор, писац, оснивач чешког стрипа
и “модерних чешких бајки”. Гласио је за једног од највећих
чешких уметника, а славни Пабло Пикасо је за њега рекао “да
је он тај највећи кога имамо”. Јавности је најпознатији по свом
стваралаштву за децу, али такође и по илустрацијама према делима
Јарослава Хашека. Урадио је око 15.000 илустрација, а његово
родно село Хрусице је веома чест мотив на њима. Карикатурист је
и илустратор бројних књига и аутор је више књижевних дела које
је сам илустровао.
Ј.Е.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (76)

ТРИПТИХОН НАШЕ ВОЉЕ И СТРАСТИ

Шта треба да се деси да пожелимо
другачији свет, шта да се деси да та
слабашна жеља ојача у акцију поновног
освајања слободе?
Тихо, дискретно ликовна уметност је
деценијама успешно убијана, затирана у
излагачким просторима код нас. Остале су
испразне досетке, симулакрум уметности
која никоме не полаже рачун.
Са
нестанком
искуства
слике
потпуно природно прихватили смо
нову матрицу сопственог
постојања
једнодимензионалног дигитализованог
ума.
Паја Јовановић је своју мисију

доприноса расту друштва остваривао
умереним
страстима,
грађанскиом
реалношћу и не наметљивом ликовношћу.
Његове слике делују на дуге стазе, могу се
посматрати сатима.
А онда, пре неколико деценија,
глобални иноватори су објавили ново
вјерују - слика мора да се исцрпи једним
погледом од пар секунди. Слика је
постала информација а њена суштина,
логика духовности, напросто није имала
шансе да делује.
Када идемо на изложбе баш нас брига
за ингениозне и овације, теорије које
замлаћују, једноставно је питање шта ми

као искуство можемо изнети из галерије.
Посматрање слике је процес у коме
слика, ако је уметничко дело, уствари
посматра, промерава нас и ми уочимо
резултате те интеракције ликовне логике
слике и реакције нашег креативног
бића на искуство уоченог хаковања.
Узбуна упада уметничког вируса постаје
суштинско искуство сагледавања обриса
бића духовности потиснутог дубоко
испод хоризонта мртвог мора речи.
То је главни разлог посматања слике,
читања поезије, слушања музике.
Микроскопом можемо видети невидљив
микросвет,
телескопом
проматрати

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

васиону а једини инструмент и једина
летелица којом можемо посетити суштину
нас самих јесте право, поновљиво
искуство уметности. И то треба да
тражимо, захтевамо да не одустајемо
од употпуњења своје животне борбене
спосбности, да нам несхватљив свет
врле будућности буде јасан, препознат
и припитомљен, јер ми то можемо а
компјутер никад неће моћи.
Пајине слике замениле су дигиталне
слике, Пајине раднике роботи, машине.
Промењен је свет и ми у њему.
Т. Сухецки

VIN

PING
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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 24. 7. 2020.
Компанија задржава право да не изврши избор по
овом огласу.
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У ВОЈВОДИНИ ПОВЕЋАН ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕРЕ ВЛАДЕ ДАЈУ РЕЗУЛТАТЕ
-Шта показују најновији подаци
о индустријској производњи у АП
Војводини с обзиром на утицај
Ковида-19 у свим сегментима
пословања?
Индустријска
производња
у
региону Војводине за првих пет
месеци бележи
раст од 4,9% у
односу на исти период 2019. године.
У прерађивачкој индустрији, која је
доминантна у укупној индустрији,
забележено је повећање физичког
обима производње у 8 производних
области које заправо чине 48,7%
укупне индустрије региона, а нивоу
укупне индустрије највише су
позитивно допринеле производња
деривата
нафте,
фармацеутских
и хемијских производа, истиче
председник
Привредне
коморе
Војводине Бошко Вучуревић.
-Занимљиво је посматрајући
првих пет месци да се бележи и
раст промета у трговини на мало,
како то објашњавате ?
Остварени раст за првих пет
месеци износи 2,6%. У мају у односу
на април забележен је раст промета
у трговини на мало од 22,6% што је
подстакнуто мерама Владе Србије,
објашњава Вучуревић.
-Пандемија Ковида-19 утицала
је негативно на туризам, шта
показују подаци о броју туриста у
Војводини?

Подаци показују да је, за првих
пет месеци, број долазака туриста
смањен за готово 57,1% у поређењу са
истим периодом прошле године. Број
долазака домаћих туриста умањен је
за 51,4 а страних за 64,8%.
- Каква је слика што се тиче
утицаја Ковида-19 на вредности
извоза и увоза?
Актуелна ситуација са пандемијом
Ковида-19 у свету утицала је и на
то да вредност извоза војвођанске
привреде бележи смањење, каже
Вучуревић и истиче да су војвођански
привредници од укупно реализоване
спољнотрговинске
размене
Републике Србије
реализовали
31,5%, при чему су у укупном увозу
учествовали са 36% и извозу 28,2%.
Остварен извоз АП Војводине у
мају већи је за 58,8 милиона евра
односно за 16% у односу на април,
док је с друге стране увоз мањи за
7,5%. Прерађивачка индустрија има
и на увозној и на извозној страни
најзначајније учешће.
Промене изазване пандемијом
Ковида-19 уочљиве су код извоза са
најзначајнијим спољнотрговинским
партнерима. Наиме, извоз у Немачку
је у паду, а насупрот томе на страни
увоза бележи се значајан раст код
увоза из Мађарске и Кине.
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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 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/ 81-00154
Купујем једнособан стан
или гарсоњеру, предност
новија
градња.
Тел.
060/3333441
Лепа породична кућа на
доброј локацији, стамбени
простор 100м², двориште
са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена
башта. Тел. 063/1303001
Продајем двособан 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
Продајем трособан стан
Стеријина 26/16, 4. спрат.
Тел. 063/8909960.
Продајем плац од 15
ари и 48 м² са кућом 48 м²
Вноградарски пут 6. Тел.
063/8309960.
Продајем кућу Гаврила
Принципа 12 од 400 м²
на плацу од 400 м². Тел.
063/8909960
На продају спратна кућа
240 м²са сутереном и 3 ари
плаца, одмах усељива у
Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/0839339
На продају кућа са
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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 м²-3, 1. спрат,
двособан,
реновиран,
Трг Константина Спајића,
плин, може и опремљен.
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
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
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.
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

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
Кућа центру Иланџе
старија
кућа
на
продају. Цена договор.
Тел.
063/7440598
и
013/836340.и, у центру ул.
Светозара Марковића на
продају, цена повољна.
Тел. 063/7440598
Продајем плац 12 ари
у Павлишу (грађевинска
зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
За
продају кућа на
селу 9 км од Вршца, цена
повољна. Тел. 013/830753
Продајем
кућу
75м²
у Бихаћкој 51, чврста
градња,са
свим
комуналијама, плац 3 ара.
Тел. 062/411175
Продајем кућу улица
Златиборска
Вршац.
Тел.060/4141266
Продајем гарсоњерру 35
м² на 5. спрату, Хемоград.
Тел. 063/8055785
Повољно продајем кућу
у Банатској Суботици са
легализованим помоћним
објектима (штала, свињци,
летња кујна, амбар на
пола ланца земље) и 0,5 ха
земље. Тел. 060 30 80 333.

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.
Издајем собу купатило
и чајна кухиеа, засебан
улаз,
клима,
веш
машина,
запосленој
девојци. Тел. 013/401210 , 060/1671519 и
060/740210.
Издајем
пословни
простор
на
Омладинском
тргу,
згодан за фризере,
кафић,
играоницу
било коју самостзалну
делатност.
Врло
повољно.
Тел.
064/1704999
Издајем магацин 300м²
у Вршцу, Подвршанска
17, 300 € месечно. Тел.
063/8100154
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 Саду. 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
Издајем
сттан
у
приземљу
куће
близу
Миленијума.
Тел.
065/8321410
и
060/8435003
Издајем
намештен
једнособан стан од 35
квадрата на Војничком
тргу, са централним
грејањем, преко пута
Идее, контакт телефон
063/324025
Кућа за издавање са
окућницом и великом
баштом у Потпорњу. Тел.
063/8829782.
Издајем
намештени
стан
дворишни
за
две самице, студенте,
брачни пар. Слободан
од 1. августа. Тел.
063/81032280
Издајем
једнособан
намештен стан у центру

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.
код катедрале.
064/4256180.

Тел.

РАЗНО
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.
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, 013/838351 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-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.
Гр а ђ е в и н с к и
пословиповољно
и
квалитетно
(кровне
конструкције, бетонажа,
малтерисање, фасада,
стиропор)
Тел.
061/2342612
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,
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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 807793
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.
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
Продајем
дечији
креветац дрвени, Тики
бојлер потисни, Томос
преносна пумпа за воду.
Тел. 060/8435003.
Продајем једнокрилни
дупли прозор висине
115цм,
ширине
65, дубине 15,5 цм
те р м о а ко мул а ц и о н е
пећи од 5 и 7 киловата
заједно за 12.000 динара,
чучавац за пољски
wc Тел. 013/834549 и
065/8834549
Продајем хармонику
80 басова, Багат шиваћу
машину , старији женски
бицикл, електричну пећ
од 5 и 7 kw, стаклене
тегле,
тучану каду,
двокрилни
дупли
дрвени мањи прозор
чучавац за пољски wc.
Тел. 065/8834549
На продају угаона
гарнитура за спавање,
бојлер на струју од 80 л,
дечији бицикл као нов.
Тел. 064/2805881
Масажер 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 винске
и од киселе воде, тегле
стаклене са поклопцем.
Тел. 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
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
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
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. 832267.
П р о д а ј е м
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

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
„Горење“
новијег
датума исправна у
одличном стању, цена
80 €, договор. Тел.
061/3071085.
Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,

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

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. 013/2832563
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
мађик,
застакљен
прозор
старински алат- машина
за предење, телевизор,
туш када. Тел. 013/830753.
Продајем
дводелну
судоперa од росфраја,
трпезаријски креденац,
комбиновани креденац,
тепх 3х2 м, лустер са
пет кугли, мали прозор
60х60 застакљен има
шалон. 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
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
Продајем
спаваћу
собу, два ормана, два
кревета, наткасне . Тел.
061/1570550
П р о д а ј е м
те р м о а к у м у л а ц и о н у
пећ, плинску грејалицу
зидну и alt deutsch

орман. Тел. 061/1570550
На
продају
њива
крај пута за Београд
у правцу Кевериша,
површине 93 ари и 15
м². Тел. 065/6919699 и
0684063899.
Спремам станове, куће
и пословне просторе.
Тел. 063/1842709
Купујем
старе
неисправне
плинске
бојлере. Тел. 063/482418
и 064/3892738
Продајем 2 фотеље
као нове, 5 ком. тепиха
разних величина. Тел.
064/4902239.
Комплетна адаптација
вашег
стамбеног
простора,
керамика,
вода,
канализација...
дугорочно
искуство,
приступачне цене. Тел.
061/2263850
Одговорна педантна
жена 59 година радила
би у породици, код
старијих особа или
чувала
дете.
Тел.
061/2059900.
Продајем
слике,
графике,
цртеже,
повољно,
урамљено.
Предајем енглески и
ликовно
основцима,
такође
мењам
и
продајем
гардеробу
мањих
бројева.
Повољно.
Тел.
069/626699
Проадјем веш машину
А класе „Горење“ senso
care, 6,5 капацитета
стару
2,5
годнине
у
одличном
стању,
исправну. Цена 100 €.
Тел. 061/3071085.
П р о д а ј е м
фрижидер
„Горење“
исправан(висина
кухињских делова) цена
30 €, у добром стању.
Тел. 061/3071085.
Продаје се три тепиха,
тросед, двосед, фотеља,
собни регал, машина
за прање судова, две
трпезаријска витрина и
мешалица за бетон. Тел.
069/1117040
Услужно
вршим
селидбе, превоз робе
комбијем
до
1.400
кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
Продајем
повољно
исправну веш машину
Горење WT 63090 АА
класа, 6 кг. цена 80 еура.
Тел. 064/8956970
Продајем
тросед,
двосед и фотељу Симпо,
очувано у одличном
стању. Тел. 064/2057353
Продајем фрижидер
„Горење“
исправан,
цена 30 €, тегле стаклене
од 1 кг, 10 дин. комад.
Тел. 062/5420665
Продајем
зидну
плинску грејалицу, пећ
на плин, бицикл (мушки)
брзинац, металне канте
за маст разне величине.
Тел. 064/4256130 и
013/806-451
На продају права
домаћа јаја, коке, патке,
пилићи, јечам, жито
на мерицу. Могућа
кућна достава. Тел.
060/4441538

Продајем
заклане
патке и коке домаће у
Малом Жаму. Могућа
кућна достава. Тел.
838-351, 060/4441538 и
060/3050960
П р о д а ј е м
металостругарски алат,
урезнице, нарезнице,
бургије,
ножеве,
специјалне
видије
и друге алате. Тел.
064/4902239
Обављам
услугу
уношења и слагања
цепаница.
Тел.
063/8961606.
Продајем точак за
аутоматика, тв црно
бели, мушко – женске
бицикле, бутан боцу
мању. Цена по договору.
Тел. 066/411496
Треба Вам помоћ у
кући, нега старијих
особа? Звати на број тел.
062/522792.
Унапред
захвална. Очекујем Ваш
позив у што хитнијем
року.
Обављам
посао
уношења и слагања
цепаница (дрва). Тел.
064/1354375
Продајем 2 комбајна у
Малом Жаму Змнај 142,
један за делове. Тел.
063/8301643
ОСБ
плоче
за
подашчавање кровова
цена 296 дин м2,превоз
на адресу купца.
Тел.062-437-236

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају Голф 2,
дизел, 1988. годиште,
у одличном стању. Тел.
063/304163
Купујем мању исправну
камп приколицу. Тел.
060/1671519
Продајем
Опел
Астра 1,4 Б твинпорт,
2008
годиште,
централна брава АБС,
електроподиѕачи
стакла,
клима,
нов
акумулатор,
регистрована до 17. 03.
2021. год. власник. Цена
1.700 €. 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.
На продају Југо 1.1 год.
2008, регистрован до
2020. Тел. 064/4533780.
Оргинал
точкови
за цитроен, челичне
фелне /4 рупе, Р16,1
Мишелин гуме 205/55,
раткапне- Цитроен. Тел.
062/1175955
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 389, ГОДИНА 22. 19. ЈУН 1998.

ГЕНЕРАЦИЈА ЗА ПАМЋЕЊЕ

Дипломцима Гимназије „Борислав Петров Браца“
свечано су уручена сведочанства о завршеном школовању
на приредби, коју су припремили ученици трећих разреда.
Овом значајном тренутку присуствовали су и родитељи
матураната. У уводном говору директор Љиљана ПанићТомашевић честитајући ученицима на изузетном успеху,
истакла је да ову генерацију Гимназијалаца красе радне
навике као и таленат друштвене, природне науке,
уметност и спорт. Изразила је чврсту веру у ову генерацију
и њену способност да стечено знање примени у свим
животним сферама. Успех матураната Гимназије, до сада

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 (224)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIV ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
незабележен у историји ове школе, потврђује и просечна
оцена 4,75. Разредне старешине овогодишњих матураната
професори Зора Кањух, Петар Олујић, Милан Мијатов,
Ана Радовић, Катарина Љубичић- Илкић задовољни су
својим ђацима. Сва одељења четвртих разреда постигла
су одличан успех са просечним оценама од 4,62 до 4,98.
За ученике генерација проглашени су Петар В.Стајић,
Еуђен Н. Чинч, док је ове године ласкава титула професора
генерације припала Петру Н. Олујићу.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 389, ГОДИНА 22. 19. ЈУН 1998.

ФИНДЕРИ

Видим у „Панчевцу“ рубрику о тзв. Кибицфестерима, кад оно
на фотографији није прозор који би заслуживао да се тако назива:
окна сва у равни са зидом. Онда се запитам знају ли ове данашње
јуноше новинарске колико тај овде од Немаца устоличени детаљ
на многим банатским кућама уопште има имена у иначе веома
богатом немачком језику? Чак четири колико сам до сада открио.
Кибицфенстер, реч помало жовијална, стигла нам је од Немаца
просторно најближа нама, оних са јужних простора Немачке и из
Аустрије. У јужни Банат највише Немаца доселило се из области
око горње Рајне. Они су за такав прозор донели име – финдер.
Како су га звали они и ми Срби, од Панчева до Вршца даље све
тамо до Решице у Румунији. Основно значење речи финдер је
налазач, а изведена је од глагола финдер који има бар тридесетак
значења! Између осталог и то да ћете наићи и на добар пријем. А
то ваљда и очекују они који поднимљени на тај избочени прозор
очекују саговорнике међу онима који пролазе улицом.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Првих година овога одељка
назидане су двокатнице на
распроданом земљишту, где
је некад постојало управно
звање. Маја месеца 1872.
конзорција прода пивару
Јовану Цофману хамбар, без
унутрашње дрвенарије, за
23.600 ф., а овај ту назида
дивну двокатницу. Исте године
репрезентација закључи, да се
празно земљиште некадашњег
управног звања, панчевачка,
тамишградска и белоцркванска
улица засади алејем, што је
год. 1873. и учињено. Ова
нова променада названа је
у част новог председника
министарства
„Андрашијева
променада“. Но због новчане
оскудице варош није могла
купити владичански мајур,
да би се ова променада
проширила 1). Год 1873. изнете
су прве 6 клупе на променаду,
купљене прилигом са неке
игранке 2). Вредно је да се
знаде и за калдрму која је после
год. 1870. оправљана. Год
1869, учињен је уговор за 10
година са Филипом Раушером и
Јосифом Штернбергом односно
нове калдрме и поравнања
старе у вароши. Идућих година
кад су партије најжешћи рат
водиле, није ништа знатно
за
улепшавање
вароши
учињено. Само је г. 1877. порта
православне саборне цркве
засађена дрвима, а и школска
улица засађена је г.1878.
Но зато се ван вароши

оправљало. Тако је г. 1872, у
спомен умрлом обљубљеном
овд. гвожђару Јосифу Фуксу
на „Превали“ назидан мали
подрум, назван лисичја јазбина
(„Fuchshöhle“).
Аранжери
охрабрени овом градњом,
реше се да подигну на том

месту, где би се друштво, које
у пролеће у шуму излази, од
непогода склонити могло. У ову
цељ приреди се г. 1873. игранка
у маскама, која донесе 400 ф.
чиста прихода. Идуће године
била је јошт једна така игранка
и како је вар. представништво
поклонило за ону цељ грађу
и камен, отпоче се у пролеће
зграда градити. 13. јулија 1875.
ова је зграда свечано предана
вароши. Потрошено је на њу

1)Записник седнице од 2. децембра 1872.
2)Исто од 30. априла 1873.
3)Исто од 30. маја 1874.
4)Коловође ова 4 посла били су Јован Хофман, Јован Гетман, Ј. Бауер, В.

и на стан гостионичара 3000
форината, али је зато толико
пространа, да може у собе до
300 особа примити.
Год. 1876. организује се
у кафани код „два кључа“
столарска
задруга
под
хумористичним
именом
добротворно
друштво
експедиције
на
северни
пол
(„Norpol-ExpeditionsWohlthätigkeita-Gesellschaft“),
које јошт исте године оправи
пут на Мису.
Пет година касније, 1884.,
довршено је улепшавање наше
планине, пошто су напред
споменути грађани оправили
„ловачки пут“, који се вуче од
кутричког друма преко Козлука
к Превали. Трошак око тога
износио је 784,16 н. Ова је свота
припала већином од игранке,
назване „ловачки бал“ 3).
Год. 1874. тамишградски
пивари Ридл и Визлмајер
купе од вароши на крају
белоцркванског пута ланац
земље 4), и назидају амерички
подрум и рестаурацију.
Ново време за улепшавање
вароши почиње год. 1880. Те
године довршена је хонведска
касарна и штедионица. 3. маја
и. г. ударен је темељ овом
последњем здању 5). Идуће
године оправљен је Фрицов
парни млин, који беше прошле
године изгорео, а Сајберт је
свој млин назидао. Ове године
оправљен је и „ловачки пут“,
како је напред испричано.

Фриш, Анд. Милер, Ант. Ветл, Викторије Тангл и многи други
5)У ово здања, које је коштало 28.000 ф., смештена је штедионица 1.
новембра 1880.
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ У ТРЕЋОЈ НЕДЕЉИ ПРИПРЕМА ЗА НОВУ СЕЗОНУ

ВРШЧАНИ У ДОБРОМ РИТМУ
судар сениорског и јуниорског тима
ОФК Вршца јер наредне сезоне тренер
Влајковчана Миша Бељин водиће рачуна
о омладинцима који куцају на врата првог
тима Вршчана.
Тренер Мијаиловић је још једном
поновио да ће у тиму бити врло мало
промена у односу на прошлу сезону.
- Тим који ја видим за наредну сезону
скоро се уопште не разликује од овог
који тренутно имам на располагању.
Задржали смо костур екипе из прошле
сезоне, трагамо за још једним штопером,
иначе је идеја да доведемо квалитетне
младе играче који ће бити бонуси у
сениорском тиму. Пратимо и младе играче
за наш кадетски и јуниорски погон који
би у перспективи постали носиоци игре у
првом тиму., закључио је популарни Џими.
Б. Јосимов

Припреме Вршчана за нову сезону у
пуном су јеку, до сада су одигране три
припремне утакмице у којима је тим
тренера Ненада Мијаиловића остварио
две победе и један реми. У последњем
припремном мечу који је одигран на
Градском стадиону против српсколигаша
Степојевца резултат је био нерешен, 1:1,
али шеф струке ОФК Вршца истиче да у
овом тренутку резултат није најважнији.
- Изузетно сам задовољан односом
момака према раду, понашају се као прави
професионалци. После три одигране
утакмице могу бити задовољан са већином
ствари, посебно са оним елементима који
су бити за ову фазу припрема. Ушли смо
у ритам два тренинга дневно, достигли
смо потребан ниво физичке припрема
за овај период. Приоритет нам је да
смањимо контакте ван терена, играчи су
максимално дисциплиновани. Преостају
нам још четири припремна меча ривали ће
нам бити екипе које су квалитетније од нас

ОФК ВРШАЦ – СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА 1:1 (1:0)
Градски стадион у Вршцу, судија: Дејан Петровић (Вршац), стрелци:
Ђуровић у 33 за ОФК Вршац, Драгишић у 55. За Степојевац
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Врањеш, Пуповић, Б. Благојевић, Бељин,
Качаревић, Матковић, Спасић, Лазевски, Илић, Ђуровић. Играли су
још: Јока, В. Благојевић, Сарајлин, Ђурић, Мајсторовић, Радибратовић,
Дугић, Јанковић, Николић.
СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА: Вукмировић, Росић, Ђорђевић, Зарић, Васић,
Даничић, Јеремић, Аћимовић, Димитријевић, Френсис, Торбица.
Играли су још: Радосављевић, Мирковић, Милошевић, Рашковић,
Пајић, Црнадак, Перендија, Драгишић, Халелуја, Јовановић, Јемовић.

или истог нивоа, каже Мијаиловић.
Против Степојевца Вршчани су повели
голом Ђуровића у 33. минуту, после
одличног центаршута Врањеша, док су
гости изједначили у другом полувремену
преко Драгишића, када је сјајно шутирао са
20 метара и преварио голмана Јеверичића.
ОФК Вршац је имао прилику да дође до
победе у 58. минуту, али је шут Сарајлина
уздрмао стативу.
У прве две припремне утакмице
савладани су Младост из Омољице
(1:0) и Јединство из Влајковца (5:0).
Меч у Влајковцу практично је био

ЈОШ ЧЕТИРИ ПРОВЕРЕ,
ГЕНЕРАЛКА У НОВИМ
БАНОВЦИМА

Вршчани ће до почетка сезоне
у Српској лиги Војводина 15.
августа, одиграти још четири
меча по следећем распореду:
19.7.
Борац
Сакуле,
25.7.
Железничар
Панчево,
01.8.
Ц.звезда М.Мокри Луг, 8.8.
Омладинац
Н.Бановци.
Све
мечеве, осим против Омладинца,
ОФК Вршац играће на стадиону
под вршачким брегом.

С П О Р ТС К И К В И З

Е

КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

ЕНГЛЕСКА, постојбина фудбала. Има 50
милиона становника и најстарију фудбалску
лигу на свету. Фудбал су први почели да играју
енглески ђаци и студенти, примењивала су

се различита правила, а прва знаична, тзв.
кембричка правила, установљена су 1848.
године. Први клуб основан је 1855. године
под именом ФК Шефилд, (више не постоји).
Фудбалски савез Енглеске основан је 1863.
године и данас окупља око 40.000 клубова.
Највећи број титула освојио је Манчестер
јунајтед (20), потом следе Ливерпул (19) и
Арсенал (13). Низ клубова са једноцифреним
бројем титула предводи Евертон (9), Астон
Вила (7) и Сандерленд и Челзи (по 6). Следе:
Манчестер сити (5), Њукастл и Шефилд Венздеј
(по 4), Вулверхемптон, Хадерсфилд и Блекбурн
(по 2).
Питање гласи: Да ли знате ко је био први
шампион у историји енглеског фудбала?
ЕТО, Самјуел бивши репрезентативац
Камеруна. На великој фудбалској сцени
дебитовао је у саставу селекције „лавова“ на
Светском првенству 1998. у Француској као

најмлађи учесник (17 година и три месеца)
у историји светских првенстава. Светску
славу стекао је као играч Барселоне за коју је
потписао уговор лета 2004. године. За пет сезона
одиграо је 199 утакмица за Барсу и постигао
130 голова. Освојио је три титуле у Примери
(2005, 2006, 2009) и две Лиге шампиона (2006,
2009). За репрезентацију Камеруна одиграо
је 118 утакмица и постигао 56 голова. Освојио
је златну медаљу на Олимпијским играма у
Сиднеју 2000. и 2 титуле првака Африке (2000. у
Гани и Нигерији и 2002. у Малију).
Питање гласи: За који велики шпански клуб
је Ето наступао где је процењено да неће бити
велики ас?

Ж

ЖИГИЋ, Никола бивши фудбалер Црвене
звезде и репрезентативац Србије. Фудбалску
каријеру почео је у АИК-у из Бачке Тополе
(1998-2001) а касније играо за Морнар из Бара
(2001/02),
Спартак
из Суботице( као
позајмљени
играч
Звезде
2002/03).
Славу је стекао
наступајући
за
Црвену звезду (20032006)
одигравши
79 утакмица уз 47
постигнутих голова.
Интернационалну
каријеру
градио
је у Расингу из
Сантандера,
Валенсији а завршио
у
енглеском
Бирмингему. У репрезентативном дресу
забележио је 57 наступа и постигао 20 голова.
Са Црвеном звездом освојио је две титуле
првака Србије (2004, 2006) и један куп и то
управом његовим поготком, јединим на тој
утакмици.
Питање гласи: Кога је Црвена звезда
савладала у финалу Купа 2004. године?
ЖИЛИЋ, Драган голман, репрезентативац
Србије и интернационалац. На домаћој

фудбалској сцени постао је запажен још док
је бранио за Кикинду (1992/93), афирмисао
се на голу новосадске
Војводине (1996-2000),
једну сезону провео
је у московском ЦСКА
(2000/01).
Потом
се
вратио у домаћи фудбал
и
остварио
четири
најуспешније сезоне у
каријери наступајући за
Смедерево (2001-2005).
Био је члан генерације
Смедереваца која је остварила највећи успех
у клупској историји када су освојили Куп
савладавши у финалу Црвену звезду са 1:0
(2003). У репрезентативном дресу бранио је 8
пута. 2005. године Жилић је постао јединствен
на овим просторима по једној ствари.
Да ли знате по којој?

З

ЗАВИШИЋ, Илија бивши репрезентативац
и интернационалац. Фудбалску каријеру
почео је у неготинском
Хајдук Вељку (19681971), афирмисао се
у Партизану за који је
играо девет година
(1971-1980) на позицији
десног крила. Припадао
је генерацији која је два
пута освојила титулу
првака Југославије (1976,
1978) и једини европски
трофеј у клупској историји, Средњевропски куп
(1978). Играчку каријеру Завишић је завршио
у београдском Раду 1985. За репрезентацију
Југославије Завишић је наступао 12 пута.
Питање гласи: Да ли знате у којој је земљи
Завишић играо као интернационалац и за
који је клуб наступао?
ЗЕНГА,
Валтер
бивши
италијански
репрезентативац,
један
од
најбољих
италијанских голмана свих времена. Прославио
се у дресу Интера из Милана за који је наступао

12 сезона (1982-1994).Касније је бранио у
Сампдорији, Падови а каријеру је завршио као
интернационалац у америчком Њу Ингланду.
Члан је генерације Интера која је била шампион
(1989) и освајач Купа
УЕФА (1994). На Светском
првенству 1990. освојио
је треће место са
Азурима за које је укупно
бранио 58 утакмица и
примио само 22 гола. Био
је три пута најбољи гоман
света у избору ФИФА.
Тренерску
каријеру
почео је у Америци а
наставио у Румунији водећи екипе Национала
из Букурешта и Стеауе. Од 2005. године Зенга
је био шеф стручног штаба једног нашег клуба.
Питање гласи: Који наш клуб је тренирао
Валтер Зенга?
Одговори из прошлог броја: 1. Жоао
Авеланж је био репрезентативац Бразила
у пливању на Олимпијским играма 1936. у
Берлину и у ватерполу на Олимпијским играма
у Хелсинкију 1952. 2. Тијери Анри је пре доласка
у Арсенал играо за Јувентус. 3. Борота је после
Челзија играо у Португалији за Боависту и
Порто. 4. Буфон је дебитовао у Серији А за
екипу Парме. 5. Момчило Вукотић је био
селектор Кипра. 6. Тодор Веселиновић је као
селектор одвео репрезентацију Југославије
на Европско првенство у Француској 1984. 7.
Гвардиола је после Шпаније играо у Италији
за Брешу и Рому. 8. ОФК Београд је у финалу
Купа Југославије 1966. године савладао
Динамо из Загреба (6:2). 9. Далглиш је једини
фудбалер на Острву који је постигао по 100
голова у првенствима Шкотске и Енглеске.
10. Први клуб за који је Друловић наступао у
Португалији био је Жил Висенте. 11. Милован
Ђорић је репрезентативац Југославије био
само једном, против Румуније у пријатељском
мечу 1969. године. 12. Бошко Ђуровски је
као интернационалац играо у швајцарском
Сервету.
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