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БОРБА СА КОРОНОМ И ДАЉЕ ЗАХТЕВА СТРОГЕ МЕРЕ

НАДЛЕЖНИ ТВРДЕ ДА СЕ БРОЈ ПРИЈЕМА
У КОВИД БОЛНИЦЕ ПОЛАКО СМАЊУЈЕ
У односу на прошлу недељу број
прегледа и пријема у ковид болнице
у Србији је смањен, тврди министар
здравља Златибор Лончар, и додаје да
сада расте број контролних прегледа.
- Ковид амбуланте и даље раде, али
расте број контролних прегледа, оних
пацијената који долазе на контроле
и морају до даљнег да се прате –
казао је Лончар након састанка
са директорима ковид болница,
додајући да је у недељу забележен
највећи број новозаражених, али и
највећи број тестираних.
Министар здравља је апеловао
на све грађане да буду одговорни
и придржавају се прописаних мера
заштите, јер ће се ситуација са
вирусом корона смирити једино у
том случају. Истакао је да морамо
да живимо са овим вирусом до
периода док се не појави безбедна

вакцина која једина то може да реши
и апеловао на јединство и подршку
здравственим радницима.
У Републици Србији је до 15
часова 29. јула регистровано
укупно 24.892 потврђена случаја
COVID 19. Од последњег извештаја
тестирани су узорци 9.653 особе од
којих је 372 позитивно. Укупан број
хоспитализованих пацијената је
4.501. На респираторима је укупно
143 пацијената. У последња 24
часа преминуло је 7 пацијената, а
укупан број преминулих од почетка
епидемије је 558.
Према речима докторке Љиљане
Лазић, директорке Завода за јавно
здравље у Панчеву, од наредне
недеље ће локални кризни штабови
пружати све информације у вези
са епидемијом корона вируса у
одређеним градовима и регионима.

Потребно је јединство и подршка здравственим радницима:
Златибор Лончар

РАДОВИ НА ЕКОНОМИЈИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ТЕКУ УОБИЧАЈЕНО

ПЛАСТЕНИЦИ У ПУНОМ РОДУ
Радови на школској економији Пољопривредне школе„Вршац“
теку уобичајено, и поред свих застоја до којих је довела пандемија
коронавируса у читавом свету. Управо из тог разлога, овога лета
ђаци вршачке Пољопривредне школе не обављају практичну
наставу на школској економији. Међутим, руководство школе и
запослени организовали су се тако да су обављени сви неопходни
радови на економији, а пластеници су препуни рода.
- Нажалост, нема ученика на летњој пракси због ковид-а 19,
али завршена је жетва пшенице која је ове године била боља од
просека Вршца, каже Срђан Клиска, директор Пољопривредне
школе „Вршац“. - Пластеници су у пуном роду и дневно се обере
већа количина парадајза, краставца и тиквица које се пласирају по
продавницама у граду. Ускоро ће кренути и берба првих летњих
сорти јабука, а за њима и каснијих сорти. Виноград ће, по свему
судећи, ове године донети добар род винског грожђа Мерло.
Ранијих је година радила и школска пијаца. Ученици су на
штанду продавали производе са економије. Љубазност ових
младих људи, као и приступачне цене поврћа и воћа привлачили
су бројне купце. Уз комшије из околних зграда, долазили су и
Вршчани из удаљенијих делова града.
- Школска пијаца сада скоро да и не ради, јер ученика на
пракси нема због пандемије коронавируса, објашњава директор

Клиска. – Као и већину послова и бригу о животињама на школској
економији за сада воде искључиво радници економије. Из дана у
дан економија поприма нови лепши изглед, набављају се машине,
поправљају објекти, а све захваљујући много бољој организацији
рада после извршених кадровских промена које су се сада већ
показале као апсолутно исправне и свакако неопходне да би
могли да идемо напред.
Пољопривредна школа „Вршац“ прати савремене трендове у
образовању не само у земљи, већ и на „старом континенту“.
Надамо се да ћемо у августу месецу моћи да саопштимо
и нове лепе вести по питању једног новог међународног ИПА
пројекта Србија - Мађарска везаног за узгој лековитог биља,
сушења и екстракције етеричних уља у који је укључена наша
школа, као и лепе информације око изградње нових објеката
на школској економији који ће заменити неке старе и сада већ
дотрајале, најављује новине директор Клиска. - Искрено се надамо
да ће пандемија ускоро проћи и да ће се школском економијом
поново чути раздрагани ученички гласови, да ће опет бити пуна
деце и младалачке полетности, јер она за њих и постоји већ ево
скоро стотину година.
Ј.Е.

ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ ГНЕЗДИЛИШТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ

НЕБЕСКИ ЛОВАЦ ОРАО КЛИКТАШ
Фото: М. Вучановић

На вршачким планинама је познато
гнездилиште орла кликташа и у више наврата
се помиње у стручној литератури. Савремени
подаци (петнаестак година уназад) нам говоре да
је на вршачким планинама присутно 2 до 3 пара
ове врсте. Током 2020. године регистрована су
2 пара. Ради лакшег праћења ове врсте орлова,
први пут у Србији су у протекле две године
маркирана два младунца, колор прстеновима на
подручју вршачких планина.
Поред редовних активности чуварске
службе ЈКП “Други октобар” која се састоји од
обиласка терена, едукације, праћења општих
стања, практичне заштите, сарадње са стручним
институцијама, чувари природе редовно
обилазе територије ових ретких грабљивица,
трудећи се да их не узнемиравају и прате
стање на терену и по потреби реагују. Чувар
природе ПИО “Вршачке планине” Миливој
Вучановић један је од ретких чувара природе
који поседује лиценцу – дозволу за маркирање
птица, која се издаје наког положеног испита при
природњачком музеју у Београду.
По
речима
Миливоја
Вучановића
овогодишњи младунац који се налази у
гнезду у доброј је кондицији и надамо се да ће
успешно излетети из свога знезда. Очекујемо да
унапредимо систем праћења, видео надзором
и неким другим средствима, који ће нам у некој
ближој будућности пружити више информација
о животу и навикама ових и других птица

грабљивица на вршачким планинама.
Орао кликташ једна je од ређих птица
грабљивица у Србији, строго заштићена дивља
врста. Процењује се да их има негде око 20
парова. Углавном је заступљен у источним и
југоисточним деловима Србије. Орао кликташ је
најсличнији црном орлу, од којег је нешто мањи.
Достиже дужину од 55 до 66 цм, распон крила
му је од 135 до 168 цм, а телесна маса му је око
1,5 килограм. Женке су увек нешто крупније
од мужјака. Средње је величине са широким
крилима која завршавају дугим перима и има
мали кљун. Перје је тамно смеђе боје које је
блеђе на глави, врату и нараменицама, с белом
мрљом у облику латиничног слова »В« на
крилима и репу. Перје с доње стране крила је
много светлије од горње стране. Младунци су
тамнији с горње стране од одраслих јединки, а
са доње стране имају карактеристичне светлије
пеге. Као станиште бира мозаична станишта
у долини река и побрђа. Храни се претежно
гмизавцима, водоземцима и глодарима, ређе
птицама. Репродуктивност ове врсте је веома
слаба, у смислу броја младунаца у гнезду. Код
ове врсте орлова, изражен је каинизам, старији
младунац убије млађег у првим данима живота, у
90 посто случајева. Изразита је селица. У Европу
пристиже крајем марта - почетком априла, а
одлази у Африку током октобра месеца. Једна је
од најређих птица грабљивица Европе.

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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У ДОГОВОРУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ГРАДА ВРШЦА

УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ
ЈУЖНОГ БАНАТА ДОБИЛО ПРОСТОРИЈЕ

Удружење слепих и слабовидих Јужног Баната,
основано децембра прошле године, добило је свој
простор за рад. Чланови Удружења су врло задовољни,
јер ће сада моћи лакше да комуницирају, а једноставнија
ће бити и реализација планираних пројеката чији је циљ
помоћ и подршка особама са оштећеним видом.
- У договору са локалном самоуправом Града
Вршца, којој се најлепше захваљујем на доброј вољи и
разумевању, добили смо на коришћење локал на адреси
Војнички трг 22 (бивши локал Фото Доше, поред Топлане),
где ћемо бар у прво време имати седиште, каже Лоријан
Попи, председник Удружења слепих и слабовидих Јужног
Баната. - За почетак имамо радно време: уторак од 9 до 12
сати и четвртак од 15 до 18 часова. Позивамо све особе
које имају проблем са видом да нам се јаве. Контакт
телефони су 060/4095099 (секретар) и моји бројеви, као
председника Удружења, 063/8429999 и 060/3353464.
Према речима Попија, Удружење је основало 12
слепих и слабовидих особа из Вршца, Пландишта и Беле
Цркве и тренутно броји 121 члана.
- Наше удружење су признали Савез организација
слепих и слабовидих Војводине и Савез слепих Србије,
и као такво оно је једино удружење особа остећеног
вида које ради са пуним легитимитетом на територији
поменуте три општине, наглашава Попи. - Удружење
слепих и слабовидих Јужног Баната је добровољно,

невладино и непрофитно удружење, основано као
социјално-хуманитарна организација цивилног друштва
на неодређено време ради остваривања циљева који
се односе на област заштите и унапређивања положаја
својих чланова, слепих и слабовидих особа, као и осталих
особа са инвалидитетом на територији Јужног Баната Град Вршац, Општине Пландиште и Бела Црква.
Активности удружења биће усмерене ка побољшању
положаја слепих и слабовидих особа у друштву,
остваривању њихових потреба и права, пружању
помоћи и подршке у циљу олакшавања свакодневних
активности, живота и рада.
- За ефикасно остваривање циљева и нормалан рад
нам је неопходан рачунар са штампачем, а пожељан
је и скенер, па молим све заинтересоване појединце,
предузећа, који имају добру вољу и вишак рачунарске
опреме да је донирају нашем удружењу, апелује
председник Удружења. - Ових дана биће постављена
наша званична интернет страница чија је адреса www.
usisjb.org.rs a Удружење је, у сарадњи са компанијом
Вип, припремило посебне услове за телекомуникационе
услуге за сваког члана. Желео бих, такође, да нагласим да
би почетно функционишање удружења било у многоме
отежано, па чак и немогуће, да није било волонтера који
нам својим несебичним ангажовањем помажу у раду.
Зато желим да се захвалим свима њима, посебно Наталији

Лоријан Попи, председник Удружења слепих и слабовидих
Јужног Баната
Сипић, Михаилу Прошевском, Снежани Донески, као
и Паракваду, Тачки сусретања, Инвалидима рада, на
подршци и сарадњи.
Ј.Е.

УРУЧЕНО 59.ПОМАГАЛО У АКЦИЈИ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

РОЛАТОР ЗА КОМШИНИЦУ СПОМЕНКУ

КОВИД
19
није
зауставио
активности Удружења параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“. Акција
„Сакупи хумани чеп“ спроводила се
у континуитету, а резултат хуманости
Вршчана јесте још једно, 59. по реду,
помагало, купљено средствима од
прикупљених пластичних чепова свих
врста.
- Мало је отежано скупљање чепова
због коронавируса, али грађани се и даље
одазивају акцији, каже Драган Виторовић,
председник Удружења „Параквад ВШ“. –
Овом приликом сакупљено је 440 кг или
у чеповима 198.000 комада чепова. Од
тих средстава купили смо помагало које
је потребно нашој комшиници Споменки
Новаков. Због свог здравственог стања,
она отежано хода и надамо се да ће јој
ово помагало - ролатор, ходалица са
точковима, олакшати кретање и да ће
моћи лакше да функционише.
Споменка
Новаков
није
крила
задовољство и радост што јој је уручено
помагало које ће јој добродоћи и помоћи
да лакше подноси своје здравствене
проблеме.

“Параквад“ уручио 59. помагало
Према речима Виторовића, „Параквад“
је своје активности прилагодио насталој
ситуацији и ускладио са прописаним
мерама
заштите
против
ширења

коронавируса.
- Обуставили смо неке активности у
затвореном простору, док се оне друге, на
отвореном, и даље спроводе, тако да деца

одлазе на брег, возимо их по одређеним
групама, истиче Виторовић. Наши
чланови су, иначе, дисциплиновани. Ми
морамо да се чувамо и од зараза, болести,
разних других фактора... све то утиче на
наше здравље, на стање и расположење.
Поштујемо све прописане мере и, колико
ја знам, нико до сада није имао никаквих
проблема. Превоз чланова „Параквада“
нормално
функционише
и
током
епидемије коронавируса.
Виторовић је поново позвао Вршчане
и житеље свих околних насељених места
да се придруже акцији „Сакупи хумани
чеп“ која је већ толико пута потврдила
свој значај. Шездесетак помагала је
набављено продајом пластичних чепова
сакупљених у овој акцији, што је за сваку
похвалу, како организатора - Удружења
„Паравквад ВШ“, тако и свих хуманих
грађана који су се укључили и вредно
скупљају пластичне чепове свих врста.
- Поносни смо на све грађане, на све
учеснике ове акције, јер су сва донирана
помагала добродошла онима којима су
уручена, закључује Виторовић.
Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА

НЕГОВАТЕЉИЦЕ ОБАВИЛЕ СТРУЧНУ ПРАКСУ

У
циљу
пружања
подршке
запошљавању Рома, Град Вршац је
подносилац пројекта, који су подржали
Стална конференција градова и општина
и Европска унија, а чија је реализација
почела септембра прошле године.
Пројекат је обухватио око 60 Ромкиња
и Рома, учесника у програму, који су се
образовали за тринаестак занимања.
Пет Ромкиња определило се за посао
неговатељица, а након теоријског дела,
ових дана обављају стручну праксу.
Према речима Мирјане Кнежевић,
в.д. директора Центра за социјални
рад Града Вршца, неговатељицама је
део стручне праксе држала Љиљана
Обрадовић, виша медицинска сестра
Дома здравља Вршац. На крају практичне
наставе, неговатељице ће полагати испит
за добијање сертификата што ће им
омогућити да се баве овим послом.
Пројекат је од изузетног значаја за
припаднике ромске популације, јер ће

им обезбедити сертификат за одређена
занимања и помоћи да буду конкурентни
на тржишту Националне службе за
запошљавање. Биће то први, важан корак
ка запошљавању Рома, што ће им донети
бенефит и олакшати егзистенцију, како
њима, тако и њиховим породицама.
За потребе реализације поменутог
пројекта, освежен је део простора
некадашњег центра „Зора“ у Дворској
улици, у коме је одржавана теоретска
настава за учеснике у програму,
припаднике ромске националне мањине.
За наставу је био задужен Занатскообразовни центар „Аџија“ из Новог Сада.
Обуку је пратило око 60 Ромкиња и Рома,
учесника у програму, а међу обухваћеним
занимањима били су вариоци, ауто
лимари, бравари, кувари, пекари,
месари, зидари, молери, неговатељи,
хранитељи, фризери, козметичари и
пољопривредници.
J. E.

Неговатељице обављају део стручне прааксе

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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ПРОЈЕКАТ РЕПЛИЦИРАЊА СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ УЛАЗИ У НОВУ ФАЗУ

БУДУЋНОСТ ЧИСТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Изузетно амбициозан пројекат
копирања или опонашања сунчеве
енергије улази у критичну фазу,
док научници и техничари на југу
Француске почињу да састављају
огромне делове уређаја за нуклеарну
фузију, у склопу међународног
експеримента чији је циљ развој
врхунског извора чисте енергије.
Светски лидери укључени у пројекат
појавили су се на виртуелној
церемонији почетка нове фазе
Међународног
термонуклеарног
експерименталног реактора или
ИТЕР-а, примећујући да су се
радови наставили упркос пандемији
ковид-19 у многим од 35 земаља које
су део пројекта, преноси АП.
Научници су дуго покушавали
да опонашају процес нуклеарне

фузије који се догађа унутар сунца,
тврдећи да би могао пружити
готово неограничени извор јефтине,
сигурне и чисте електричне енергије.
За
разлику
од
постојећих
реактора који раздвајају атоме
плутонијума или урана, нема ризика
од неконтролисане ланчане реакције
фузијом и не ствара се трајни
радиоактивни отпад, преноси Танјуг.
Француски председник Емануел
Макрон поздравио је ИТЕР као
„обећање мира” јер окупља земље
које су одлучиле да се одрекну
разлика због „заједничког добра”.
Кина, САД, Индија, Русија, Јужна
Кореја и нације Европске Уније
учествују у пројекту.
Извор: Политика

ЛАНСИРАН ТИЈАНВЕН-1

КИНЕСКА СОНДА НА ПУТУ КА МАРСУ ПОСЛАЛА СЛИКУ ЗЕМЉЕ
Прва кинеска сонда која иде ка
Марсу послала је слику Земље и
Месеца док путује ка црвеној планети,
саопштила је кинеска свемирска
агенција. Слика која показује две
планете као полумесеце изгубљене
у огромном простору свемира
снимљена је на удаљености од 1,2
милиона километара од Земље,
три дана после лансирања мисије
Тијанвен-1.
Сонда је полетела у четвртак
из лансирног центра Венчанг, на
тропском острву Хајнан, на југу Кине,
преноси Бета. Треба да стигне у орбиту
Марса у фебруару 2021. Прво треба
да пређе дуг седмомесечни пут од
Земље до Марса, што је раздаљина од
око 55 милиона километара, односно
1.400 пута око света.

У јеку конкуренције са Вашингтоном
Пекинг се нада да током овог првог
независног покушаја уради скоро
све што су САД реализовале у више
мисија ка Марсу од 1960-их година
да поставе сонду у орбиту, поставе
капсулу која ће се спустити на Марс и
извуку теледиригованог робота који
ће анализирати површину црвене
планете. Кина је већ имала искуства
у тој области, она је послала два мала
робота на Месец, 2013. и 2019. године.
aли удаљеност од Марса до Земље је
140 пута већа од путање Земља-Месец.
Према кинеској свемирској агенцији
Тијанвен-1 има добре услове за лет за
сада и функционише нормално.
Извор: Политика

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ ОТКРИЛЕ АСТЕРОИД КОЈИ ИДЕ КА ЗЕМЉИ

ЊЕГОВА ОРБИТА ПРОЋИ ЋЕ ЗЕМЉУ
ЗА МИЛИОН ГОДИНА

Две тинејџерке из Индије
откриле, су уз помоћ слика
са
телескопа
Универзитета
на Хавајима, астероид који
иде ка Земљи, саопштио је
индијски институт за свемирско
образовање.
Астероид
се
тренутно налази близу Марса и
очекује се да ће његова орбита
проћи Земљу за око милион
година, саопштио је „Спејс
Индија”, приватни институт
на којем су две 14-тогодишње
девојке
пролазиле
обуку,
преноси Ројтерс.
„Радујем се што ћемо добити
шансу да именујемо астероид”,
рекла је Ваидехи Векарија, која

је додала да жели да постане
астронаут када порасте.
Астероид, који се тренутно
зове HLV2514, може бити
званично „крштен” тек након што
НАСА потврди орбиту, изјавила
је портпаролка „Индије Спејс”,
преноси Танјуг.
Астероиди
и
комете
представљају
потенцијалну
опасност за Земљу, а научници их
откривају хиљаде сваке године.
У 2013. години астероид тежи од
Ајфеловог торња експлодирао
је изнад централне Русије, када
је више од 1.000 људи задобило
повреде од удара. .
Извор: Политика

6

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 31. јул 2020.

ВИНКО ТУРКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА СВИХ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА ВРШАЦ:

СРЕЋАН САМ ШТО ИМАМ
ДИВНУ И ВЕЛИКУ ПОРОДИЦУ!

Винко Турковић председник je Удружења свих инвалида
и пензионера Вршац, које је основано пре четири године.
Када су се оснивали, жеља им је била да помогну Вршчанима
са малим пензијама, да им обезбеде храну и услуге по
приступачним ценама, уз отплату на рате. О томе
колико су били успешни говори и податак да имају око 350
регистрованих и задовољних чланова. Врата Удружења,
каже Турковић, отворена су за све грађане старије од
18 година који желе да постану чланови. Просторије
Удружења у Стеријиној 69 отворене су сваког радног дана
од 9 до 12 часова.
Када
је
формирано
Удружење свих инвалида и
пензионера Вршац?
- Удружење је основано 10.
априла 2016. године. У старту
смо имали преко сто чланова. Из
године у годину учлањивали су се
нови људи, тако да сад имамо 346
званично регистрованих чланова.
Ова пандемија коронавируса мало
је зауставила наше активности,
као и све остало широм света.
Наш циљ је био да окупимо
пензионере и остале грађане.
Код нас могу да се учлане сви
грађани који имају личну карту,
који су старији од 18 година.
Организујемо
разне
акције
како бисмо помогли људима са
нижим примањима. Набављамо
намирнице (пилићи, лиснато
тесто, месо...), а наши чланови могу
да плаћају на рате. Људи су врло
заинтересовани за овакав начин
набавке намирница и задовољни
су. Слично је и са неким услугама.
Стоматолошке услуге могу се

плаћати одложено до годину дана.
Имамо уговор са очним лекаром,
прегледи су бесплатни, а наочари
се отплаћују такође на годину
дана, одбија се од пензије.
Kакве
још
активности
организујете?
- Организујемо разна дружења,
имамо добру сарадњу са нама
сличним удружењима почев

из околине: Пландиште, Греда,
Хајдучица... преко Уљме, Избишта,
до Панчева, Ковина, Смедерева...
Одлазимо и ми код њих у посету,
а драго нам је и када их угостимо
за наша славља. Наше удружење
обележава дан оснивања 10.
април када нам дође много гостију,
250 до 300 особа. Исто је и када
славимо нашу славу Свету Петку,
27. октобра. Једном приликом
смо имали 346 гостију. Трудимо
се да будемо добри домаћини, на
нашим слављима је увек весело.
Раније смо, сваке године,

до петка од 9 до 12 часова. Број
телефона Удружења је 403- 604,
а свакодневно је доступан и мој
мобилни телефон 063/ 119- 35- 25.
Реците нам нешто о себи.
Када и где креће ваша животна
прича?
- Ја сам рођен 24. 6. 1955.
у Гудурици. Отац ми је био
Анте, а мајка Јорка. Дошли су
из Далмације, као колонисти,
1946. Овде су добили кућу, а
са родитељима су у Гудурицу
дошли и моја најстарија сестра
Антица и брат Иван. Овде смо се
после родили моја сестра Мира
и ја. Живели смо, као и велика
већина мештана Гудурице, доста

организовали једнодневни излет
у бању Ждрело, лети идемо и у
Бању Врујци. Обишли смо етно
село Станишић, два пута смо били
у Мађарској, у бањи Морахалом и
у Ђули. Велико је интересовање
наших чланова за ове излете,
аутобуси су увек пуни.
Ми много користимо ваучере
које држава Србија даје грађанима
за одмор и путовања, у висини
од 5.000 динара. Ове године
смо урадили око 400 ваучера и
то за 4 дестинације: Златибор,
Сокобања, Врњачка Бања и Бања
Врујци. Ваучер покрива 7 ноћења
на Златибору и у Сокобањи, а
у остале две дестинације по 6
ноћења. Исто толико ноћења (6)
успели смо да добијемо и на Тари.
Наше Удружење је веома
активно и ја позивам све
заинтересоване Вршчане, не само
инвалиде и пензионере, већ све
старије од 18 година, да постану
наши чланови. Имаће прилику да
остваре бројне олакшице, али и да
се лепо друже и одлазе са нама на
излете. Врата наших просторија у
Стеријиној 69 су отворена за све,
а радно време је од понедељка

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

сиромашно. Отац и мајка су били
земљорадници, требало је доста
труда, рада и муке да би се нешто
постигло и отхранило четворо
деце. Али, били смо срећни, имали
смо много родитељске љубави.
Отац нам је, нажалост, умро врло

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902
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Ту сам радио седам и по година.
Волео сам и униформу. Жеља ми је
била да и ја будем униформисано
лице. Брат ми је био војно лице, а ја
сам желео да будем милиционер.
Пријавио сам се за милиционера.
Ишао сам на лекарски преглед и
примили су ме. Испунио сам своју
жељу да будем милиционер и да и
ја носим униформу.
Као милицоинер сам ишао и на
Косово, у више наврата, све укупно
14 месеци. У милицији сам радио
до 1996. Отишао сам у инвалидску
пензију из здравствених разлога,
због дијабетеса.
Када сте основали своју
породицу?
- Оженио сам се врло млад.
Имао сам непуну 21 годину. Био
сам кондуктер и имао сам прилику
млад, имао сам седам и по година.
Жао ми је што нисам имао прилику
да га боље запамтим. Мајка се, од
туге за мужем, разболела. Радила
је напорно, копала у винограду у
црнини, слабо је јела, шта однесе
од хране, то и врати. Умрла је 18
година после мог оца.
У Гудурици сам завршио
основну школу. Нисам имао
никаквих проблема са школом,
био сам солидан ученик мада сам,
после очеве смрти, био принуђен
да изостанем некад из школе
да бих радио у пољопривреди.
Школовање сам наставио у Вршцу
у Школи ученика у привреди
(ШУП). До школе смо свакодневно
путовали аутобусом и мени се
свидео кондуктерски посао.
Тако сам се после запослио као
кондуктер.
Да ли Вам је то био први
званичан посао?
- Да. Тада су и саобраћајни и
комунални део били у оквиру
„Другог октобра“, а онда се 1975.
године саобраћајно одвојило од
комуналног. Тако смо ми прешли

у гаражу, а касније је урађена
аутобуска станица и све остало.

да упознам много лепих девојака,
а најлепша међу њима била је
моја садашња супруга Анка,
девојачко Шавле. Она је из Велике
Греде из једне дивне породице.
Венчали смо се 7. августа 1976.
Ове године у августу треба да
напунимо 44 године брака. Анка и
ја смо изродили двоје златне деце,
двојицу синова, старијег Марјана
(1977) и млађег Марка (1981).

Били су добри ученици обојица.
Старији је завршио машински
факултет. Млађи је завршио за
аутомеханичара, то је волео, свих
година био је одличан ученик, али
није желео да настави даље да се
школује.
Обојица су се оженили,
имају своје породице. Марјан
и његова супруга Јелена имају
ћерку, дедину лепотицу Ксенију, у
септембру ће напунити 14 година.
Од њих имам и унука Виктора који
је на данашњи дан напунио 12
година.
Млађи син Марко се оженио
Аном и они имају двојицу синова
Огњена (12) и Матеју (8). То су

дедини златни дечаци, исто
као и Виктор. Много се волимо.
Изгледа да је истина кад кажу
да баке и деке више уживају у
својим унуцима него што су то
чинили са својом децом. Они су
велико задовољство, радост и
срећа и Анки и мени. Срећни смо
што имамо једну дивну, дивну
породицу. У почетку смо живели
сви заједно пошто сам сазидао
кућу на Маргитском насељу.
Било нас је 11 у кући. Прво су се
одселили млађи син и снаја, а
после и старији са породицом.
Марјан живи у Новом Саду са
породицом, а Марко је са својима
у Вршцу.
Која је Ваша животна
филозофија? Шта је у животу
важно?
- Па, знате шта, ја сам радио на
разним местима, и као кондуктер
где сам радио са парама, а и као
милиционер и пре свега нисам
хтео да окаљам образ ни на једном,
ни на другом месту. Мој мото је да
поштењем и својим радом стекнем
нешто, а уједно и да имам имиџ
човека који је поштован у друштву
због својих врлина. У то време,
биле су то врлине. Такав начин
живота и размишљања, Анка и
ја смо пренели и на нашу децу,
да постану људи, карактерни,
поштени, да се не служи начинима
који би их обележили као
негативне. Све смо им то говорили
док су били мали, а касније су то
већ усвојили. Обично кажу да су
деца огледало родитеља. Супруга
и ја смо поносни на нашу децу,
презадовољни смо са свима
њима, нашим синовима, снајкама,
унуцима. Наш труд није био
узалудан. Срећан сам што имам
дивну и велику породицу којом се
супруга и ја можемо дичити.
Јованка Ерски

vrsackakula@open.telekom.rs
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
НОВИ РОМАН ДЕЈАНА СТОЈИЉКОВИЋА

„ДУКАТ ЗА ЛАЂАРА“

Од понедељка 27. Јула у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs, на сајту www.laguna.rs и на киосцима
можете пронаћи нови роман Дејана Стојиљковића
„Дукат за Лађара“.
Књигу прати својеврстан сaундтрак, настао као
плод сарадње са Дејаном Најдановићем Најдом
(Смак, Генерација 5) и његовим бендом Деливеранце.
У питању су песме инспирисане садржајем романа, за
које је текст писао управо аутор књиге.
Неке од песама са овог саундтрака можете чути
и на сајту Лагуне, попут нумере „Друга Троја“, која је
инспирисана стиховима Вилијама Батлера Јејтса и

говори о животу великог витеза. Ову песму је у дуету
са Најдом отпевао Бора Ђорђевић, фронтмен Рибље
чорбе.
„Дукат за Лађара“ је наставак романа „Дуге ноћи и
црне заставе“ и „Олујни бедем“.
Након битке на Плочнику, у којој је српска војска
нанела тежак пораз Османлијама, крајишки војвода
Иван Косанчић, који је у тој бици рањен, повлачи се
на своје имање. Свестан да следи тек краткотрајно
примирје и да се сенка неизбежног рата надвила над
српском кнежевином, војвода косанички одлучује да
доведе у ред свој посед пре него га кнез Лазар позове
у нови рат.
Извор: Лагуна

КАКО ДА РАШЧИСТИМО С НЕЗДРАВИМ ОСЕЋАЊИМА

“ЕМОЦИОНАЛНИ ПРТЉАГ”
У ПРОДАЈИ ОД 25. ЈУЛА

У животу има тренутака када више не
можемо да разумемо себе. То могу бити
обични свакодневни тренуци, попут
незатворене тубе пасте за зубе која је
изазвала брачну кризу. Или су то можда
мало мање свакодневни тренуци, рецимо
када нас без икаквог разлога нападне и
извређа потпуно непозната особа, а ми
запањено приметимо да нас је то потпуно
избацило из колосека.
Вивијан Дитмар, стручњак за питања
људских осећања и емоционалне
интелигенције,
у
сјајној
књизи
„Емоционални пртљаг“ доноси нам
одговор на питање како да рашчистимо с
нездравим осећањима.
„Протеклих година почела сам да
делим искуства с људима које сам сретала
на семинарима о развоју личности, на
прославама, на обуци за менаџере и

руководиоце, да наведем тек неколико
примера“, истакла је Вивијан у уводу
књиге. „Установила сам да сви имамо
ранац с емоционалним пртљагом и да сви
стално изнова доживљавамо тренутке
у којима нам емоционална контрола
закаже – било да се ради о прекаљеном
менаџеру,
трезвеном
инжењеру,
уметнику склоном сањарењу или мајци
која с много љубави подиже своју децу.“
Емоционални пртљаг – то су тешка,
непрерађена осећања из прошлости која
свако од нас вуче са собом: страх, бес,
туга, бол... Због таквих осећања бурно
реагујемо чак и када је реч о ситницама
и зато нас оптерећују у свакодневици, у
нашим односима са другим људима и на
послу. Ситнице у сваком тренутку могу да
нас изведу из такта: муњевитом брзином
нас преплављују емоције или нисмо у

стању да било шта осећамо. Наше мисли
се непрестано врте укруг или нас обузима
потреба да се наједемо чоколаде.
Вивијан Дитмар нам показује како да
се интелигентно носимо са свакодневним
изазовима јер наш емоционални пртљаг
нипошто не мора бити сувишан
терет. Напротив, препун је блага
која чекају да их разоткријемо.
Свако животно искуство, без
обзира на то колико је тешко, у себи
крије и поклон. А кључ који води ка
том поклону можемо да пронађемо
у свом емоционалном пртљагу. Ако
свесно покушамо да се суочимо
с тим теретом, онда он може да се
претвори у извор повезаности и
истинске интимности.
Књигу „Емоционални пртљаг“

можете пронаћи од суботе 25.
јула у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

“ГЛАВОЊА” ДУШАНА НЕДЕЉКОВИЋА У ПРОДАЈИ ОД 28. ЈУЛА

РОМАН О СМАКУ ПОЛУСВЕТА

Роман
„Главоња“
Душана
Недељковића представља верну
слику кризе идентитета која, под
одређеним околностима, може да
завлада у мозгу једног остарелог
панкера који се коначно суочава
са теретом средњих година и са
урушавањем омиљеног му града.
Колоритним опсервацијама и
драстичним тротоарским хумором,
не штедећи никога, понајмање
себе, у књизи са аутобиографским
елементима „Главоња“ – по хаосу
родног града тражи златно труње
урушене генерације којој биолошки
и емотивно припада. Прекопавајући
по прошлости тог нараштаја
успева да много муља алхемијски
трансформише у урбану легенду.
Ауторова порука читаоцима
романа
гласи
–
очекујте
неочекивано.

„Ово је, по мом мишљењу, роман
достојан епохе лудих двадесетих
година двадесет првог века у
које смо упали ниоткуда“, каже
Душан Недељковић. „Уклапа се у
потпуности у врло озбиљан светски
ретро-шик тренд величања и
некритичког обожавања естетике
и друштвених норми из прошлости.
Када сам га писао, осећао сам неке
промене, али никако овог обима
који нам је донела корона. Писан
је у првом лицу, што може да
наведе на мишљење да је препун
аутобиографских момената, али
није. Ово је више биографија
карактера
главних
јунака
и
територије на којој проводимо
своје животе. Читаоци Лагуне
могу да очекују искреност у очају
главног лика и његову самоодбрану
од стварности нимало политички

коректним потезима и мислима.
Овај роман је рефлексија моје
генерације која лагано одлази у
епоху, удављена конзумеризмом
новог светског поретка. Али је,
упркос невољама, ово, пре свега,
духовит роман“.
Душан Недељковић је рођен
1964. у Београду. Био је уредник
култне
радио-емисије
„Ритам
срца“ на Студију Б, један је од
родоначелника
комерцијалног
Јутарњег програма Радија Б92,
покретач демо топ-листе на Студију
Б, радијски водитељ култне емисије
„Загреј столицу“ на Б92. Бивши је
стјуард и звезда српске блогерске
сцене. Објављивао је текстове у
престижним магазинима и дневним
новинама. Сценариста је серије
„Чек Ин“. Живи у Београду.
Књигу „Главоња“ можете пронаћи

од уторка 28. 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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ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

СМИЉАНА КОВАЧЕВИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА “НИКОЛА ТЕСЛА”

ИЗУЗЕТНИ УСПЕСИ УЗ ВЕЛИКУ ПОДРШКУ
ПРОФЕСОРА

Вршчанка Смиљана Ковачевић ученица је
генерације Шолског центра „Никола Тесла“.
Рођена је 29. јануара 2002. године, основно
образовање стекла је у ОШ „Младост“, а
школовање ће наставити путем економије или
туризма.
У којим си се областима највише
проналазила током школских дана?
- Још од малих ногу ме је занимала математика.
Моја драга учитељица Лидија Буга је то приметила
и уз њену помоћ сам кренула да се такмичим. Кроз
своје школовање сам открила да ме географија
занима још више и због тога сам кренула да
се такмичим и из овог предмета. Осим ових
такмичења ишла сам и на такмичења из српског
језика, ликовне културе... Похађала сам Основну
музичку школу “Јосиф Маринковић” и ишла на
разне културно-уметничке манифестације које
су се одржавале тих година.
Уз толико различитих интересовања, да
ли си имала недоумице при избору средње
школе?
- Након завршетка основне школе, нисам
знала којим путем бих желела да кренем даље,
али уз помоћ родитеља и пријатеља, одлучила
сам се за смер финансијског администратора
у Школском центру “Никола Тесла”. Током свог
средњошколског живота упознавала сам нову
себе уз помоћ својих пријатеља, професора и

нових ствари које сам научила. Такмичила сам
се три године на Републичком такмичењу из
математике. Поред овог такмичења, учествовала
сам у разним ученичким компанијама, полагала
сам испите за ученичке пасоше и разне
сертификате. Трудила сам се да представим своју
школу у што бољем светлу.
Где ћеш наставити своје школовање?
- У будућности себе видим како се бавим
економијом или туризмом. Још увек се одлучујем
између те две сродне гране, али сам сигурна да
коју год да изаберем нећу погрешити и да ћу се
пронаћи у њој.
На твом путу није изостала ни подршка
професора.
- Желим да се захвалим својим професоркама
математике, које су ме подржавале, подучавале,
ишле са мном на такмичења и због којих данас
носим ову титулу. Професорке Жељка Радуловић,
Јадранка Огризовић-Милојковић и Марина
Јовановић су биле иницијатори мог такмичења
и оне су заслужне за сваки мој успех. Такође,
велику заслугу имају и моја садашња разредна
Весна Мицевски-Антал и моја бивша разредна
Снежана Пасер-Илић, које су ме бодриле и гурале
ка новим циљевима. Овом приликом желим да се
захвалим свим професорима који су употпунили
моје школовање и знање.

ЈОВАН СТОЈШИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

ОД ДЕТИЊСТВА ЗАЉУБЉЕН У ТЕХНОЛОГИЈУ

Јован Стојшић, матурант Хемијскомедицинскe школe из Вршца, смера
фармацеутски техничар, проглашен је ђаком
генерације за школску 2019/20. годину. Рођен
је у Вршцу, 21. маја 2001. године, а за себе каже
да му је пут одредило детињство проведено
у породичној винарији, где је радознало
посматрао родитеље у току процеса
справљања вина и хемијских анализа.
- По завршетку ОШ „Јован Стерија Поповић“,
одабрао сам да упишем Хемијско-медицинску
школу. На ову одлуку највише је утицала љубав
према хемији и технологији која се од малена
развијала у винском подруму. Онај радознали
дечак у мени, у школи је и те како имао прилике да
научи доста о хемијским анализама и медицини.
Поред редовне наставе, много ми је значило да
сам имао прилике да уживам у ваннаставним
активностима као што су сајмови науке,
редовне стручне презентације, драмске секције
и вршњачке едукације. Вредновање труда од
стране професора и директорке Снежане Илић,
константно је подстицало моје ангажовање па
тако и награде нису изостајале. Имао сам ту част
да ово поглавље мог живота буде заокружено
именовањем за ђака генерације Хемијскомедицинске школе. Сада се поносно осврћем
на све те средњошколске моменте и надам да ћу
наставити да уживам у процесу образовања, баш
како су ме у школи и учили.
Шта су била твоја највећа интересовања
током школовања?
- Од почетка основне школе имао сам доста

различитих интересовања. Математика ми
је била једна од омиљених. Од 3. разреда
нисам пропуштао прилику да се такмичим
и редовно сам имао добре општинске и
регионалне пласмане. Уз уметнички настројену
професорку књижевности, развио сам велико
поштовање према глуми и рецитовању. Волео
сам да учествујем на приредбама, свечаним
академијама и да се такмичим на смотрама
рецитатора. Запажен од професорке Нађе
Бранков, у средњој школи, имао сам прилике да
наставим да уживам у таквим искуствима.
Музика је такође једна од твојих љубави?
- У току 2. разреда основне школе, кренуо сам
да похађам Музичку школу „Јосиф Маринковић“
из које још увек нисам изашао. За ових 10 година
које сам провео тамо, стекао сам основно
образовање из клавира, контрабаса и тренутно
учим соло певање. Увек ми је било задовољство
да учествујем на бројним јавним часовима и
концертима Музичке школе, али исто тако и да
сасвим сам, у својој соби, пред спавање одсвирам
омиљену композицију.
Активно се бавиш и спортом?
- Одувек сам волео изазове, тако да ми
организација обавеза никада није представљала
препреку. Такмичарски дух градио сам и
на тениском терену, активно тренирајући и
такмичећи се од 10. до 14. године, када сам
први пут дошао у контакт са кросфитом. Овим
спортом се бавим активно и данас, а иза мене
је доста успеха и добрих пласмана на бројним
такмичењима.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОКРЕНУО „ГАЛЕРИЈУ У ИЗЛОГУ“

У ИЗЛОЗИМА ДОМА ВОЈСКЕ РАДОВИ ФИЛИПА ДАЋЕВЦА

К

ултурни центар Вршац
покренуо је мини пројекат
„Галерија
у
излогу“.
У простору Дома војске,
излози до пешачке зоне ће
у наредном периоду имати
изложбени контекст у складу
са новонасталом ситуацијом,
као и новим стратегијама
у представљању догађаја у
култури.
Први излагач са два нова

рада је Филип Даћевац.
Вршачка публика ће на овај,
безбедан начин, ипак имати
прилику да се у пролазу,
шетајући градом, упозна са
делом стваралаштва ликовних
уметника.
- Публика сада има прилику
да види нове радове. Радови
које сам изложио се зову
„Улице“, а након изложбе у
излогу, Културни центар ће

приредити и моју изложбу у
својој виртуелној галерији –
каже вршачки уметник Филип
Даћевац којем је ово 22.
излагање.
У
наредним
недељама
Културни центар ће на овај
начин представити и радове
других уметника, дајући на тај
начин свој допринос очувању
културних вредности и у овој,
ванредној ситуацији.

АУТОБИОГРАФИЈА ЕЛТОНА ЏОНА “ЈА” У ПРОДАЈИ ОД 25. ЈУЛА

ИСТИНА О ЈЕДНОМ ИЗВАНРЕДНОМ ЖИВОТУ

Пред читаоце стижу рок мемоари
деценије! У аутобиографији „Ја“
славни музичар Елтон Џон потпуно
је оголио своју душу и подарио
нам причу о свом животу написану
изванредно – истинито, беспоштедно
и духовито.
Реџиналд Двајт био је стидљив
дечак са наочарима који је растао
у лондонском предграђу Пинер и
сањао да постане поп-звезда. Када је
напунио двадесет три године, имао је
свој први наступ у Америци, лицем у
лице са запрепашћеном публиком
која је пиљила у човека у светложутим
фармеркама, мајици прекривеној
звездама и паром тешких радничких
чизама, такође јаркожутих, из којих је
изницао пар великих плавих крила.
У том тренутку рођен је Елтон Џон и
музички свет се заувек променио.
Његов живот је пун драматичних
преокрета: од периода када су сви
одбијали музику коју је радио са

Бернијем Топином до апсолутне
владавине музичким топ-листама;
од малодушног покушаја да се
удави у свом базену у Лос Анђелесу
до диско-плесања са принцезом
Дајаном и краљицом Елизабетом;
од пријатељства са Џоном Леноном,
Фредијем Меркјуријем и Џорџом
Мајклом до оснивања фондације за
борбу против ХИВ-а. Док је владао
Бродвејом са Адидом, мјузиклима
„Краљ лавова“ и „Били Елиот“, крио је
од света да се више од једне деценије
бори са наркоманијом.
У аутобиографији „Ја“ Елтон
говори о свом целокупном животу, о
одвикавању од дроге, одлукама које
су му промениле судбину, љубави
коју је пронашао уз Дејвида Фурниша
и о томе како је постао отац. Топлим
и скромним тоном Елтон отворено
говори о својој музици и везама,
страстима и грешкама.
Књигу је превео Дејан Цукић, који

нам је открио да је аутобиографија
Елтона Џона вероватно најзабавнија
књига коју је досад преводио.
„Буквално свакодневно сам падао
са столице од смеха. Елтон је био
неочекивано искрен, немилосрдан,
највише према себи, али и другима...
и изузетно духовит. Мислим да сам
најбољу препоруку за ову књигу чуо
од лекторке Силване Новаковић.
Када смо радили коначно сређивање
текста, признала ми је да је желела
да избегне овај посао ’јер јој је Елтон
изузетно ишао на живце’. Међутим,
када је прочитала његову причу,
потпуно је променила мишљење.
Мени ће лично бити најдраже да се
људи уз ову књигу присете почетака
Елтонове каријере, јер његови
албуми с почетка седамдесетих
година прошлог века спадају међу
врхунска остварења светске рок
музике“, испричао нам је Дејан Цукић.
Аутобиографију
Елтона
Џона

можете пронаћи од суботе 25. јула у
свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (78)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ДУБОКО УПОТПУЊЕЊЕ

Пајин Триптихон је лирска помало утопистичка
слика, социјални снимак једног времена, тренутка,
остварене равнотеже у животу мале заједнице.
Снимио је попут документаристе последњу
слику могућег раја коме се сви враћају без дубље
свести о својим мотивима кад купују викендице,
иду на пијаце, иако су супермаркети јефтинији,
шетају пољима иако нема публике има разлога да
су тамо.
Пајин Триптихон је слика космолошке тајне где се
мали молекули повезују у делове једног огромног
организма а то је целина слике.
Најновије теорије физике тврде да је космос
један огроман компјутер, рачунар, али посебна
врста. Ткиво космоса, субатомске честице, кванти и
нешто још много мање, су информациони код где
су енергија масе и кретање информација, односно
софтвер и хардвер, једно исто. Наши компјутери

радикално раздвајају софтвер и хардвер, где
хардвер јесте безлични извор информација.
Наш мозак ради као васионски компјутер,
хемијске промене дају енергију микрострујама
наших информација, али се сама ментална хемија
садржи, огледа и исказује у најтријвијалнијој
информацији или сигналу у свести мада ми то тако
не вреднујемо.
Онда нам се десио скок. Велика цивилизација,
речи, симболи, свест као наш идентитет и одједном
бриге за подсигнале у свакој информацији којима
се оглашава хемија ума.
То је то чувено туђење као цена сјаjне финкције
којом освајамо свет.
Тек у сну или искуством уметности ми
релаксирамо ту напетост дистанце наше
функционалности зарад суштинске егзистенције
бића живог ткива.

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

Уметници одувек креативно смањују поларитет
тог отуђења, сталне напетости и успут подижу
потенцијале менталних функција декодирајући
кодове стваралаштва уткане у ткиво песме, слике,
музике, књиге или филма.
Можда наше више функције и нису тако високе
јер су ниже функције, које запостављамо, дубоке
као наш заборављени идентитет.
Суштинску тескобу као сенку свих наших успеха
лечи уметност, али ко да чита поезију или слуша
себе док слуша музику!? Неко је рекао да највећи
ликовни квалитет слике има синтетички осећај као
мирис љубичице, пун, сочан, виолентан, медан,
Ништа лакше него да то проверимо посетом себи и
Пајином Триптихону.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

КОНКУРС
за пријем у радни однос
За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу,
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и
друго помоћно особље.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести
позицију за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном
радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове из
конкурса неће се разматрати у даљем поступку пријема,
а кандидати о томе неће бити посебно обавештени.
Компанија задржава право да не изврши избор по
овом огласу.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Врло повољно кућа
на продају у Војводе
Книћанина 24. плац
8 ари са комплетном
инфраструктуром. Тел.
064/8076858.
Плац Х.Пинкија 134,
984 м², ширина до
улице 17 м, очишћен,
ограђен,
комплетна
инфраструктура, може
замена за стан у Вршцу.
Тел.065/2640944.
На продају једнособан
стан
комплетно
реновиран,
Трг
Андрије Лукића 4/2.
Тел.064/2098617
На продају двособан
стан у строгом центру
Вршца. Тел. 064/6610072
Продајме
двособан
стан 59 м²2 спрат. Уз стан
иду кухињски елементи,
плакар и клима. Одмах
усељив.Трг
Андрије
Лукића.
Поглед
на
улицу. Тел. 064/3962064
Продајем
трособан
стан на Војничком тргу,
71 м², 44.500 еура. Тел.
065/3293060.
Продајем кућу на углу
Иве
Милутиновића
и
Козарачке.
Тел.
064/8977766.
На продају једнособан
стан
комплетно
реновиран, други спрат,
Трг Андрије Лукића 4/2.
Тел. 064/2098617.
Хитно продајем леп и
комфоран стан у цетру
града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем
кућу
у
солидном стању, кућа
је усељива, налази
се у Вршцу, улица
Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
Продајем викендицу у
Дубовцу 30м од Дунава,
на плацу од 7 ари, кућа
50 ², струја, вода, ПВЦ
прозори,
сигурносна
врата. Тел. 065/2510357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30
ари. Тел. 062/1081097
Продајем једнособан
стан
20
м²
трг
св.Теодора 3/4 Вршац.
Тел. 063/8100154.
Продајем кућу са
двориштем и баштом у
Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/9030439
Продаје се кућа са
плацем 30 ари у селу
близу
Вршца.
Тел.
062/1081097.
Продајем кућу на

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
спрат- легализована, 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/ 8100-154
Купујем
једнособан
стан или гарсоњеру,
предност новија градња.
Тел. 060/3333441
Лепа породична кућа
на доброј локацији,
стамбени
простор
100м², двориште са
летњом кухињом и
шупом, велика ограђена
башта. Тел. 063/1303001
Продајем
двособан
стан у строгом центру
града. Тел. 069/3545058
Продајем
кућу
у
Првомајској 46, Вршац,
на плацу од 12 ари. Тел.
834-128
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
Број

1284

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
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
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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. 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.
Купујем кућу чврсте,
новије градње, предност
шири центар, брег
приступачан
прилаз.
Тел. 064/8795697
Купујем
већи
конфоран
стан
са
лифтом, новије градње,
предност центар. Тел.
064/8795697
Продајем гарсоњеру

у
строгом
центру
Вршца одмах усељива.
Тел. 060/7401210 и
060/1671519
Продајем
2
стана,
гарсоњеру 25², једнособан
46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу на
Маргитском насељу са
две стамбене целине и
незавршено поткровље
(нова страна ) плус
мања кућа излази на
стару улицу Маргитска
Цена 69000 плус 25000.
Тел.064/6357325

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
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
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
код катедрале. Тел.
064/4256180.
Издајем
двособан
намештен стан са свим
неопходним уређајима
у најужем центру Вршца.

Тел. 063221304
Издајем двособан стан
намештен на Војничком
тргу. Тел. 064/1757698
Издајем полунамештен
једнособан
стан
у
згради на супер месту у
ужем центру града.Тел.
063/8281153

РАЗНО
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,
двосет, фотеља, СТО. Тел.
837-586.
Продајем
већи
кауч „Шипад“ 3.000,
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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
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

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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.
832-267.
Продајем трпезаријски
округли сто са четири
столице.Тел. 064/3208200
Плиносервис
врши
поправку
плинских
бојлера, пећи, шпорета,
плинских решоа. Тел.
063/482418 и 013/861419
На продају плинске пећи
и плински бојлери више
комада. Тел. 063/482418
Услужно
вршим
култивирање и орање
мањих башта и травњака.
Цена по договору. Тел.
063/8321772
Услужно
вршим
кошење
траве
и
кречење
плацева
моторним тримером и
моторном тестером. Тел.
063/8321772
На продају
круњач
прекрупар Лимфан С.
Пазова. Исправан. Тел.
064/5128473
За продају хармоника
Велтмајстор,
80
басова,
црне
боје,
исправна, цена 50 €. Тел.
061/3071085
Продајем кавез за коке
носиље 10 ком. као и
ракију од кајсије. Тел.
065/2579100
За продају веш машима
„Горење“ новијег датума
исправна у одличном
стању, цена 80 €, договор.
Тел. 061/3071085.
Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,
орман. Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3
м,светларник 145х250,
балконска врата дупла
2,30х70,
прозор
са
ролетном 1,60 х 1,20,
врата ( дупла) 2,30х90,
бицикл мушки. Тел.
064/4256130
Мешаона
сточне
хране
капацитета
150 кг, са трофазним
електромотором.
Тел.
063/262840
На продају ћурићи тек
излежени, домаћи мали
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и већи. Цена 300 дин
ком. У Малом Жаму. Тел.
013/838-440
Продајем
кућу,
2
приколице, 2 плуга, вагу
од 500 кг, растурач за
вештачко убриво, тегле
од 1 кг. Тел. 013/2832-563
На продају две трубе
„Кинг“, бакарни казан,
тучани казан, фуруна,
корито за клање свиња.
Тел. 064/3962064
Продајем
мушки
бицикл унис спринт
Смедеревац
МБС3.
Тел.
013/833-123
и
063/85925407.
Телефон са факсом,
дечији бицикл, спортска
справа-лег
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 просторије.
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
Продајем
ловачку
пушку
„Застава“
калибар 16 и карабин
30-06 „Застава“ само уз
дозволу. Тел. 013/836548 и 064/2717088.
Продајем
доње
кухињске
елементе
42х60х85 са фиокама
3000 исто са вратима
2.000,
ормарић
(ципеларник) 80х40х95
3.000, полице 80х30х110,
1000. Тел. 063/1077271
Продајем сто и столица.
Тел. 064/2262883
Продајем мушки спортски
бицикл са брзином „Рог“
4000,
алуминијумске
мердевине 2х9 газишта
6000,
мале
металне
мердевине 4 газишта 1300.
Тел. 0631077271
Продајем лов. Карабин
30-06 са штехером, оптика
6х42 носач оптике „швеник“
лов пушку кал. 12 ТОЗ –
34- Е само уз дозволу. Тел.
013/836-548 и 064/2717088.
Продајем повољно два
мања тепиха и две стазе и
више разних лустера. Тел.
063/1077271.
На продају храстова бурад
за ракију, вино 60л и 80л
очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова.
Цена по договору. Тел.
066/411496.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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
На
продају
ауто
марке
„Тавриа“
1991
годиште у одличном
стању,
регистрован
до
децембра.
Тeл.
064/9912221
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 25. ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 463, 4. АВГУСТ 2000.

ПРОДАТО ОСАМДЕСЕТ
ЛЕПОТАНА ЧЕТВОРОТОЧКАША
Вршачки „ Даеву“ салон аутомобила „Агровојводине –
ауто“ остварио је изузетне пословне резултате продавши
за протеклих годину дана 80 најсавременијих модела овог
реномираног произвођача.
Овај салон аутомобила оформљен пре годину и по дана,
припада мрежи заступника „Даеву“, који на територији
Југославије има двадесет дилера. По пословним
резултатима уврстио се у сам врх ове мреже заузевши
треће место уз велике центре попут Новог Сада. Вршчани

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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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 (226)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXIV ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
су показали изузетно интeресовање за савремене
аутомобилске лепотице тако да је током прошле године
80 житеља наше општине постало власник „Даеву“ аута.
Купцима је обезбеђен сервис, технички преглед, набавка
резервних делова.
У склопу овог аутоцентрa, смештеног на Београдском
путу, од јуна је са радом почео сервис, који сем „Даеву“
аутомобила сервисира све врсте возила. Ту је и перионица
која пружа услуге прања аутомобила по приступачним
ценама од 75 динара за детаљно и комплетно прање
возила. У плану је и отварање продавнице ауто делова,
акумулатора и моторних уља, као и кафеа за потребе
муштерија.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 25. ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 463, 4. АВГУСТ 2000.

ОТКРИВАЊЕ ЛИЦА
УТВРЂЕЊА

Утврђење је сигурно постојало 1439. године, сматра Брмболић,
када се, по историјским изворима, деспот Ђурађ Бранковић
повлачио на своје поседе у јужном Банату после првог пада
Смедерева. Отворено је питање да ли је деспот Бранковић сазидао
утврђење или га је наследио од деспота Стефана који ове крајеве
добија на поклон од мађарског краља Сигисмунда. Турци први
пут руше вршачко утврђење 1456. године пролазећи овим крајем
и не задржавајући се овде. Утврђење је обновљено што указују
откривени сегменти архитектуре овог историјског споменика.
До коначног разарања утврђења долази 1552. године када Турци
освајају Банат. После тога у функцији је била само донжон кула коју
су Турци користили као осматрачницу све до 1701. године Тада се
по Карловачком миру минирају сва утврђења која су постојала
дуж овог дела Дунава.

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.
Како
електрично
осветљење у Тамишграду није
показало овакав резултат,
као што се очекивало. то је
год. 1886., услед закључка
репрезентације 1) решено
завести осветљење гасом.
Можда ће нам дакле најкраће
време донети практичније
осветљење.
И у овом одељку има
да се забележи, како су
постала
5
хуманитарних
друштава:”пожарно друштво”
(1873),”Хевара
Кадиша”
(поново 1773), “филијал опште
радничке класе болесника и
инвалида” (1874), “ филијала
угарског друштва црвеног
краста”
(1879),
“задруга
Српкиња Вршачка” (1882). и
1848/9. “хонведска ветеранска
задруга”, као и “прва међу
човекољубна
друштва”,
јер и ова друштва помажу,
програму своме, болеснике и
т.д.
Но и о пожарном друштву
нека нам је дозвољено
неколико речи. Год. 1872..
основано је
друштво под
именом “Слога”, које се
подели на пододбор за
турновање,
пожарништво,
помагање и унапређе. На
основу потврђених штатута,
ово друштво отпочиње да
ради. Међутим оно се наскоро
концетерише као добровољно
пожарно друштво. За ово се
друштво највише заузимао
Фред. Ракуф, који, у Пешти
будући, посети тамошњег
пожарног команданта грофа
Едм. Сечењија, да би с њиме
односно ове прилике ступио
у свезу. Услед тога држао се 8.
септембра и.г. састанак, да се
оснује добровољно пожарно
друштво
том
приликом
изабран је ужи одбор, да
изгради правила за креирање
новог самосталног друштва.
1) Седница од 12. октобра 1882.

Овај одбор закључи, да се
друштво “Слога” претопи у
ново друштво, пошто оно тако
речи јошт не беше отпочело
да живи. У зими 1872/3.
године отпочне вежбања,
скерцирање чланова и тд, а
већ 9. фебруара 1883. године
одржана је костититутивна

скупштина.
Изабран
је
управни одбор од 15 лица
у друштво се уписала 92
суделујућа члана, подељена у
четири одељења. 11. фебруара
министарство потврдило је
поднешени штатут. Почетком
маја закључи се, да се назида
пожерни торањ, што је одмах
изведено. Од ових места што
је варош у ту цељ понудило
друштво се реши за место
на малој пијаци, преко од
Фрицовог парног млина. За
ово друштво показало се
велико интресовање тако му
је штедионица за основницу
поклонила 299 ф., варош 1000

ф., а грађанство по могућству.
Сама зграда коштала је
707 ф. 6. јулија ударен је
темељ свечаним начином.
Суделовало је српско и
немачко певачко друштво,
уз млогобројан свет. Овај
торањ коштао би млого више
да се сва радња плаћала. Но
млоге занатлије поклонише
материјал, а неки урадише
посо бесплатно. Поклони овој
градењи износе 55060н.
Но овоме друштву, које тако
лето отпочне напредовати,
убрзо се отказа помоћ.
Кад се оно по оснивању
овога
друштва изродише
у вароши партаје оснује се
1876. године ново друштво,
“барошко пожарно друштво”,
као
конкуренција
ономе
првоме. Наравно да се тиме
шкодило самој институцији но
старо “добровољно друштво”
обнови се године 1887. а
године 1888, споје се оба
ова друштва. Овако појачано
друштво, постојало је под
командантом Анд. Прехом
до године 1882. , да опет
на кратко време престане
постојати.
Ко н с тит у ти в н о м
скупштином од 23. марта 1884.
почиње ово друштво трећу
периоду. Од овог времена,
мада је мање пожарника,
друштво снажније ради према
прошлим годинама. Први му
посо беше, да се назида кућу.
По предлогу новог команданта
Рудолфа Мажарија закључи
се да се сазида пожарни
депо,
према
захтевима
данашњег пожарништва и
по потребама нашег места
за ову цељ купљена је кућа у
Господској улици број 963 за
1803 ф употребивши 1774.11
н готовине, што је постала од
разрешених друштва
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КОЛИКО ЗНАШ О ФУДБАЛУ

ЉУБОЈА,
Данијел
(рођен
1978.),
репрезентативац Србије и Црне Горе и
интернационалац. Прошао је млађе селекције
Осијека и Црвене звезде, као тринаестогодишњак
са родитељима се преселио у Француску где је
постао члан фудбалске школе Сошоа. У том клубу
постао је професионалац,
али је име у француском
фудбалу стекао као члан
Стразбура у коме је провео
4 године (2000-2004),
одиграо 123 утакмице и
постигао 34 гола. То је била
препорука
челницима
Пари Сен Жермена да га
ангажују у сезони 2004/05.
Једну сезону провео је на
позајмици у Штутгарту,
а касније је играо и за
бундеслигаше Хамбургер
(2006/07) и Волфсбург (2008). Вратио се 2009. у
Француску, у Гренобл, наредне сезоне (2010/11)
наступао је за Ницу, али то није била његова
лабудова песма у Лиги 1.После две сезоне у
Пољској (2011-2013) где је играо за Легију из
Варшаве и освојио Куп Пољске, вратио се у
Француску, у Ланс. За репрезентацију СЦГ и
Србије Љубоја је одиграо укупно 19 утакмица и
постигао 1 гол, против Велса у квалификацијама
за ЕП 2004.
Питање гласи: На инсистирање ког
великог светског тренера, тадашњег шефа
стручног штаба Штутгарта, је Љубоја стигао
на позајмицу из ПСЖ?
ЉУКОВЧАН, Живан (рођен 1954.), један од
најталентованијих југословенских голмана свих
времена. Афирмисао
се на голу Новог
Сада, а од 1977.
први је чувар мреже
београдске
Црвене
звезде, у генерацији
која је са успехом
играла на домаћој и
међународној сцени.
Са Звездом је био три
пута првак Југославије
(1980, 1981, 1984)
и освојач два Купа
(1982, 1985). Бранио
је за репрезентацију
Југославије 4 пута. Од
1986. до 1988 био је интернационалац у Турској.
Питање гласи: Да ли знате за који је турски
клуб бранио Љуковчан?
ЉУМБЕРГ, Фредерик (рођен 1977.), један
од најбољих шведских играча свих времена.
Каријеру је почео у Халмштату (1994-1998),
а на једној од утакмица упознао га је тренер
Арсен Венгер на чије је инсистирање дошао у
лондонски Арсенал. Трансфер је био вредан 4,9
милиона евра. За „тобџије“је дебитовао 1988.
против
Манчестер
јунајтеда и постигао
гол. Праву шансу
добио је тек одласком
из клуба Петија и
Овермарса. У сезони
2001/02 са Арсеналом
је освојио прву од две
титуле шампиона и
проглашен је за најбољег играча Премијер лиге.
2007 је прешао у редове Вест Хема а касније
је каријеру наставио у америчкој МЛС лиги
наступајући за Сијетл и Чикаго. 2011. вратио
се у Европу, играо је кратко за шкотски Селтик,
окушао се и у јапанској Џеј лиги, а играчку
каријеру завршио је у Индији. 2019. године био
је тренер Арсенала.
Питање гласи: Поред титуле најбољег
играча Премијер лиге Љунгберг је у сезони
2001/02 заслужио још једно индивидуално
признање. Да ли знате које?

М

МАРАДОНА, Дијего (рођен 1960.), аргентински
репрезентивац, по многима, уз Пелеа, најбољи
фудбалер
свих
времена. Каријеру је
почео у Аргентинос
јуниорсу, а титулу
шампиона Аргентине
освојио је са Боком
јуниорс за коју је
наступао две године
(1980-1982). У Европи
се
прославио
у

италијанском Наполију где је провео 7 година
(1984-1991), одиграо 188 утакмица, постигао
81 гол, освојио две титуле првака (1987, 1990),
Куп Италије (1987) и Куп УЕФА (1989). Једну
сезону играо је за Севиљу (1992/93) а играчку
каријеру завршио је у Аргентини, најпре је играо
за Њуелс Олд Бојс а копачке о клин окачио је
као члан Боке. У репрезентацији Аргентине
одиграо је 90 утакмица и постигао 34 голова.
Био је десет година капитен „гаучоса“ а после
његовог опроштаја Аргентинци су повукли из
употребе дрес са бројем 10. Играо је на 4 Светска
првенства (1982, 1986, 1990, 1994), освојио
титулу светског шампиона на СП у Мексику 1986.
Те године проглашен је и најбољим спортистом
света.
Питање гласи: У ком европском клубу је
Марадона почео интернационалну каријеру?

МИХАЈЛОВИЋ,
Синиша
(рођен
1969.),
југословенски
репрезентативац,
интернационалац и тренер. Играчку каријеру
почео је у Борову,
лета 1988. прешао је у
новосадску Војводину
са
Јокановићем,
Вујачићем, Тањгом и
под вођством тренера
Љупка
Петровића
освојио
титулу
првака Југославије.
10. децембра 1990.
потписао је уговор
са Црвеном звездом
са којом је освојио две титуле првака (90/91,
91/92), Куп европских шампиона (1991) и
Интерконтинентални куп (1991). На лето 1992.
почео је интернационалну каријеру у Роми чији
је тренер био Вујадин Бошков, 1994. прешао је
у Сампдорију коју је водио Свен Горан Ериксон
и одиграо 110 утакмица за тај клуб и постигао
12 голова. Потом је наступао за Лацио и Интер.
Опроштајну утакмицу одиграо је у Новом Саду
2007. Данас је тренер Болоње.
Питање гласи: Михајловић је поред
Црвене звезде још само са једним клубом
освојио европски трофеј. Са којим?
МИРКОВИЋ, Зоран (рођен 1971.), један
од најбољих дефанзиваца своје генерације,
репрезентативац. Са екипом београдског
Рада постао је омладински првак Југославије.
Првотимац „грађевинара“ био је од 1991.
године. У потпуности
се
афирмисао
у
Партизану
за
који је играо три
сезоне (1993-1996),
забележио 82 наступа
и постигао један гол.
Освојио је је две титуле
првака
Југославије
(1994, 1996) и Куп (1994), био је интернационалац
у Италији и Турској. На Апенинском полуострву
играо је за два клуба, један од њих био је
најтрофејнији тим Италије Јувентус (1998-2000),
са којим је освојио Интертото куп. Потом се
преселио у Турску где је играо за Фенербахче
(2000-2003). У дресу репрезентације Југославије
Мирковић је одиграо 54 утакмице. Где год је
играо Мирковић је био миљеник навијача.
Питање гласи: У ком италијанском граду су
избили протести када је Мирковић прелазио
у Јувентус?
МИЈАТОВИЋ, Предраг (рођен 1969),
југословенски
репрезентативац
и
интернационалац. Богату каријеру почео је у
ОФК Титограду (1985),
био је првотимац
Будућности
(19861989)у чијем дресу је
одиграо 72 утакмице
и постигао 10 голова.
За Партизан (19931996) је одиграо 103
утакмице и постигао
44 гола, освојио Куп
Југославије
(1992)
и титулу првака
државе
(1993).
И нте р н а ц и о н а л ну
каријеру
изградио
је највећим делом у
Шпанији. Прославио се у дресу Реала коме је
голом у финалној утакмици Лиге шампиона,
1998. против Јувентуса, после 32 године
донео титулу првака Европе. Морао је да
напусти Мадрид, многи су говорили због
његове подршке нашем народу за време НАТО

агресије, прешао је у италијанску Фиорентину,
а каријеру је завршио у Левантеу. Био је члан
омладинске репрезентације Југославије која
је освојила титулу првака света за играче до 21
године у Чилеу. У А репрезентацији одиграо је
73 утакмице и постигао 26 голова. Уз Синишу
Михајловића једини је играч који је носио дрес
СФРЈ, СР Југославије и СЦГ.
Питање гласи: У ком шпанском клубу
је Мијатовић играо пре преласка у Реал из
Мадрида?
МИЛУТИНОВИЋ, Велибор Бора (рођен 1940),
тренер чије се име у свету фудбала изговара
са поштовањем. У дресу Партизана (19561968) одиграо је 134
утакмице и постигао
47 голова. Учествовао
је у освајању четири
титуле првака државе
црно-белих
(1961,
1962, 1963, 1965). Био
је интернационалац
у
Француској,
Швајцарској
и
Мексику. Са клубом УНАМ освојио је прве
трофеје у каријери као тренер, првенство
Мексика (1980), Куп Мексика (1982). То је била
препорука за мексички фудбалски савез да
га ангажује за селектора репрезентације. На
Светском првенству 1986, довео је Мексиканце
до четвртфинала. Касније је учествовао на још
четири светска шампионата и предводио четири
различите репрезентације.
Питање гласи: Да ли знате које је
селекције, осим Мексика, Бора Милутиновић
водио на Мондијалима?
МИТИЋ, Рајко (рођен 1922, преминуо 2008),
југословенски репрезентативац, прва Звездина
звезда. Играо је за београдски БСК, прославио
се у Црвеној звезди
за коју је одиграо 580
утакмица и постигао
262 гола. Био је
дугогодишњи капитен
црвено-белих, пет пута
шампион државе (1951,
1953, 1956, 1957, 1959),
четири пута освајач
Купа Југославије (1948,
1949, 1950, 1958). У
дресу репрезентације
Југославије одиграо је
59 утакмица и постигао
32 гола. Освојио је две
сребрне медаље на Олимпијским играма (1948,
1952), учесник је два светска првенства (1950,
1954). По завршетку играчке каријере, радио је
као тренер у стручном штабу Црвене звезде и
био је педантни хроничар клуба. Био је селектор
репрезентације Југославије (1967-1970) са којом
на ЕП у Риму 1968. освојио вицешампионску
тиулу.
Питање гласи: Рајко Митић је прва, ко су
преостале четири звездине звезде?

О

ОСИМ, Ивица (рођен 1941.), југословенски
репрезенативац и тренер. Током играчке
каријере био је звезда сарајевског
Железничара за који је одиграо 465 утакмица

и постигао 186 голова. 1967. године проглашен
је најбољим фудбалером Југославије. Био је
интернационалац у француским клубовима,
Стразбур, Седан и Валенсијен. За репрезентацију
Југославије одиграо је 16 утакмица и постигао
7 голова. Тренерску каријеру почео је у
Железничару са којим је остварио пласман у
полуфинале Купа УЕФА (1984). У репрезентацији
Југославије почео је као помоћник Ивану
Топлаку под чијим је вођством Југославија
освојила бронзану медаљу на Олимпијским
играма у Лос Анђелесу 1984. Био је селектор
репрезентације Југославије и изборио
пласман на Светско првенство у Италији (1990).
Југославије је стигла до четвртфинала где је на

пенале елиминисана од Аргентине. У сезони
1991/92 био је тренер Партизана и са црнобелима освојио Куп Југославије. После тога је
две сезоне водио Панатинаикос и освојио Куп
Грчке. Од 1994. Био је тренер Штурма из Граца
са којим је освојио две титуле првака Аустрије,
један Куп Аустрије и изборио три узастопна
учешћа у Лиги шампиона (од 1998. до 2000).
Од 2003 до 2006. био је тренер јапанског Џеф
јунајтеда а 2006. промовисан је у селектора
репрезентације Јапана.
Питање гласи: Који је био надимак Ивице
Осима?

П

ПАНТЕЛИЋ, Драган (рођен 1951.), голман,
репрезентативац и интернационалац. Каријеру
је почео у београдском
Графичару
(19681971), а афирмисао
се у дресу Радничког
из Ниша за који је
одиграо 421 утакмицу.
Као интернационалац
у Француској био
је на голу Бордоа
(1981-1983).
У
репрезентацији
Југославије наступио
је 19 пута, учесник је
Мундијала у Шпанији
1982. Три пута је био на голу селекције Европе
(1979, 1980, 1981) и једном је бранио за
репрезентацију света (1980). Био је јединствен
голман у лиги СФРЈ по својим голгетерским
квалитетима. Постигао је 11 прволигашких
голова, углавном из једанаестераца.
Питање гласи: Ком југословенском
голману је Пантелић дао гол из свог казненог
простора?
ПЕТКОВИЋ, Илија, (рођен 1945, преминуо
2020.),
југословенски
репрезентативац,
интернационалац и тренер. Играчку каријеру
почео је у Динари из Книна, са 19 година
дошао је у ОФК
Београд и постао
један од најбољих
играча „романтичара
са Карабурме“ свих
времена. У сезони
1965/66
са
ОФК
Београдом је освојио
Куп Југославије. Као
и н те р н а ц и о н а л а ц
играо је у Француској,
у
екипи
Троа
(1973-1976).
За
репрезентацију
Југославије одиграо
је 43 утакмице и
постигао 6 голова. Био је члан репрезентације
која је 1968. у Риму освојила друго место на
Европском првенству. Тренерску каријеру
почео је у стручном штабу младе репрезентације
Југославије чији је селектор био Мирко Јозић
која је освојила титулу првака света у Чилеу
1987. Као селектор репрезентације Србије
и Црне Горе изборио је пласман на Светско
првенство у Немачкој 2006. без иједног пораза
уз само један примљен гол у кавлификацијама.
Током своје клупске тренерске каријере
радио је у Швајцарској, Грчкој, Јапану и Кини,
али је само са једним клубом освојио титулу
шампиона.
Питање гласи: Са којим клубом је
Петковић освојио титулу државног првака?
Одговори из прошлог броја: 1. Илијев је
интернационалну каријеру у Италији почео
у Месини. 2. Најстарији италијански клуб и
први шампион Италије је Ђенова. 3. Ивковић
је два пута одбранио пенале Марадони. 4.
Југовић је током своје интернационалне
каријере у Шпанији играо за Атлетико
Мадрид. 5. Јокановић је интернационалну
и играчку каријеру завршио у Шпанији
у екипи Мурсије. 6. Јешић је био тренер
Вршца 1995. године. 7. Дарко Ковачевић
је интернационалну каријеру започео у
Енглеској у Шефилд венздеју. 8. Марио
Кемпес се прославио у шпанској Валенсији.
9. Катенец је трофеје у Италији освајао
као играч Сампдорије. 10. Лампард је
поникао у фудбалској школи Вест Хема. 11.
Данко Лазовић је у Холандији наступао за
Фејенорд, Витесе и ПСВ. 12. Лалатовић је
као интернационалац играо у Украјини,
титулу је освојио са Шахтјором из
Доњецка.
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