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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Јавно комунално предузеће  
„Други октобар“ организовало 
је, у својим просторијама, 
акцију добровољног давања 
крви, у сарадњи са Одељењем 
за трансфузију крви Опште 
болнице  Вршац. 

Вршачки комуналци 
положили су испит хуманости 
са највишом оценом. Позиву  се 
одазвао велики број запослених 
у ЈКП „Други октобар“. Желели 
су, кажу, да овим својим 
хуманим гестом помогну онима 
којима је помоћ неопходна и 
најпотребнија.

Ово је само једна у низу 
акција које се одржавају три пута 
годишње. Вршачки комуналци 
позивају и  остале грађане да им 
се придруже и укључе у акцију 
добровољног давалаштва крви.  
Јер, кажу, то наше мало некоме 
значи много.

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА 
ЗАШТИТЕ ШИМШИРА

 Запослени у Радној јединици 
Зеленило ЈКП „Друг октобар“ 
предузели су све потребне мере 
како би заштитили шимшир у 
Градском парку у Вршцу. Акција 

је реализована у сарадњи са 
Шумарским факултетом.

Стручаци поручују да 
шимшир широм Војводине 
напада шимширов пламенац 
који је свуда веома присутан, а 
који угрожава ову украсну врсту. 

Пламенац шимшира једна је од 
најинвазивнијих штеточина у 
целој Европи. То је инвазивна 
врста лептира  напада биљку и 
доводи до њеног сушења. 

Како  би заштитили шимшир 
у вршачком Градском парку, 

комуналци су спровели третман 
уништавања шимшировог 
пламенца адекватним 
средствима.

Ј.Е. 

НАЈНОВИЈЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“:

КОМУНАЛЦИ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ХУМАНОСТИ

На недавно одржаној изборној 
скупштини, Градска организација 
инвалида рада Вршац именовала 
је ново руководство.  На челу ове 
вршачке пензионерске организације 
постављен је Ђурица Поповић који од 
сада обавља функцију председника 
Градске организације инвалида рада 
Вршац. 

- Одржали смо прво 
ванредну седницу да би прихватили 
оставку који је, због здравствених 
разлога, поднео досадашњи 
председник Јохан Ировић, а онда 
је на редовној седници именовано 

ново руководство, објашњава Ђурица 
Поповић, новоименовани председник 
Градске организације инвалида рада 
Вршац. Захваљујем се на поверењу 
члановима нашег удружења који су 
ми дали максималан број гласова. 

Председник је изабран практично 
једногласно, а Управни одбор Градске 
организације инвалида рада Вршац 
добио је два нова члана, представника 
Месне заједнице „Паја Јовановић“, 
након избора одржаних у овој МЗ. 
Наиме, у Управном одбору  Градске 
организације инвалида рада Вршац 
налазе се представници Месних 

одбора МЗ „Паја Јовановић“, „Жива 
Јовановић“ и Избиште. 

- Наставићемо да 
спроводимо план рада нашег 
удружења чији је основни циљ 
да олакшамо живот и помогнемо 
нашим члановима колико је год то 
могуће, каже Поповић.  Набављаћемо 
и даље прехрамбене производе, 
намирнице, зимницу и све остало 
по повољним ценама и уз одложено 
плаћање. За све те програме постоји 
велико инетресовање наших 
чланова. Испорука огревног дрвета 
је завршена, тако да су ту бригу 

инвалиди решили, а до децембра 
треба да исплате комплетан износ 
новца за дрва која су купили. 

Поповић поручује да су врата 
Градске организације инвалида рада 
Вршац отворена за све који желе да 
постану њени чланови. Он је најавио 
ново дружење заказано за 29.јул, 
у просторијама Месне заједнице 
„Паја Јовановић“, као и обележавање 
Велике Госпојине, славе вршачких 
инвалида рада. 

Ј.Е. 

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНВАЛИДА РАДА

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО 

Анђелија Кручичанин 
ступилаје на дужност в.д. 
директора Геронтолошког 
центра пре 3 месеца и за 
протекло време успела да 
сагледа какво је стање и како 
функционише ова вршачка 
социјална установа.  Предузела 
је низ активности како би 
корисницима Геронтолошког 
центра живот у установи 

учинила пријатнијим, 
конфорнијим, посебно у овим 
летњим временима, али и 
забавнијим. Форимиран је хор 
чији су чланови корисници 
Геронтолошког центра. 

- К а п а ц и т е т 
Геронтолошког центра је 
108 лежајева, а тренутно 
имамо 101 корисника, лети 
их увек има мало мање, каже 

в.д. директорка Анђелија 
Кручичанин.  Поред тога 
што овде бораве, друже се, 
корисници имају прилику да 
се укључе у разне секције, 
имају радног терапеута, и на 
тај начин квалитетно користе 
своје слободно време. 
Најновија активност је хор 
који смо формирали, који води 
Биљана Петричевић, добро 

познати музички стручњак, 
што је потврдила и у раду са 
својом групом певача. Мислим 
да су наши корисници врло 
задовољни, много воле да 
певају. мада све то још иде по 
мало стидљиво. Воле да кажу 
да нису у годинама да се баве 
хорским певањем. Ја им обично 
кажем да су све године за све 
активности, посебно када је 
реч о музици, певању, добром 
расположењу. Хор за сада има 
десетак чланова.

Они који се нису одважили 
да се пријаве и постану чланови 
хора, редовни су посматрачи 
хорских проба. А, био је и први 
наступ, не превише званичан, 
али лед је пробијен. Било је то на 
традиционалним прославама 
рођендана станара Центра који 
се организују свака три месеца. 

Према речима директорке 
Кручичанин, када прођу ове 
летње жеге организоваће први, 
мали, интерни  концерт хора 
Геронтолошког центра.  Биће 
то једна лепа подршка труду, 
раду и ентузјазму музички 
надарених корисника. 

Летње вечери најстарији 

суграђани проводе и уз салсу. 
Наиме, једном недељно долазе 
из Салса клуба и анимирају 
кориснике.

- Није то само салса, 
латино, него и играње, разговор, 
неке вежбице, све уз музику 
коју наши корисници баш воле, 
објашњава Кручичанинова.  
То су активности које могу да 
се спроводе по овом топлом 
времену како би имали 
одређени забавни садржај. 
Немамо возило да бисмо их 
водили негде са стране. Неки 
пут позајмимо, па одемо 
до Брега, на Црвени крст. 
Имамо и доста полупокретних 
и корисника везаних за 
постељу. Трудимо се да и њима 
организујемо неки забавни 
садржај, дође нам неки гост.

Протекле тропске 
температуре корисници 
су добро поднели. У холу 
стамбеног дела је централни 
клима уређај који функционише 
током дана, а ноћу станари 
више воле да отворе прозоре 
својих соба и апартмана. 

Ј.Е. 

НОВЕ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

ОСНОВАН ХОР КОРИСНИКА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА
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Директорка ПСС „Агрозавод“ Снежана 
Кремић, дипл. инж. воћарства и виноградарства, 
уз функцију руководиоца обавља и посао 
саветодавца, помаже произвођачима воћа 
и грожђа у општинама Вршац, Бела Црква, 
Пландиште и Ковин. 

- Ова година није уопште била 
наклоњена воћарству, закључује Кремићева. 
Баш у доба цветања воћака, задесиле су нас 
ниске, зимске температуре што је оставило 
значајан утицај на овогодишњи род у било којој 
воћној врсти. Једино воћари који су пратили 
препоруке Прогнозно - извештајне службе и на 
време урадили заштиту, немају проблем.  Година 
је сушна, мало падавина, мало резервне влаге 
у земљишту, тако да је веома значајна била 
употреба система за наводњавање у воћњацима 
где постоји. 

Делом су се скинуле шљива, бресква, 
нектарина, а недостатак влаге видљив је на 
плодовима.

- Биљке су успеле да формирају плод 
и уколико нису имале система за наводњавање, 
воћке почињу да одбацују лист, објашњава 
Кремићева. То је јако рано, а све то доводи у 
питање стање воћке за наредну годину, јер 
се у ово време завршава формирање родних 
пупољака за 2018. Суша и недостатак влаге 
оставиће траг и на наредну годину. 

Кремићева препоручује воћари да пусте 
систем за надовљавање у касним вечерњим 
или раним јутарњим сатима до средине, краја 
августа, док не почне скидање дуње, крушке, 
јабуке... 

- Воћари генерално нису задовољни 
овогодишњом производњом, каже саговорница 
„Куле“. У време цветање када су биле потребне 
лепе температуре, око 20, 25 степени, како би се 
извршило опрашивање, време није погодовало, 
биле су ниске пролећне температуре, а пао нам 
је чак и снег. У периоду опрашивања било је и 

доста кише што је ометало процес. Све воћне 
врсте биле су у проблему уколико нису имале 
све контролисано: противградну мрежу, систем 
за наводњавање, као и коришћење савета 
Прогнозно - извештајне службе. Није било града 
да би мрежа одрадила тај део посла, међутим, 
испод противградне мреже, била је боља 
ситуација за оплодњу. Није толико кише дошло 
до цветних пупољака, па је могло да се обави 
опрашивање. Зато сви наши воћари, који желе 
квалитетно да се баве производњом, морају да 
уђу у тај вид контролисане производње.

Кремићева подсећа да су отворени 
конкурси и на нивоу Покрајине и Републике за 
противградне мреже и остале видове подршке 
воћарској и виноградарској производњи. Она 
додаје да само контролисаном производњом 
може да се обезбеде квалитетан род и висок 
принос.

Ј.Е.

СНЕЖАНА КРЕМИЋ, ДИРЕКТОРКА ПСС „АГРОЗАВОД“:

ЛОША ГОДИНА ЗА ВОЋАРСТВО

Највећи број грађана заменио је 
благовремено старе здравствене 
књижице новим, електронским. 
Међутим, има и грађана који су 
нешто касније предали захтеве и 
потребну документацију за замену 
старих књижица. Управо њима 
Републички фонд за здравствено 
осигурање Филијала Панчево 
поручује да су електронске 
здравствене књижице готове и 
спремне за преузимање.

-Сви грађани који су поднели 
захтеве до краја маја ове године 
треба да дођу и подигну нове 
здравствене књижице, кажу у 
Фонду. Књижице се могу преузети 
сваког радног дана у времену од 

7,30 до 15,30 у Испостави Филијале 
у Вршцу, Улица Ђуре Јакшића 1. Ту 
се подижу здравствене књижице 
за становнике Града Вршца, али и 
насељенih места: Уљма, Велико и 
Мало Средиште, Ватин, Влајковац, 
Павлиш, Гудурица, Куштиљ, 
Мали Жам, Месић, Јабланка, 
Марковац, , Војводинци, Орешац, 
Парта, Сочица, Загајица, Избиште, 
Стража, Вршачки Ритови, Шушара, 
Ритишево и Потпорањ.  

Потребно је да приликом 
преузимања грађани понесу 
важећу личну карту или стару 
здравствену књижицу.

Ј.Е.

ИЗ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ ПАНЧЕВО ПОРУЧУЈУ ГРАЂАНИМА:

ПРЕУЗМИТЕ НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ

Ратари су већ обавили велики део 
посла на скидању летине пољопривредних 
култура рода 2017. Пожњевени су јечам, 
уљана репица, пшеница. Према речима 
Еугена Бабе, шефа Саветодавне службе ПСС 
„Агрозавод“, најпрофитабилнија ратарска 
култура ове године била је уљана репица. 
Новина у ратарству је и пивски јечам за 
који се паори све више одлучују због 
добре откупне цен и унапред уговорене 
производње.

Пожњевен је прво јечам са око 4.100 
хектара у општинама Вршац, Бела Црква, 
Пландиште и Ковин, које својим радом 
покривају стручњаци ПСС „Агрозавод“. 
Принос је био солидан, око 5,3 т/ха. 

Према речима Бабе, овдашњи ратари 
све се више одлучују за пивски јечам  
чија је производња исплативија због 
добре откупне цене и унапред уговорене 
производње.

Слаб род пшенице
На већини ораница од укупно 26.597 

хектара, принос  озиме пшенице није 
обрадовао ратаре.

- Услед периода са доста ниским 
температурама без снега, без падавина 
током вегетације, појавио се недостатак 
влаге у земљишту што се одразило на 
пшеницу, тако да имамо мањи принос 

у односу на прошлу годину, објашњава 
Еуген Баба, шеф Саветодавне службе ПСС 
„Агрозавод“. Просечан принос пшенице 
рода 2017. је 5,5 тона по хектару, а прошле 
године био је 6,5 т/ха. У општини Ковин 
имамо квалитетне оранице, а просечан 
принос је чак 4,5 т/ха, што је утицало на то 
да укупан просек у четири јужнобанатске 
општине, које покрива „Агрозавод“, буде 
умањен. Пшеница је најбоље родила у 
катастарским општинама Војводинци и 
Куштиљ где су приноси доста солидни и 
износе више од 6 тона по хектару.

Према речима Бабе, на принос је доста 
утицала и благовремена и правилна 
примена агротехнике.  Агротехничке 
мере на већини ораница нису могле да 
се примене по квалитетним условима. 
Прихрана је, на пример,  ишла „на суво“, 
како кажу ратарски стручњаци, због мале 
количине влаге у земљишту. 

- Цена пшенице остала је на  нивоу 
прошле године, 17,5 динара по кг, нешто мало 
већа од прошлогодишње, истиче Баба. Ратари 
не могу да буду задовољни, јер с обзиром на 
то да је принос умањен, требало би и цена да 
буде другачија. Један од проблема који ратари 
имају јесте сортимент. Ми имамо пшеницу која 
има висок потенцијал приноса, али има лош 
квалитет. Докле год не почне да се откупљује 

пшеница по квалитету, сигурно ћемо имати 
проблем са извозом. Јер, квалитет брашна од 
ових пшеница је слабији, а за извоз се тражи 
квалитет. Још већи проблем јесте код откупа 
где се сва примљена пшеница меша и тако се 
још више смањује квалитет. Требало би да се 
у старту, код пријема, врши издвајање према 
квалитету.  Тако би се постигла и боља цена на 
тржишту. 

Баба наглашава да квалитет није само 
хектолитарска маса, која је ове године била 
доста добра, између осталог и због мањег 
приноса. Од већег су значаја параметри који 
одређују каквог ће квалитета бити брашно од 
тог пшеничног зрна.

Уљана репица - пун погодак
Од ратарских култура скинута је и уљана 

репица са 2.800 хектара у атарима поменуте 
4 јужнобанатске општине.  Производња 
ове културе је у експанзији последњих 
година, вршачки произвођачи су повећали 
површине под уљаном репицом, а Баба 
истиче да је 2017. за ову производњу 
била пун погодак, како због приноса, тако 
и откупне цене. Он додаје да је уљана 
репица ове године била најпрофитабилнија 
ратарска култура, те се у следећој години 
очекује повећање површина под репицом.

Уместо наводњавања и даље поглед у 
небо

Кукуруз, сунцокрет, соја не обећавају 
велики род. Овоме су кумовали лоши 
временски услови током вегетације, 
од недостатка зимских падавина, до 
екстремних температура током летњег 
периода. 

-Видљив је ефекат временских прилика 
на ове ратарске културе, имамо ораница где 
су стабљике кукуруза подгореле до пола, 
каже Баба. Да ли ће у наредном периоду бити 
кише да то нешто спасе, видећемо. Добро је 
да су током ноћи ниске температуре па је 
дошло до оплодње, потенцијал родности је 
ту, а како ће ићи наливање зрна, зависи од 
падавина. Дуго се већ прича о наводњавању, 
посебно када су овакве године. Међутим, 
кад дође добар распоред падавина, на овај 
проблем се заборави. 

Ј.Е.

ЕУГЕН БАБА, ШЕФ САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ ПСС „АГРОЗАВОД“  ВРШАЦ:

УЉАНА РЕПИЦА НАЈПРОФИТАБИЛНИЈА КУЛТУРА У 2017.

У вршачком атару има 51.000 хектара обрадивих површина са ратарским 
културама, а заједно са воћњацима и виноградима то је око 57.000 ха. Ратари 
на територији Града Вршца највише производе кукурз, онда следи сунцокрет, 
па пшеница. Кукуруз је заступљен на 21.000 ха, сунцокрет на 12.000, а пшеница 
на 8.3
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Тропске температуре измамиле су 

Вршчане на једино градско купалиште 
које је, прошлог викенда,  било препуно 
купача.  Великој посећености сигурно 
су допринели и уређеност језера за 
коју је задужено Јавно комунално 
предузеће „Други октобар“, али и 
богат забавно - спортски програм који 
припрема Туристичка организација 
Града Вршца (ТОВ).

- Протеклог викенда забележена 
је рекордна посета купача, закључује 
Јасна Живковић, пр менаџер 
Туристичкe организација Града 
Вршца. Вршчани су, и овога пута, 
били у  прилици  да учествују у 
бројним  програмским активностима 
које смо организовали у циљу што 
квалитетнијег боравка на Градском 
језеру свих посетилаца. 

Према речима Живковићеве, једна од 
спортских атракција прошлог викенда 
био је турнир у одбојци на песку. 

- Турнир у бич волеју играли 
су љубитељи одбојке, а назвали смо 
га „Од 7 до 77“, истиче Живковићева. 
Прво место освојила је екипа „Муком 
скупљени“ коју су чинили млади 
од двадесетак година. Друго место 
припало је тиму „Ћу, ћеш, ће“ млади 
одбојкаши, сви у просеку око двадесет 
година, док су трећепласирани „Аца 
и другари“- стари одбојкашки асови 
Наташа Борки, Горан Ивковић и Аца 
Даскалов.  

Турнир одбојке на песку привукао је 
велику пажњу не само учесника, већ и 
навијача. Било је све у спортском духу 
и пријатној атмосфери, а добро су се 
показали и млади од 15 до 18 година. 

- Туристичка организација 

Града Вршца задужена је за програмске 
садржаје, односно  спортско - 
рекреативне активности на Градском 
језеру, подсећа Живковићева.  Уз 
одбојку на песку, пажњу су привукли и 
функционални спортски тренинзи, од 
којих је зумба наишла на веома добар 
и позитиван одзив присутних купача.

Туристичка организација Града 
Вршца припремила је забавно 
- рекреативан програм и за 
предстојећи викенд. Биће за сваког 

по нешто, поручују из ТОВ -а,а сви 
заиинтересовани  посетиоци моћи ће 
да се укључе у неки вид рекреације 
који сами изаберу. 

За најмлађе купаче и ове године 
биће организована Ролеријада, 
на крају сезоне, 30. августа, док је 
они старији уживати у Златниом 
котлићу Војводине, планираном за 3. 
септембар. 

Ј.Е.

МИНУЛОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ У ВРШЦУ

РЕКОРДАН БРОЈ КУПАЧА

Еколошки караван под 
називом „Не прљај. Немаш 
изговор!“ Компаније СББ, 
Фондације СББ и Тотал 
ТВ посетио је минулог 
викенда Вршац.  У оквиру 
ове друштвено одговорне 
кампање, која се реализује 
већ две године, организована 
је акција чишћења зелених 
површина око Геронтолошког 
центра и степеништа на 
Вршачком брегу. Уз еко тим 
СББ Фондације, акцији су 
се придружили чланови 
овдашњег СУБНОР-а и 
Удружења инвалида рада. 
Подршку акцији дала је 
и градска власт, ресор за 
заштиту животне средине и 
екологију.

- Изузетно сам 
задовољна што се акција 
чишћења „Не прљај. 
Немаш изговор!“ успешно 
спроводи већ две године 
и што добијамо велику 
подршку градова, медија, 
удружења и организација, 

рекла је Драгана Давидовић, 
координаторка за 
прикључења у СББ-у у Вршцу. 
Свесни смо чињенице да је 
освешћивање грађана на 
ову тему дуготрајан процес, 
али нас свака иницијатива 
грађана и удружења 
охрабрује да настављамо 
даље. Захвалила бих се 
Граду Вршцу и Градском 
већу за заштиту животне 
средине града Вршца, као 
и удружењима СУБНОР 
и Инвалиди рада што су 
препознали значај наше 
кампање.

Давидовићева је 
нагласила да је план акције 
у Вршцу уређење околине 
Геронтолошког центра и 
степеништа на Брегу, од 
почетка до Црвеног крста.

- Радо смо се одазвали 
позиву да се укључимо у 
акцију СББ Фондације јер 
и ми у оквиру СУБНОР-а 
бринемо о екологији 
и животној средини, 

покренули смо подизање 
Паркова мира и слободе, 
каже  Драгољуб Ђорђевић, 
председник СУБНОР-а Града 
Вршца. Са градском управом 
и Војводинашумом, СУБНОР 
покренули смо обнову 
Спомен парка у Куштиљу. 
Улепшавање  и одржавање 
природе СУБНОР ради већ 
годинама. Желимо да се 
обнове активности Младих 
горана, школске деце и 
омладине, како би научили 
да чувају природу, лепоту 
и имовину свога града. Јер, 
то  је њихова имовина, а 
очигледно је и видно да се 
наносе штете и да би природа 
могла боље да се чува. 

Ђорђевић је нагласио 
да је еколошка кампања 
Компаније СББ значајна, јер уз 
урешење градова у које стиже 
овај еко караван, доприноси 
и едукацији младих и 
формирању правилног става 
према животној средини. 
Он сматра да би само 
васпитавањем омладине и 
деце могли да дођемо до 
резултата и очувамо нашу 
животну средину. 

Анђелија Кручичанин, в.д. 
директора Геронтолошког 
центра у Вршцу, захвалила 
је волонтерима и указала на 
значај акције за ову вршачку 
установу.

- Уређењем околине 
Геронтолошког центра 
подиже се квалитет услуга 
које пружамо нашим 

корисницима, да живе у 
лепшем окружењу, као и да 
се друже, да имају контакт 
са другим људима, рекла 
је Кручичанинова. Наши 
корисници радо се ангажују 
на уређењу зеленила око 
Геронтолошког центра, 
сходно својим могућностима. 
Воле да раде око цвећа, које 
добијамо од донатора, мало 
купимо, како би улепшали 
објекат и околину и како би 
се наши корисници осећали 
пријатније, као у једној 
великој породици, као код 
куће. Зато од свег срца 
поздрављамо ову акцију 
ССБ-а, драго нам је што су баш 
нас изабрали да дођу и уреде 
нашу башту и двориште. 

СББ еко тим најавио је да 
је следеће одредиште акције 
Суботица. Иначе, у оквиру 
ове кампање, током прошле 

године очишћен је велики 
број јавних површина у више 
од 20 градова, постављено је 
16 игралишта у исто толико 
градова Србије. Око 2.500 
деце видело је представу 
„Ко то тамо прља?“, а око 30 
личности из јавног живота 
подржало је кампању 
кроз мотивационе видео 
поруке које позивају на 
еколошку одговорност. Са 
идејом да градови и држава 
постану лепше, а пре свега 
здравије место за живот, 
кампања „Не прљај. Немаш 
изговор!“ ојачана подршком 
многобројних удружења 
и грађана, наставља се и у 
2017. години, а акције које 
су обележиле прошлу сезону 
пратиће и бројне нове 
активности.

Ј.Е.

ДЕО ЕКОЛОШКЕ КАМПАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ СББ ОРГАНИЗОВАН У ВРШЦУ

УРЕЂЕНИ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР И СТЕПЕНИШТЕ 
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Вршачка породица 
Логожан деценијама се бави 
прерадом меса. Све је почело 
од Мирослава, придружио 
се његов син Небојша, а унук 
Миодраг је 3.генерација. 
Тренутно је посао породице 
Логожан редукован, са правог 
кланичког и месарског сведен 
на припрему и продају брзе 
хране. Треба се прилагодити 
условима тржишта и 
пословања. Али, Миодраг 
планира да се врати правом 
месарском занату, да заједно 
са синовима Предрагом 
и Ненадом, који су се већ 
укључили у посао, крене 
са производњом домаће 
прераде од меса која је данас 
на тржишту реткост. 

Када је и како Ваш деда покренуо 
овај посао који је прерастао у 
породични бизнис?

-Мој деда Мирослав Логожан прву 
приватну радњу отворио је 1946.године 
у Синђелићевој 32. Добио је одобрење 
Занатске коморе Војводине, а на основу 
овлашћења тадашњег градског поглаварa 
у Вршцу. Продаја меса и прерађевина 
лепо је кренула. Радња је радила 2 
године док мој деда није добио задатак 
од Савеза комуниста да мора да иде у 
принудну наплату.  Обилазили су паоре, 
процењивали шта имају, а вишак стоке, 
кукуруза, пшенице...  одузимали, по налогу 
државе. Деда је знао те људе, многи од 
њих нису имали никакав вишак хране, 
толико да једва прехране породицу и 
децу. Али, морали су да им одузимају. 
Деда то није могао да ради, одбио је и за 
то био кажњен.  Послали су га на станицу 
да истоварује вагоне угља и после годину 
дана запослили  у „Граничару“, јер деда 
је био онај прави мајстор- месар. Имао је 
само једног сина, мог оца Небојшу, који 
је са 13 година уписао месарски занат и 
завршио. Деда је био против тога да мој 
отац ради као месар, јер је био нежне 
грађе, а месарски је занат тежак. Деда је 
својим колегама говорио да оцу дају што 
теже послове да ради како би што пре 
одустао. Сећам се да је деда причао како 
је тата носио сланине у пушницу, а оне 
се вуку по земљи, није имао снаге да их 
подигне. Деда и отац остали су да раде 
у Кланици до 1962. Ја сам већ био рођен, 
имао сам 2 године, када су донели одлуку 
да продају кућу у Светозара Милетића, где 
смо живели, и да од Проке Кирића купе ову 
у Улици „2.октобар“.  Деда и тата су средили 
овде просторије и отворили кланицу, 1965. 
Звала се Месарско- кобасичарска радња 
„Логожан“. Имам и данас на тавану таблу са 
именом радње. 

Шта их је натерало да крену у тај 
бизнис?

-Мотив је било то што нису били 
задовољни својим примањима у 
„Граничару“, као мајстори, и веровали су 
да могу од свог живота и заната да направе 
више. Лепо им је кренуо посао, радња је у 

старту заживела добро, из разлога што се 
правила права роба. Деда је клао, правили 
су прераду. Откуп се вршио по околним 
селима: Мали Жам, Ватин, Јабланка, 
Куштиљ, Уљма, Избиште... Сећам се, био 
сам мали, дешавало се да ред за виршле, 
за чварке, буде до Мале Цркве. То је било 
да не верујеш! Имали су добар асортиман 
прозвода, не превелик, али изузетно 
квалитетан. Ми смо овде имали ХАСАП од 
1965.што се тиче хигијене и свега осталог. 
Од 1965.до данашњих дана у овој кући 
никад није било никаквих бактерија у 
производима, никаквог тровања или било 
каквих других проблема. Никад! Имали 
смо жену која је била задужена за хигијену 
у производњи. Моја мама је радила у 
радњи. Радило се двократно: од 6 до 10 и 
поподне од 16 до 20 сати. Људи су могли 
да купе доручак када иду на посао ујутро, 
а поподне се продавала свежа прерада. 
Правила се домаћа виршла, сафалада, 
дебрецина, чварци... Е, тада су биле велике 
гужве. Чекали су у редовима за вруће 
чварке, виршле... 

Вршчани који памте кажу да је та 
месара имала велики углед у Вршцу и 
околини. Да ли је било тако?

-Јесте. Деда и тата нису јурили неку 
велику зараду. Радили су колико су могли, 
али да то буде квалитетно.  Имали су и 
раднике, били су ту и ученици. Сећам се 
да смо у Хотелу „Србија“ прославили 25 
година наше месаре. Било је 25 година 
рада и 25 производа у понуди. Посао је 
ишао одлично све до 1993.када ми је умро 
отац. Имао је инфаркт и за 20 дана нас је 
заувек напустио. Имао је 56 година. Деда је 
умро 1974, у 61.години. 

Када се Ви укључујете у породични 
посао?

-Ја сам се укључио 1995. Али, ја сам све 
време био уз деду и тату, гледао, помагао 
им. Нисам завршио месарски занат. Две 
године после татине смрти, радња је 
паузирала. Издали смо локал. Били смо 
баш утучени због очеве смрти. Умро је 
млад, тако изненада. Међутим, донели 
смо одлуку да кренемо да радимо поново. 
Мама ме је питала како мислим да радим 
кад нисам никад правио кобасице. „Нисам, 

али гледао сам како то отац и деда раде“, 
рекао сам јој. „Научио сам и ја нешто, имам 
ваљда и ја нешто у генима?!“ Примили 
смо раднике, кренем ја да правим робу, 
засучем рукаве и направим ту нашу 
палету производа, као што је радио тата. 
Сви чекамо да видимо како ће све то да 
испадне, јер сам први пут правио.  Испало 
је тако добро да ни сам нисам могао да 
верујем. Био сам у чуду. Нисам могао да 
претпоставим  да сам толико научио уз оца 
док сам му помагао. Тако смо моја супруга 
Тања и ја, са мојом мајком, наставили 
да радимо овај наш породични посао. 
Примили смо раднике за производњу, 
за радњу, и то је заживело од краја 1996, 
почетка 1997. Правили смо квалитетну 
робу, наставили смо са већ добро познатом 
палетом Месаре „Логожан“, по дединој и 
татиној рецептури. 

До када је посао ишао успешно? 
-Радили смо одлично док нису изашли 

закони да мора да постоји просторија за 
све посебно. По том правилнику, треба да 
имаш 20 и нешто просторија да би могао 
да се бавиш овим послом. Ја сам касније 
дозидао још да буде по прописима, не баш 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 6., БРОЈ 61, 28. МАРТ 1980.

УВЕК СПРЕМНИ ЗА НАСТУП
Доиста, ретки су свечани скупови и 

академије, на којима нису наступали чланови 
хора Школе заједничког средњег образовања 
„Браћа Стефановић“. Реч је о 80 младих певача 
и двадесетак музичара, ђака деветог и десетог 
разреда, с којима често вежбају и наступају 
војници из Вршачког гарнизона, чинећи то, не 
само у Вршцу, већ и у околиним местима, као и у 
другим градовима. Овај хор, који  води  професор 
Хермина Гуга, добитник је неколико значајних 
признања, освојених на сусретима, смотрама и 
такмичењима. 

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 6., БРОЈ 62, 28. АПРИЛ 1980.

ОГРОМНИ, АЛИ ЈОШ 
УВЕК РАЗУЂЕНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ

Пример организационе разједињености овдашњег, 
јужнобанатског aгрокомплекса редак је у Војводини, па 
и шире. У ствари, готово га ни нема, па се  из тих разлога 
у Вршцу и Пландишту интезивно ради на стварању 
планских оквира укрупњеног, снажнијег, оперативнијег и 
успешнијег агрокомплекса. Јер, лако је израчунати колико 
се губи у организационој разуђености, која се огледа 

почев од разбијености парцела, конкурентске деобе 
коопераната, неусаглашености планова, уситњавања 
производних и доходовних размаха. То се свакако 
огледа и на нивоу машинских потенцијала, па самим 
тим и ремонтних, који такође трпе од неусаглашености 
техничких опредељења.

ИНТЕРВЈУ

МИОДРАГ ЛОГОЖАН, ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОРОДИЧНЕ ПРЕДУ ЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ ЗА ПРЕРАДУ МЕСА:

БУДУЋНОСТ ЈЕ У МАЛИМ РАДЊАМА, У 
ПОРОДИЧНОМ БИЗНИСУ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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100 одсто, али 95. Онда је дошао закон да 
ми мали морамо да се затворимо да би 
велики могли да раде, да им не сметамо. 
Затворили смо радњу 2007. Разлог је био 
укрштање прљавих и чистих путева у 
кланици. Уствари, било је то погрешно 
тумачење Закона, онога што нам је Европа 
тражила.  Јер, то је важило за индустријске 
објекте где се коље много стоке. Ми мали 
кланичари не правимо никакву штету ни 
што се тиче природе, а лакше одржавамо 
и хигијену у производњи. Наша је кланица 
одржавала производњу живе стоке у 
нашем региону, откупљивали смо је од 
произвођача. Сточари су производили јер 
су знали да имају коме да продају. Сада 
немамо сточни фонд јер произвођачи 
немају коме да продају стоку. Недостају 
баш те мале кланице. 

Шта се касније дешава?
-Нисмо знали шта даље. Код нас у 

породици је демократија- сви седнемо 
за сто и разговарамо о томе шта даље. 
Да правимо ексере, не можемо, немамо 
машине. Значи, нешто везано за месо, 
имам све уређаје, расхладне витрине, 
фрижидере. Отишао сам у Београд, 
пријављивао сам се и радио по 7-8 дана 
у неколико месара. Нису ми плаћали, али 
сам успео да видим како се и шта ради, 
да видим шта је актуелно. Тако сам радио 
као месар у „Српској брвнари“, била је баш 
позната тада. После 2 месеца сам схватио 
да тако не може, не зарађујем, трошим да 
сваког дана идем на посао. Седнемо опет 
за сто Тања, мама, деца и ја и одлучимо 
да кренемо са брзом храном, 2009. 
Специфични смо по томе што муштерија 
може да види све те производе јер су у 
расхладној витрини. Код других „брзих 
храна“ то није тако. У понуди имамо 15-
так производа, што за фритезу, што за 
роштиљ. Не кољемо стоку, месо узимам 
од дугогодишњих проверених добављача. 
Правимо пљескавице, бечке шницле, 
кобасице, ћевапе... Сви радимо, цела 
породица: Тања, Ненад и Предраг раде у 
радњи, ја помажем набавку и доставу, моја 
мама сече лук, парадајз, ренда салате, пере 
судове... 

Имате ли у плану да се вратите 
правом породичном послу, преради 
меса?

-Имам.  Сада је у предлогу Закон 
о дерогацији старих објеката. Зоран 
Рајковић и ја смо били код министра и 
предали наш предлог везано за Закон. То 
би створило услове да овде поново буду и 
кланица и прерада меса. За саму кланицу 
ни немам неке претеране амбиције. То је 
тежак посао, нисам ни ја више тако млад, 
а доброг правог месара данас не можеш 
да нађеш. Долазила су мени овде деца из 
Пољопривредне школе. Мало је младих 
месара који желе да се баве овим послом. 
Заврше они школу, али касније раде 
нешто друго.

Жеља ми је да правим добру прераду, 
квалитетну кобасицу, шварглу, чварке, 
лепу домаћу димљену сланину, шунку, 
пршуту, суви врат... Јер, прави домаћи 
производи данас не могу да се нађу на 
тржишту. Не морају то да буду неке велике 
количине. Имам двојицу синова Предрага 
и Ненада, који су се већ укључили у наш 
породични посао, то би они наставили да 
раде. Па, колике су им очи, толико и нека 
раде. Од добављача бисмо набављали 
квалитетно месо и правили укусне 
домаће производе који су данас реткост у 
продавницама. 

Планирамо да направимо и салу за 
дегустацију тих наших домаћих производа 
где би се гости долазили по најави, не као 
класичан угоститељски објекат. 

Укључени сте и у рад Удружења 
„Вршачка шунка“. Који је његов циљ?

-У Удружењу „Вршачка шунка“ сам 
од оснивања, 5 година. Идеја се родила 
у време када је Бранкица Андрић била 

члан Општинског већа за пољопривреду. 
Решили смо да се сви заједно активирамо 
и да вршачку шунку заштитимо, да буде 
производ са заштићеним географским 
пореклом. Успели смо после 4 године 
напорног рада, писања елабората. Био 
је то велики успех и за Вршац, јер има 3 
производа са географским пореклом: 
пиво, од вина само Банатски ризлинг 
и Вршачка шунка. Тако сада чланови 
нашег Удружења из нашег града, Уљме, 
Ватина, Владимировца, производе 
Вршачку шунку по Правилнику који 
је усвојило Удружење. Има нас 7-8 
произвођача. Пратимо сајмове, 
манифестације, показујемо да Вршац има 
своју шунку. Добијамо похвале, људи су 
одушевљени на дегустацијама. Добили 
смо сребрну медаљу на Новосадском 
сајму, као удружење, пре 2 године. То 
је међународни сајам, конкуренција је 
велика. 

Иначе, Месара“Логожан“  је добила 
сребрну медаљу за виршлу, такође на 
Сајму у Новом Саду. Не сећам се тачно 
које је године то било. 

 Био сам друштвено активан: 
председник Удружења предузетника 
од 2001- 2009, затим  члан Ротари Клуба 
Вршац од оснивање 2003. до гашења 
2007. Био сам представник предузетника 
у Привредној комори Војводине, од 1998.
до 2009.

Реците нам нешто о себи. Када и где 
почиње Ваш живот?

-Рођен сам у Вршцу, у Светозара 
Милетића, 1960. Отац ми се звао Небојша, 
мајка се зове Даница, рођена Митрованов, 
по нашем паорском, од Гиганових. Татини 
родитељи били су из Потпорња. Имао сам 
лепо детињство. Мажен сам и пажен. 

Основну школу завршио сам у ОШ 
„Вук Караџић“, а после сам био она прва 
генерација „Шуварових заморчића“, 
експериментална генерација-  9.и 
10.разред. После сам уписао економску 
школу. Моји родитељи су ми то 
предлагали. Сваки родитељ свом детету 
жели да добро живи, да се што мање  
мучи, а моји су добро знали колико је 
месарски занат тежак и напоран. После 
сам уписао Вишу економску. Прву 
годину дао сам у року, онда сам отишао 
у војску, у Ново Место (Словенија), дао 
још 2-3 испита одатле. Кад сам се вратио 
из војске, остало ми је још 7-8 испита до 
краја. Нисам их положио. 

Радио сам као благајник на Царини, 
у Болници, у Циглани. Две године после 
татине смрти, кренуо сам озбиљно 
са породичним бизнисом. Нисмо 
једноставно знали шта више. Целог живота 
ме је у овом нашем граду пратило: „Он 
је Логожанов син, имају они. Њему није 
потребан посао! Лако је њему!“  Поправку 
мотора неко плати рецимо 1.000 динара, 
а кад виде Логожановог сина, наплате 

му 2.000. И тако цео живот. Али, човек 
временом огугла на такве ствари. Ја сам 
практично предузетник од 1989. Имао сам 
радњу СТР Грамак, у Краљевића Марка 
67, прву међу трговинским радњама 
после Мише Црнојевића, Ступара, СТР 
Јадранке. Дуго се бавим предузетничким 
послом, улажем свој новац, знање, рад и 
труд у свој посао. Никад нисам добио неке 
кредите, неповратна средства да могу 
да „одскочим“. Што сам зарадио, то сам 
уложио. Тако је и данас. Немам „велике 
очи“. Добро се живи, задовољан сам.

Кад сте Ви основали породицу?
-Оженио сам се супругом Тањом- 

Татјаном, рођеном Ђорђевић, 1983. 
Тања је из старе, познате предузетничке 
породице Ђорђевић која већ дуго држи 
посластичарницу у Вршцу.  Она је унука 
од деда Митрета. Тањин и мој први син 
Ненад родио се 1985. После 4 године 
родио се Предраг, од малих ногу је наша 
маза. Предраг је завршио за кувара, 
кренуо је и на Вишу. 

Ненад је по струци авиомеханичар. 
Јако је волео авионе кад је био мали. 
Међутим, није имао прилику да се 
запосли. Већ су кренула ова времена, 
било је све мање посла. 

Која је Ваша филозофија живота?
-Задовољан сам животом, али сам 

последњих година и мало разочаран 
кад видим шта се све овде дешава. Овај 
посао сам изабрао, радим га поштено. 
Никад нисам гледао да некога преварим. 
Радим са храном и знам добро шта је 
храна. Оно што ја не бих појео, не би 
дао никад никоме. И мој деда и отац су 
радили поштено свој посао. Нажалост, 
у последње време то се не исплати. Од 
традиције и поштења данас све мање 
може да се живи. А, некада је могло. Мада, 
ја верујем да ће се променити прилике, да 
ће моја деца моћи да живе лепо од овог 
нашег бизниса. Храна је основна животна 
потреба. Такав посао не би требало 
никад да пропадне. Колико рада и труда 
уложиш, толико ћеш и напредовати. 
Велике индустрије пропадају зато што су 
покрадене. Радници не добијају плате, 
а неко, са стране, пуни своје џепове. 
Само се тако пропада. Ако радиш посао 
са храном, ако не крадеш не можеш да 
пропаднеш. Зато су породичне фирме 
основа за успех, јер ту постоји поверење. 
Будућност је у малим породичним 
радњама, у породичном бизнису. 

Јованка Ерски 

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

Enološka 
stanica 
Vršac 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

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 6., БРОЈ 62, 28. АПРИЛ 1980.

НИКО НЕЋЕ ДА ФИНАНСИРА 
„БЕРБУ 80“

Свима је, ето жао што је  управо двадесет и пета, јубиларна 
„Вршачка берба” озбиљно подведена под судбинско питање 
„ бити или не бити“, међутим, у жижи спровођења мера 
рестрикције и стабилизације, нико се не усуђује да овој 
традиционалној септембарској привредно-туристичкој 
манифестацији, каже охрабрујуће и новчано – да.

Тако, најсажетије саопштена, гласи суштина обавештења које 
је у вези са „Бербом 80“ председник Скупштине општине Вршац, 
Живојин Попов, упутио прошле недеље делегатима сва три 
већа. Он је том приликом обелоданио читав низ, у међувремену 
опробаних, практичних настојања да се, у разговорима и 
договорима могућност финансирања, пронађе заједничко 
решење, међутим ни једна овдашња радна организација за то 
није показала  изузетно интресовање. А финансирање „Бербе“ 
из општинског буџета, како је било прошле године, више не 
долази у обзир.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 6., БРОЈ 62, 28. АПРИЛ 1980

ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ У ВРШЦУ
.Захваљујући динамичном деловању Књижевне омладине, 

која то чини у сарадњи са Књижевном општином Вршац, 
Стеријин град у последње време постаје све посећеније и 
угледније стециште југословенских стваралаца и критичара. 
Тако је недавно, у Стеријином дому одржан изузетно добро 
посећен сусрет са београдским песником Звонимиром 
Костићем. Том приликом представљено је његово биографско 
издање збирке под насловом „Кумсача“, о којој је окупљенима  
говорио књижевни критичар Радивоје Микић. Занимљив 

разговор, који се затим развио, водио је Петру Крду, председник 
Књижевне омладине, а стихове песника Звонимира Костића 
читале су Јелица Мунџић и Светлана Живанов.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Село 1910. године имало 
највише становника , 1568 
и од тада овај број стално 
опада.

 У времену од 1869. до 
1881. село су задесиле честе 
поплаве, тако да је живаљ 
гладовао 12 година. То је био 
разлог да се 23. априла 1878. 
године 23 породице иселе 
у Добрицу предвођене 
Николајем Албу.

Неколико година касније 
, 1882. још 48 породица, 
односно 22 душе покушало 
је, не само из Сент Јована, 
већ и из околних села , да 
емигрира. Они су, у највећој 
беди, из Крајове, били 
враћени назад. 

Као велика непогода 
памти се да је 11. јула 1887. 
године јак ветар, ураган, 
својом јачином однео кров 

са цркве и чупао дрвеће из 
земље. 

Годину дана касније, 26. 
јуна 1888. село доживљава 
још једну временску 
непогоду, јак ветар и кишу 
са градом тежине и до једног 
килограма. Град је уништио 
усеве, живину и стоку, чак 
и неколико запрега и људи 
који су се задесили у пољу 
без заклона.

Први артериски бунар 
избушен је 1891. године.

У Светон Јовану постојала 
је Конфесионална школа  
која је припадала цркви. Од 
ерара, 1895. године општина 
купује зграду коју је нешто 
касније, 1898. адаптирала у 
школу. Након осам година, 
на истом месту, подиже се 
нова школска зграда. 

Почетком 20. века, 1918. 
године, у село  је ушла српска 
војска, а Свети Јован је 1919. 

припојен Торонталско- 
тамишкој жупанији.

После пописа, који је 
спроведен 31. јануара 
1921. године, село има 1456 
становника, од којих Румуна 
1334, Срба 54, Мађара 52 и 
Немаца 17.

Пошто су несловенске 
мањине биле искључене 
из аграрне  реформе  у 
којој се делило 700 ланаца 
општинске земље, 82 
румунске породице су 
1927. прешле у српску 
православну заједницу, да 
би добиле обрадиву земљу.

У Првом светском рату из 
села је погинуло 40 особа 
које су биле мобилисане 
у аустроугарској војсци. 
У време фашистичке 
окупације, 45 млађих 
мушкараца, послато је на 
принудни рад.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (15)
БАРИЦЕ - ЈАНОШ - СЕНТ ЈАНОШ - БАРИЦЕ - СВЕТИ ЈОВАН (3)

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

Општини Пландиште, која је трећа у 
Србији по броју послатих рачуна у наградној 
игри „Узми рачун и победи“, додељено је 
20.000 евра за апарате у Дому здравља, 
као и зона бесплатног вај-фај интернета 
у центру општине. Слањем фискалних 
рачуна и слипова Пландиштанци су дали 
допринос сузбијању сиве економије и 
помогли да се њихова општина нађе међу 
пет најактивнијих у наградној игри „Узми 
рачун и победи“, а потом су гласањем 
одлучили да средства која су добили 
као награду буду инвестирана у набавку 
ултразвучног апарата и беби ваге за Дом 
здравља. 

Приликом доделе награда, Бранко 
Ружић, министар државне управе и локалне 
самоуправе, рекао је да је у години борбе 
против сиве економије која је приоритет и 
претходне и ове владе, од великог значаја 
што су људи и у малим срединама попут 
Пландишта показали висок ниво свести о 
овом проблему. 

- Увидели су колико је потребно 
сузбијати сиву економију, самим тим и утају 
пореза и доводити у ред систем у држави 
Србији, оздравити економију и спроводити 
интерес државе, владе, привреде – рекао је 
Ружић. 

Пландиштанци су послали чак 24 
фискална рачуна по становнику и 
тиме освојили треће место. 

- Буџет РС годишње због сиве 
економије губи 3 милијарде евра, а са 

тим новцем можемо у свакој општини 
изградити по један дом здравља 
попут овог у Пландишту – рекла 
јеВишња Рачић, менаџер НАЛЕД-а. 

Пландиште је добило и вај-фај зону 

бесплатног интернета које је свечано 
отворена, а коју је донирала компанија 
Телеком Србија и поставила их у 12 
првопласираних општина у акцији. 

ПЛАНДИШТАНЦИМА УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ 

20.000 ЕВРА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА И ЗОНА 
БЕСПЛАТНОГ ИНТЕРНЕТА 

Ф
от
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Од када је председник 
Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) Бошко 
Вучуревић ступио на чело ове 
институције, прошло је тачно 
седам месеци. У том периоду, 
успостављена је сарадња са 
многим институцијама, како 
на покрајинском, тако и на 
регионалном нивоу. Који су 
кључни потези које је ново 
руководство ПКВ предузело, 
а шта је то примарно у 
наредном периоду у раду 
ПКВ, рећи ће нам председник 
Вучуревић.

- Споразум о сарадњи 
који смо потписали са 
Покрајинском владом 
почетком фебруара свакако 
је један од наших првих 
кључних потеза, јер смо 
тада дефинисализаједничке 
активности у циљу 
побољшања услова јачања 
привреде АП Војводине.
Од 1. јануара ове године на 
снагу је ступио нови Закон 
о привредним коморама 
којим је успостављен 
јединствени коморски 
систем. Кровна институција 
приведе у Републици Србији 
је Привредна комора 
Србије са којом ПКВ има 
отворену комуникацију, која 
је предуслов за све чвршћу 
сарадњу.Да би јединствени 
коморски систем био одржив, 
неопходан је континуиран 
и здрав однос према свим 
актерима који су на истом 
задатку, а то је оснаживање 
наше привреде. Ипак, 
привреду чине привредници 
и ми смо ту због њих.

ПКВ сада има три 
удружења – Удружење услуга, 
индустрије и пољопривреде, 
а у наредном периоду 
најављено је формирање 
Групација унутар Удружења?

- Привредници ће кроз 
рад групација, као облика 
непосредног повезивања 
чланова ПКВ у оквиру 
удружења, имати више 
могућности да искажу 
конкретне проблеме са 
којима се сусрећу у пословању 

и биће више заинтересовани 
да присуствују састанцима и 
учествују у предлагању мера 
за њихово превазилажење. 
Тренутно, Удружења се баве 
формирањемГрупација. Како 
се ради о веомаобимном 
и значајномподухвату за 
коморски систем, потребно 
је обавити темељне 
консултације са чланицама 
ПКВ. На основу тих разговора, 
одредиће се број и области 
којима ће се Групације 
бавити. Такође, за чланове 
Групација потребно је 
одабрати оне привреднике 
који ће моћи, заједно са нама, 
да изнесу задатке који се од 
њих очекују. Унапређење 
рада и пословања 
привредника, увезивање са 
привредницима у земљи и 
региону, основни је задатак 
ПКВ и ја, као председник ове 
институције, усмеравам наше 
активности ка томе.

Чини нам се да ПКВ 
интензивно ради на 
повезивању са многим 
привредним коморама у 
региону. Кажите нам нешто 
више о тој сарадњи.

- Успоставили смо одличну 
сарадњу са регионалним 

привредним коморама – 
Мађарска, Румунија, БиХ, 
Словенија, Црна Гора, и 
тако даље. На тај начин, не 
повезују се само привредне 
институције региона, већ 
се отварају нови путеви 
којима се увезују тржишта. 
На тај начин привреда добија 
нове канале комуникације, 
неопходне за јачање 
привредног амбијента.
Потписали смо неколико 
споразума о сарадњи који су 
само основа, а формирањем 
акционих планова који 
обухватају заједничке 
активности и њихово 
спровођење, представљају 
наредне кораке којима ћемо 
увезати привреду у региону.У 
оквиру 84. међународног 
сајма пољопривреде, на 
В о ј в о ђ а н с к о - м а ђ а р с к о м 
пословном форуму, ПКВ је 
потписала тројни споразум 
са Мађарско-српском 
трговинском и индустријском 
комором и Мађарским 
пословним саветом. 
Посетила нас је делегација 
ПК Црне Горе, а недавно смо 
организовали заједничку 
седницу Управних одбора 
ПКВ и ПК жупаније Чонград.

Када је у питању 
успостављање сарадње 
са институцијама у земљи, 
ПКВ је озваничила сарадњу 
са неколико образовних 
институција. Да ли планирате 
продубљивање сарадње са 
још неким факултетом?

- ПКВ је до сада озваничила 
сарадњу са Природно-
математичким факултетом и 
Факултетом техничких наука 
Универзитета у Новом Саду, 
са Универзитетом Едуконс, 
Високо пословном школом 
струковних студија у Новом 
Саду, као и са Високом 
школом струковних студија 
за менаџмент и пословне 
к о м у н и к а ц и ј е 
у Сремским 
К а р л о в ц и м а . 
Лично сматрам 
да је образовање 
од примарне 
важности за 
паметан привредни 
развој. Због 
тога, увезивање 
привреде са 
једне стране и 
науке и високог 
образовања са 
друге, такође је 
један од кључних 
задатака ПКВ од када 
сам ступио на чело 
ове институције. 
Наравно да не 
планирамо ту да 
станемо, јер ће 
поред практичних 
знања, које ће 
студенти стицати код наших 
привредних субјеката, 
чланица ПКВ, сарадња бити 
настављена и када је у питању 
унапређење студијских 
програма са потребама 
тржишта.

Доста се у медијима говори 
о туристичком потенцијалу 
Војводине. Шта ПКВ ради на 
унапређењу ове привредне 
гране?

- Стратегија развоја 
туризма Србије маркирала 
је приоритетне туристичке 
дестинације и туристичке 
производе које треба 

развијати у наредном 
периоду. ПКВ је део својих 
активности усмерила ка 
реализацији мера подршке 
развоју тих дестинација и 
производа. Једна од тих 
мера ће бити редовно 
информисање својих чланица 
о могућностима коришћења 
средстава из различитих 
фондова, домаћих и страних, 
намењених развоју ове гране 
привреде и пружању стручне 
помоћи у аплицирању за 
конкретне пројекте. У оквиру 
већ успостављене сарадње 
са комором у Темишвару, 
организовали смо промоцију 
туристичке понуде Војводине 

и билатералне 
сусрете у сарадњи 
са ПК Жупаније 
Тимиш у Темишвару 
и са Туристичком 
о р г а н и з а ц и ј о м 
Војводине у 
Љубљани. План 
нам је да у 
наредном периоду 
сличне сусрете 
о р г а н и з у ј е м о 
у сарадњи са 
коморама у 
Сегедину и 
Будимпешти, у 
Бања Луци, Цељу и  
Подгорици. Поред 
пословних сусрета, 
п р е д у з и м а ћ е м о 
а к т и в н о с т и 
на креирању 
з а ј е д н и ч к и х 
т у р и с т и ч к и х 

производа са партнерима 
у региону. Недавно смо 
организовали студијску 
посету туристичке 
делегације Војводине бањи 
Морахалом, где су домаћини 
истакли да је основни 
елемент конкурентности 
на туристичком тржишту 
квалитетни дестинацијски 
менаџмент, а Војводина има 
много потенцијала када је у 
питању и бањски туризам.

Привредна комора 
Војводине – Ваш поуздан 

партнер

Удружење за развој 
каријере и омладинског 
п р е д у з е т н и ш т в а 
„Connecting“ организује 
Еко базар 2017, а 
финансирају га Траг 
Фондација, кроз 
програм „Активне 
заједнице“, и Град 
Панчево. 

О р г а н и з а т о р и 
Еко базара позивају 
заинтересоване који 
желе да представе 
своје производе или 
услуге да се пријаве за 
учешће на Еко базару 
– Нова енергија који ће 
се одржати 13. августа, 

од 17:30 до 22:30 у 
дворишту испред 
Стрељане у Панчеву 
(Улица Боре Станковића 
2). 

„ И с к о р и с т и т е 
прилику да представите 
своје производе или 
услуге заљубљеницима 
у природу и екологију и 
дођете до нових купаца“, 
поручују организатори 
ове манифестације. 

Догађај ће имати 
продајно-едукативни 
карактер и биће 
посвећен заштити 
животне средине. 
Централне теме 

базара су рециклажа 
и „зелена економија“ 
које представљају 
развојну шансу Панчева 
и Србије. Наведене теме 
биће обрађене кроз 5 
тематских целина: Зона 
зелених бизниса, Зелена 
еду зона, Еко павиљон 
за децу, Green Movie 
зона, Музичка зона. 

Еко базар 2017 
окупиће зелене експерте 
који ће током панела 
„Панчево: Паметни град“ 
дочарати посетиоцима 
значај, потенцијале и 
могућности „зелене 
економије“ за одрживи 

развој овог града. 
Заинтересовани за 

пријаву за учешће треба 
да попуне пријавни 
формулар који се 
налази на линку - http://
bit.ly/ekoizlagaci. Број 
излагача на базару је 
ограничен на 20, па 
организатори поручују 
да на време обезбедите 
своје место! Сва 
додатна питања могу 
се поставити путем 
и-мејла: nikola.veljkovic@
connecting.org.rs или 
путем телефона: + 381 
64 27 09 709. 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЕКО БАЗАРУ 2017 „НОВА ЕНЕРГИЈА“ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПАНЧЕВУ

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКОМ ВЛАДОМ ВАЖАН ПОТЕЗ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Вучуревић: Заједничким снагама за јачу привреду 

ПКВ је 
озваничила 
сарадњу са: 
1.Штајерском 

господарском 
зборницом 

у Марибору, 
Словенија

2. Трговинско-
индустријском 

комором 
жупаније Чонград 

у Сегедину, 
Мађарска. 
3. ПКАрад у 
Румунији,
4. ПКТимиш 

у Темишвару, 
Румунија 

5. ПК Републике 
Српске. 
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Један од највећих домаћих 
бестселера, роман „Дневник српске 
домаћице“ од скоро је поново пред 
читаоцима, овога пута у издању 
Лагуне. Мирјана Бобић Мојсиловић, 
ауторка ове носталгичне и горке 
приче о генерацији чију је младост 
обележио крај Југославије, своју 
књигу назива „колективном 
аутобиографијом“, додајући да жал 
за прошлим временима увек прати 
помало некритичко промишљање 
прошлости. За своју јунакињу 
Анђелку, као и за читаву генерацију, 
каже да је данас разочарана али 
мудрија, јер се на овим просторима 
ништа осим оквира заправо и не 
мења већ деценијама. 

Мирјана Бобић Мојсиловић 
објавила је романе „Дневник српске 
домаћице“ (2000), „Happy End“ 
(2002), „Мајке ми, бајка“ (2003), 
„Оно све што знаш о мени“ (2005), 
„Твој сам“ (2006), „Срце моје“ (2007), 
„Азбука мог живота“ (2008), „Глад“ 
(2009), „Господин погрешни“ (2010), 
„Тражи ме“ (2012) и „Твој анђео 
чувар“ (2016), затим кратке приче 
„Баба, немој ништа да ме питаш“ 
(1997) и збирку поезије „Обећао 
си ми“ (2016). Ауторка је неколико 
позоришних комада и самосталних 
сликарских изложби. Књиге су 
јој превођене и објављиване у 
Француској, Италији, Чешкој, 
Хрватској, Словенији и Македонији. 
Добитница је награда „Златни 
бестселер“ и „Златна значка“ 
Културно-просветне заједнице 
Србије. 

„Дневник српске домаћице“ 
први пут је објављен 2000. 
године, као ваш први роман. У 
међувремену је доживео бројна 
издања, а пре неколико месеци 
појавио се и у Лагуни. Да ли се и 
колико током ових седамнаест 
година мењао ваш поглед на 
сопствени роман, с обзиром да 
је у питању књига која се бави 
колективним, али врло личним 
сећањима једне генерације? 

- Нисам од оних који иду у кревет 
са својим делима. То значи да 

скоро 17 година нисам 
читала „Дневник српске 
домаћице“, али када сам 
га сада због припрема 
за штампање овог 
новог издања поново 
прочитала, остала сам 
у неку руку запањена 
– колико се мало тога 
променило код нас. 
Нема више Милошевића 
и нисмо у рату, а опет 
толико сличних ствари, 
емоција, расположења 
и подела међу нама. 
Испоставља се да је у 
последњих педесет, 
шездесет година неки наш усуд да се 
узајамно гложимо, делимо, растајемо 
и свађамо због „идеологије“ то јест 
због политике. Нажалост, само се 
оквир променио, све остало је исто. 

Како припадници те генерације 
(оне којој припада и главна 
јунакиња Анђелка) данас гледају 
на године свог детињства и 
младости? Колико је тога (не)
намерно заборављено и колико 
су романтизована она преостала 
сећања? 

- Сећање на детињство и младост 
увек је носталгично и лепо, и ако није 
духовито, онда то детињство и та 
младост нису ваљали. С друге стране, 
осврт на бољу прошлост, као на заувек 
изгубљени идеал, у себи увек крије 
управо то – некритичко промишљање 
прошлости. Није логично, на пример, 
данас, са свим овим што се догађа 
око нас, сањати нову Југославију, а 
не схватати да је она растурена зато 
што је „Невидљива рука“ повлачила 

конце наших трагедија, 
и још увек нас, по свему 
судећи не оставља на 
миру. А мале приче 
наших породица, као 
што је ова у „Дневнику“, 
остају мање више исте 
у својим нежностима и 
својим ужасима. 

„Дневник српске 
домаћице“ је један 
од највећих домаћих 
бестселера. Своје 
читаоце проналази и 
међу припадницима 
генерација које не 
памте или чак и нису 

биле рођене у време током којег се 
одвија радња романа. Шта млади 
читаоци препознају у овој књизи? 

- Препознају оно што ја зовем 
колективном аутобиографијом. 

Када би требало да допишете 
„Дневник српске домаћице“ у 
годинама које су уследиле, током 
прве две деценије двадесет и 
првог века, како би он изгледао? 
Шта ради и у шта верује просечна 
Анђелка данас у Србији? 

- Просечна Анђелка је сада 
разочарана, чини се, још више, али 
је схватила да идеали не одређују 
политику, него искључиво интереси, 
схватила је да је изманипулисана и 
злоупотребљена, и труди се да са 
оним што има, направи неки свој 
мали живот, као и да се слобода 
можда највише и најбоље осваја 
управо тако, у покушају да се од 
властитог живота извуче бар осмех и 
отре горчина. 

Уз Анђелку, њена мајка је 

један од главних ликова у роману 
„Дневник српске домаћице“. 
На известан начин, она је 
истовремено и Анђелкин алтер его 
и њен антипод? 

- Да, то су, симболички, две Србије, 
цела та породица је метафора 
свих Србија које су међу нама са 
свим својим лудостима, идеалима, 
страстима, мржњама. 

„Дневник српске домаћице“ 
превођен је и на стране језике. 
Како га је разумела публика ван 
екс-Ју простора? 

- У Словенији је књига веома лепо 
примљена, доживела је неколико 
издања, и мило ми је што су 
словеначки читаоци коментарисали 
како их је „Дневник“, на неки начин, 
навео да поново заволе и разумеју 
Србију. 

Током прошле године, 
објављена је и ваша прва збирка 
поезије „Обећао си ми“. Планирате 
ли још поетских збирки? Шта је 
следеће што ваши читаоци могу да 
очекују? 

- Моји читаоци сада могу да 
очекују моје вече – путујем и 
рецитујем. На јесен се спремам на 
велику аустралијску турнеју са мојом 
поезијом. 

Т.С. 

МИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ: 

„ОКВИР СЕ МЕЊА, МИ ОСТАЈЕМО ИСТИ“ 

„Испоставља се 
да је у последњих 
педесет, шездесет 
година наш усуд 

да се узајамно 
гложимо, делимо, 

растајемо и 
свађамо због 

„идеологије“. Само 
се оквир мења, све 
остало остаје исто“ 

 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Ако сећање на 
младост није 

духовито, онда та 
младост није ни 

ваљала“ 
 

„АЗБУКА МОГ ЖИВОТА“ 
ПОНОВО ПРЕД 

ЧИТАОЦИМА
Пре неколико дана, Лагуна је 

објавила и ново издање вашег 
романа „Азбука мог живота“ из 
2008. године. И овде је један од 
основних мотива сећање, али овога 
пута сећање на интимну историју? 

- „Азбука мог живота“ је необичан 
роман по својој структури, јер свако 
поглавље почиње словом азбуке. То је 
прича о браку, о разводу, али такође 
може бити схваћена као колективна 
аутобиографија свих наших бракова, 
лакоће и тежине, љубави и мржње, 
компромиса и неразумевања 
међу супружницима . И „Азбука“ је 
објављена у Словенији – куриозитет 
је што је превод направљен тако да и у 
словеначком издању, свако поглавље 
почиње ћириличним словом азбуке, и 
неком малом врстом речника српског 
језика. И овај мој роман проглашен 
је једном од десет најбољих књига 
објављених у Словенији 2014, у 
конкуренцији свих жанрова, што је 
огроман успех. 
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 Унија студената Вршац покренула 
је још једну интересантну акцију и 
овога пута упутила позив свим младим 
књижевницима са територије Града 
Вршца. Унија покреће књижевни 
конкурс под називом „Испричај 
нам своју причу“ намењен младим 
Вршчанима, писцима. 

Пропозиције конкурса не 
предвиђају никаква ограничења по 
питању жанра или теме, а из Уније 
студената поручују да очекују прозу, 
поезију, хаику, путописе, есеје... 
Наглашавају да је основни циљ овог 
конкурса афирмација младих писаца, 
па ће сви пристигли радови бити 
објављени на њиховом сајту www.
studentivrsac.org. 

Конкурс ће бити стално 
отворен, а сви заинтересовани 

своје радове могу слати на и-мејл 
адресу unijastudenatavrsac@gmail.
com или се јавити организаторима 

путем друштвених мрежа фејсбук и 
инстаграм. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС ВРШАЧКЕ УНИЈЕ СТУДЕНАТА

„ИСПРИЧАЈ НАМ СВОЈУ ПРИЧУ“ 

Вечерас (петак, 28. јул) од 22 сата у 
башти Дома омладине одржава се концерт 
новосадског бенда „Пикник“. 

„Пикник“ је настао 1995. године као 
студијски рад аутора Гос’н Бандара. Све 
до 2006. године, као резултат музичког 
експериментисања, настајали су многи 
необјављени албуми, а током тих година 
„Пикник“ је добио и прве фанове, захваљујући 
учесталим емитовањима њихових песама на 
различитим радио станицама. Године 2007. 
на андерграунд сцени појавио се албум „Миш, 
Пуж и Кер“ у издању СКЦНС и покренуо захтеве 
публике за концертима. Гос’н Бандар оформљава 
прву живу поставу која ће наставити традицију 
музичке визије „Пикника“. 

Од тада па до данас настале су многе песме и други 
званични албум „Дембелан“ који је изашао 2008. 
године. Упоредо са „Пикником“ настаје и фракција 
бенда „Хорор Пикник“ који искључиво обрађује аудио-
видео тему олдскул треш метала. „Хорор Пикник“ је 
својом искреном и забавном интерпретацијом давно 

заборављеног стила освојио многобројну публику. 
Данас су у свом редовном наступу „Пикник“ и „Хорор 
Пикник“ једна екипа, у свој својој разноликости 
музичких стилова и шароликости сценског наступа. 

Овај бенд се не може сврстати ни у један стил 
јер обрађује различите стилове, иако је у последње 
време тенденција нагињања ка „тврђем“ гитарском 
звуку очигледна. 

Улазница за концерт „Пикника“ у Дому омладине је 
200 динара. 

Т.С. 

НОВОСАДСКИ БЕНД У ВРШЦУ 

КОНЦЕРТ „ПИКНИКА“ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ 

Роман „Јутарња грозница“ смештен је у 
Шведску, 1945. године. Двадесетпетогодишњег 
Миклоша, након боравка у концентрационом 
логору Берген-Белзен, пребацују у Шведску, у 
болницу у рехабилитационом центру на острву 
Готланд. Тамо му наново изричу смртну пресуду: 

лекар му даје још шест месеци живота. Али 
Миклош објављује рат судбини, и пише сто 
седамнаест писама девојкама из Мађарске, 
које су такође на опоравку у Шведској, са 
циљем да се једном од њих ожени. Убрзо 
наилази на ону праву: својим неодољивим 
шармом очарава деветнаестогодишњу 
Лили. 

Написана на основу правих писама 
која су размењивали Миклош и Лили, 
ауторови родитељи, „Јутарња грозница“ 
је прича о страсти, жељи и издаји, правом 
и лажном пријатељству, сумњи и нади, и 
искупљујућој моћи љубави. 

„Моји родитељи дописивали су се 
шест месеци пре него што су се венчали 
у Стокхолму. Педесет година нисам знао 
за постојање тих писама. Након очеве 
смрти, мајка ми је дала, лежерно, као да 
ми даје новине, две хрпе писама, једну 
увезану плавом, а другу скерлетном 
свиленом траком – укупно деведесет 
шест. Дуго нисам био у ситуацији да се 
бавим овим догађајем – а затим сам, десет 
година касније, написао прву верзију 
романа. Имао сам изузетну срећу да 
затим и екранизујем љубавну причу мојих 
родитеља“, речи су Петера Гардоша. 

Роман „Јутарња грозница“ можете 
пронаћи у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари www.del� .rs и на сајту www.
laguna.rs. 

ИСТОРИЈСКИ РОМАН ПЕТЕРА ГАРДОША 

ИСТИНИТА ЉУБАВНА ПРИЧА ПОД НАЗИВОМ 
„ЈУТАРЊА ГРОЗНИЦА“ 

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „ЈУТАРЊА 
ГРОЗНИЦА“ 

Вршачка кула и Издавачка кућа 
Лагуна награђују књигом „Јутарња 
грозница“ аутора Петера Гардоша, 
прва два читаоца која се јаве на и-мејл 
адресу citajmokulu@gmail.com. Ваше 
и-мејлове очекујемо до среде, 2. 
августа у 12 часова. Потребно је да у 
и-мејлу наведете своје личне податке, 
а редакција ће најбрже читаоце 
контактирати поводом преузимања 
награде. 

ДОБИТНИЦЕ КЊИГЕ „ДНЕВНИК 
СРПСКЕ ДОМАЋИЦЕ“ МИРЈАНЕ 

БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ 

Роман Мирјане Бобић Мојсиловић 
„Дневник српске домаћице“ изазвао 
је велико интересовање и међу 
читаоцима Вршачке куле. Кула и 
Лагуна награђују двоје најбржих, а то 
су овога пута биле Славица Поповић и 
Олгица Цвјетковић, које су освојиле по 
примерак ове књиге. Честитамо! 
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ДОБИТНИЦИ НАГРА Д А НА 58.  „КОНК УРС У ПА ЈЕ ЈОВАНОВИЋА“ 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕДСТАВЉА НАГРАЂЕНЕ РАДОВЕ 
Крајем септембра у великој галерији 

Културног центра Вршац биће отворена изложба 
најуспешнијих радова на 58. Конкурсу ликовне 
манифестације деце и омладине за Награду 
Паје Јовановића. „Вршачка кула“ наставља 
да објављује радове који су се истакли у 
конкуренцији од више од 600 радова, а у овом 
броју вам представљамо дела награђених 
средњошколаца. 

Прво место су поделиле Тамара Новаковић и 
Андреа Кабић, обе ученице Школе примењених 

уметности из Шапца. Другу награду освојиле 
су Београђанка Тамара Грбовић и Шапчанка 
Јована Бојић, а трећу Петар Јовановић и Душан 
Васиљевић, ученици Школе примењених 
уметности, Шабац. Награду Културног центра 
за креативност добио је Никола Лазаревић – 
Сликарски атеље „Морариу“, Награду Градског 
музеја Вршац Андреа Кабић – Школа примењених 
уметности, Шабац, а Награду КОВ-а Анастасија 
Митровић, такође ученица Школе примењених 
уметности, Шабац. 

Андреа Кабић (2001) – Школа примењених уметности, 
Шабац, назив рада: „Рађања“, техника: оловка, ликовни 
педагог: Александра Хорват  

Тамара Новаковић (2000) – Школа примењених 
уметности, Шабац, назив рада: „Свитање“, техника: 
линорез, ликовни педагог: Наташа Јовановић  

Тамара Грбовић (2002) – ОШ „Мирослав Антић“, Београд, 
назив рада: „Улица града“, техника: темпера, ликовни 
педагог: Бојан Лазов  

Никола Лазаревић (15 година) – Сликарски атеље „Морариу“, Вршац, назив рада: „Авион“, техника: цртеж угљем, 
ликовни педагог: Даниела и Доминика Морариу 

 Андреа Кабић (2001) – Школа примењених уметности, Шабац, назив рада: „У плавом“, техника: темпера, ликовни 
педагог: Александра Хорват 
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ДОБИТНИЦИ НАГРА Д А НА 58.  „КОНК УРС У ПА ЈЕ ЈОВАНОВИЋА“ 

„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕДСТАВЉА НАГРАЂЕНЕ РАДОВЕ 

 Јована Бојић (1999) – Школа примењених уметности, 
Шабац, назив рада: „Моћ“, техника: сува игла, ликовни 
педагог: Наташа Јовановић  

 Петар Јовановић – Школа примењених уметности, 
Шабац, назив рада: „Иронична срећа“, техника: сува 
игла, ликовни педагог: Наташа Јовановић 

Душан Васиљевић (2000) – Школа примењених 
уметности, Шабац, назив рада: „Данијела“, техника: 
линорез, ликовни педагог: Наташа Јовановић 

 Андреа Кабић (2001) – Школа примењених уметности, Шабац, назив рада: „У плавом“, техника: темпера, ликовни 
педагог: Александра Хорват 

  Анастасија Митровић (2000) – Школа примењених уметности, Шабац, назив рада: „Хоризонт“, техника: 
комбинована, ликовни педагог: Наташа Јовановић 



ПЕТАК •28. јул 2017.ВРШАЧКА КУЛА14
1721. јул 2017.  Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
JUBILÁLT A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG

Sutus Áron váltotta Dudás 
Károlyt a Szövetség élén
Tisztújító közgyűléssel 

kezdődött július 8-án a 
Palicsfürdőn a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség 
25 éves fennállása alkalmából 
megrendezett ünnepség. 

A Közgyűlésen megválasz-
tották a szervezet új vezetősé-
gét. 25 év után Dudás Károlyt 
az elnöki poszton Sutus Áron 
váltotta. Az egybegyűlt tag-
szervezetek képviselői egyhan-
gú döntése alapján Dudás Ká-
rolyt, aki negyed évszázadon 
keresztül egyengette a VMMSZ 
sorsát örökös tiszteletbeli el-
nökké választották.

A közgyűlésen két alelnököt 
is megválasztották Kiss Tóth Eri-
ka (Csóka) és Rancz Károly (Pan-
csova) személyében. A VMMSZ 
új elnökségének a tagjai: Haj-
vert Ákos (Kishegyes), Hugyik 
Richárd (Zenta), Jenovay Lajos 
(Nagybecskerek), Kisimre Szer-
da Anna (Topolya), Koncz Lázár 
(Oromhegyes), Ladisity Melinda 
(Újvidék), Lennert Móger Tímea 
(Doroszló), Szerda Balázs (Óbe-
cse), Tápai Róbert (Nagykikin-
da) és Valka Károly (Kúla). A fel-
ügyelő bizottság tagjai: Bodrogi 
Béla (Szabadka), Karchel Erzsé-
bet (Zombor) és Krizbai Hajnal-
ka (Versec).

A Közgyűlés módosította 
a VMMSZ alapszabályát, va-
lamint döntött 7 új szervezet 
tagfelvételi kérelméről. Eze-
ken kérelmek pozitív elbírálá-
sát követően a Szervezet tag-
létszáma 102-ről 109-re növe-
kedett. 

A Délutáni órákban ünne-
pi műsort rendeztek a jeles ju-
bileum kapcsán. Az ünnepsé-
gen a jubiláló egyesületet kö-
szöntötte Pirityiné Szabó Ju-
dit, a magyar Nemzetpolitikai 
Államtitkárság kapcsolattar-
tási főosztályvezetője, Hajnal 

Jenő a Magyar nemzeti Tanács 
elnöke, Faragó Árpád nyugal-
mazott színművész az Újvidé-
ki Színház egykori igazgatója, 
valamint a Kárpát-medencei 
testvérszervezetek képviselői.

A Vajdasági Magyar Műve-
lődési Szövetség díszoklevél-
ben részesítette a tagszerve-
zeteket, köztük a nagybecske-
reki Madách Amatőr Színházat 
és a Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesületet.

NAGYKIKINDAI BEFOGADÓKÖZPONTBA ISMÉT SEGÉLY ÉRKEZETT A CARITAS JÓVOLTÁBÓL

10. Sporttalálkozót 
rendezték Muzslyán 
A tizedik születésnap-

ját ünneplő a muzs-
lyai nyugdíjas-egyesületek 
(öregségi és rokkant) berke-
iben tevékenykedő sport-
szakosztály tagjai tizedik al-
kalommal rendeztek tarto-
mányi szintű sporttalálko-
zót. Az esemény keretében 
a mintegy 9 településről ér-
kező nyugdíjas sportolók 
dartsban (pikádózásban), 
lengőtekézésben és fémko-
rong-dobálásban mérhették 
össze ügyességüket. Szalma 
Károly, a helybeli sportszak-
osztály vezetője elmondta, 
hogy a fémkorong-dobálás-
ban a legjobbnak a nagyki-
kindaiak és a muzslyaiak bi-
zonyultak, a lengőtekézés-
ben az első három helye-
zést a nagykikindai Geron-
tológiai Központ és a házi-
gazdák egyes, illetve hár-
mas számú csapatai  érde-
melték ki, míg dartsban (pi-
kádózásban) a muzslyaiak 

egyes számú csapatából, a 
nagykikindai Gerontológiai 
Központból és a nagybecs-
kereki Vöröskereszt Žarko 
Zrenjanin-i helyi közösség 
területéről érkező játéko-
sok bizonyultak a legügye-
sebbnek. A rendezvényen 
elért eredmények összeg-
zése után a tizedik sport-
találkozó győztese a mu-
zslyaiak egyes számú csa-
pata lett, második helyen 
a nagykikindai Gerontoló-
giai Központ, a harmadi-
kon pedig a szintén Nagy-
kikindáról érkező Napsu-
garas Ősz elnevezésű csapat 
végzett.  A rendezvény sike-
res lebonyolításában közre-
működtek a helybeli nyug-
díjas-egyesületek, a Vörös-
kereszt nagybecskereki és 
muzslyai szervezete, vala-
mint Muzslya helyi közös-
ség tanácsának szociális bi-
zottsága. 

BORBÉLY TIVADAR

 IDÉN IS LÁTHATJUK ŐKET
A KÉPZELT BETEG 
A TANYASZÍNHÁZ 
MŰSORÁN

A nyár folyamán a Tanyaszínház 
nyakába veszi Vajdaságot és kellemes 
szórakoztatást nyújt a nyári tikkasztó 
hőségben a színház kedvelőinek. Az 
idén Moliére a Képzelt beteg című 
darbját látatja a vajdasági közönség. A 
darab bemutatója a hagyományokhoz 
híven Kavillón lesz július 22-én.
A Közép-Bánság térségét is felkeresik 
a francia szerző vígjátékával  a 
vándorszínészek. Július 27-én a 
tordai, július 28-án a magyarittabéi, 
július 29-én a magyarcsernyei és 
július 30-án a tóbai közönség láthatja 
Képzelt beteget.
Ezen településeken kívül, Bánátban 
még Nagykikindán Törökkanizsán, 
Csókán és Majdánon is közönség 
elé lépnek a Tanyaszínház színészei. 
Az idei előadás rendezője Radoslav 
Milenković.

„
A Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség 
díszoklevélben 
részesítette a 
tagszervezeteket, 
köztük a 
nagybecskereki 
Madách Amatőr 
Színházat és a Petőfi 
Magyar Művelődési 
Egyesületet

 »A Díszoklevél

 »Az adományok kirakodása

Tisztálkodási szerek átadása
Július 5-én 300 női tisztálko-

dási szereket tartalmazó és 
130 baba és kisgyermekek szá-
mára készített tisztálkodási cso-
magot adott át a Nagybecske-
reki Püspökségi Caritas a 280 
migránst befogadó központnak. 

Az egyházmegyénk területén 
tartózkodó migránsok megse-
gítését a Nagybecskereki Egy-
házmegyei Caritas főpászto-
runk, Dr. Német László SVDjó-
váhagyásával és támogatásával 
hivatalosan június 1-én kezd-

te el, de már előzőleg május-
ban is gyorssegélyt szállított 
a befogadóközpontba a kikin-
dai község migránsbiztosának 
kérésére. HALMAI TIBOR

NAGYBECSKEREKI  EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

A NYUGDÍJAS-SPORTSZAKOSZTÁLY SZERVEZÉSÉBEN 

AJÁNDÉK A NAGYBECSKEREKI MAGYAR ÚJSZÜLÖTTEKNEK  IS 

A Gólyahír program keretében
A Magyar Nemzeti Tanács 

és a Rákóczy Szövetség 
szervezésében a nagybecs-
kereki Petőfi Magyar Mű-
velődési Egyesületben El-
ső könyvem című baba nap-
lót adtak át az idén szüle-
tett magyar gyermekeknek. 
      A könyveket Vidrács Krisz-
tina az MNT tagja adt át a 
kisgyermekek szüleinek. 

       Vidrács Krisztina elmondá-
sa szerint Vajdaság 51 települé-
sén a magyar családoknak 169 
könyv kerül kiosztásra. Nagy-
becskereken 19 kiadványyt 
osztottak szét az újszülöttek 
körében. A Gólyahír program 
célja, hogy már újszülött kor-
ban megkeressék a gyerme-
keket, és szüleiket ezzel is 
arra ösztönözzék őket, hogy 

majdan magyar tannyelvű ta-
gozatra írasák gyermkeiket. 
     -Igen nehéz feladat volt fel-
venni a kapcsolatot a szülők-
kel. Összefogásal sikerült ezt 
is elérnünk, igen nagy segít-
ségünkre voltak a szomszédok 
és ismerősök, valamint a tele-
fonkönyveket is igénybe vet-
tük az újszülöttek családjának 
a felkutatásában. »Vidrács Krisztina  »A nagybecskerken átadott Első könyvem új „tulajdonosai”
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1127
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ”  У ПОШТАНСКОМ 
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Милоша Обилића 19, Вршац. 
Врло повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у 
строгом центру. Тел. 060/335-11-
72.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.
Тел: 063/894-9163

Кућа са двориштем 
за издавање од 01. марта 
2017. (ненамештена), 3 собе, 
предсобље, трпезарија - ниша 
и купатило, стара градња, све 
адаптирано.Тел: 064/4290-614

Издајем ненамештену кућу 
60 квадрата у Подвршанској, 
предност ученицима и 
мањој породици. Посебан 
улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 
061/2940-062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 
100 евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем дворишну 
намештену гарсоњеру. 
Слободна од 10. априла, 
комуналије одвојене, центар 
града. Цена 90 евра.Тел: 063/18-
25-995, 013/838-733

Издајем кућу у Потпорњу, 
новоградња, на дужи период. 
Тел. 060/0825-724.

Издајем стан од 90 м²на 
спрату, нова градња, посебан 
улаз, одвојен плин и струја, 
има кабловску и интернет. Тел. 
063/292-177.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем једнособан 
конфоран стан. Тел. 063/767-55-
79.

Издајем гарсоњеру 30 м² 
у Жарка Зрењанина, код Дома 
пензионера, прва зграда од 
цркве, први спрат са балконом, 
намештена. Усељива од 
1.7.2017. Тел. 065/954-30-03.

Издајем двоипособан, 
ненамештен стан у центру, 
новоградња, 1. спрат, клима, цг. 
Тел. 069/209-37-11. 

Издајем једнособан нов 
намештен стан са свом опремом 
у центру града, етажно грејање. 
Тел. 061/747-74-10 и 064/247-74-
10.

Издајем гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/122-61-
29.

Издајем канцеларију у 
центру Вршца - приземље, има 
заштитне решетке и паркинг.

Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици 

Феликса Милекера 20/1. 
Тел. 063/8629-749
Издајем ненамештени  

једнособан стан у ужем центру 
града, 38 м2, телефон, ЦГ и 
клима. Информаије на тел. 
062/15-76-553 у времену од 17 – 
21 часа.

Издајем ненамештен 
(по договору полунамештен) 
двособан стан 65 квадрата у 
кући у улици Јанка Халабуре, 
изнад Миленијума. Приземље, 
посебан улаз, централно 
грејање (одвојен плински 
котао), одвојена струја и 
комуналије, телефон, клима, 
интернет. Одмах усељиво. 065 
3347 305

Издајем двособан 
намештен стан од 64 квадрата 
код аутобуске станице.

09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу 

стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем 

укњижену кућу (стан), у Панчеву, 
67 m2, у центру  града без 
посредника, власник. Тел. 064/13-
23-663 и 063/75-79-722.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, 
могућност заменеза стан са 
доплатом. Тел. 060-66-07-901.

Продајем једнособан стан 36 
квадрата у приземљу Н. Толстоја 
1 улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 

Продајем двособан стан 54 
m², Трг Константина Спајића 6/12. 
Тел. 060/078-00-99 и 060/36-80-
122.

Продајем спратну кућу на 
атрактивној локацији, у Улици 
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца. 
Цена по договору. Тел. 065/836-
0255.

Кућа, спратна, нова, за 
продају, плац са кућом 700 m², 
гаража, воћњак, лоза и цвеће. 
Тел. 831-631 и 064/280-58-62.

Продајем кућу у Улици Југ 
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000 
евра. За детаљније информације 
звати после 14 часова на телефон 
063 305 532 или упитати у Југ 
Богдана 51.

Продајем кућу у Вршцу од 
81 м2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. 
Тел. 064/598 - 3898

Продајем или мењам нову 
кућу за стан мањи уз доплату. 
Кућа има 240м2 са поткровљем, 
гаражом 30м2 на плацу 1000m2, 
Вршац Панонска 54. Тел 060/353-
41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

На продају или замена за 
нешто мање викендица 120 
м² , плац 12 ари, у Белановици 
између Љига, Лазаревца и 
Аранђеловца. Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-
32-536.

Продајем кућу на лепом 
месту код „Виле брег“. Тел. 831-
579.

Гарсоњера на продају. Тел. 
063/563-277.

На продају или становање 
мања кућа 56 м², тераса и 
двориште. Тел. 063/292-177.

Кућа на продају у Улици 
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел. 
062/825-48-51 и 061/49-49-252.

На продају кућа спратна 
гаража, саксијско цвеће палне 10 
година , лијандери алоја вера. 
Тел. 837-631 и 064/280-5862.

За продају кућа спратна и 
гаража, саксијско цвеће палме, 
лијандери, алоја вера. Тел. 
013/837-631 и 064/280-58-62.

Кућа на продају, 2. 
октобра83. Тел. 281.24-042 и 
064/510-69-06.

На продају плац од 10,8 ари 
у Борској улици, 200 метара од 
ЈАТ-а.Тел. 060/03-02-11

Продајем кућу у Вршцу ул. 
Јанка Катића бр. 8. плин, струја, 
вода и башта (површине 5,4 ара). 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-
933 и 063/70-144-81. 

На продају плац од 10,8 ари 
у Борској улици 200 метара од 
ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.

Кућа са двориштем за 
издавање од 1. јула 2017. 
ненамештена, 3 собе, предсобље, 
купатило, трпезарија са нишом. 
Стара  градња адаптирана. Тел. 
064/429-06-14. 

Продајем кућу у 
Железничкој, сређена са 
двориштем и баштом. Тел. 
060/193-68-88. 

На продају кућа у улици Цара 
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-
373-04. 

На продају стан у центру 
града 40 м2, Трг Светог 
Теодора 6. Тел. 062/88-37-304. 

Продајем кућу у 
Гундулићевој 23 код Војничког 
трга. Кућа има пет соба, 
купатило, кухињу и двориште са 
нус просторијама. Tел. 064/45-
888-48 и 806-823. 

На продају кућа у Улици 
Димитрија Туцовића у Вршцу. 
Цена повољна. Тел. 063/318-158. 

Кућа на продају у 2. октобра 
83, површина плаца 830 м2. Тел. 
064/51-069-06. 

На продају спратна кућа  у 
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2, 
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 
5 соба, 2 купатила, кухињу, струју, 
гас, фиксну линију. Налази се код 
парка ул. Феликса Милекера 33. 
Тел. 069/642-661.

Два стана на продају, 
Феликса Милекера 20/1 и 20/2.

Тел. 063/8629-749
На продају кућа у центру 

града, реновирана, одмах 
усељива, у Змај Јовиној 25. 170 
квадратних метара плис подрум 
плус помоћни објекти на 4,7 ари 
плаца.

Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог 

Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.
Тел: 062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара 

Лазара 59, Вршац.
Тел: 062/883-7304

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-85-71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру ул. 
Анђе Ранковић (централно 
грејање, кабловска, интернет). 
Тел. 060/350-30-60.

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске цркве, 
санитарни чвор, клима, фиксни 
телефон, засебно комуналије. 
Тел. 064/837-26-35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. Звати 
после 17 сати. Тел.834-975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за становање и 
одржавање. Тел. 064/389-27-38 
и 2101-623.

Издајем собе – лежаје 
за раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издајем полунамештену 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко пута 
Педагошке академије. Усељив 
од 1. октобра. Тел. 064/170-98-41.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, има 
климу, кабловску, плин. Бихаћка 
81 а. Повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем гарсоњеру у 
Панчеву, намештену, центар, за 
једну особу или млађи пар. Тел. 
061/195-42-91.

Издајем намештену 
гарсоњеру у Вршцу, ул. 
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 и 
063/877-99-85.

Локал за издавање 22 m2, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем или мењам за стан 
кућу од 240 m2, са поткровљем, 
гаражом od 30 m2, на плацу од 1000 
м2, у Вршцу, Панонска 54. Тел.060/353-
41-63.

На продају приземна кућа од око 
80 m2, на плацу од око 5 ари, ул. Живе 
Јовановића 13 у Вршцу. Хитно. Тел. 
064/248-76-91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 30 m2 Улица 
Светозара Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)Тел. 069/417-28-49.

Продајем једнособан стан 43 м2, 
приземље, у Вршцу, ул. Архитекта 
Брашована  8 (код Железничке 
станице и Пољопривредне школе) 
Звати од 21 до 22.30 сати на тел. 805-
095

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом.  Тел. 062/471-511.

Продајем  трособан стан у центру 
Алибунара. Тел. 064/15-11-983.

Продајем новију кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ столарија, комплетна 
инфраструктура. Могућност исплате у 
ратама. Тел. 060/66-07-901.

На продају кућа у Избишту, нова 
градња, приземље и спрат 100 m², 
плац са баштом 18 ари. Тел. 064/456-
01-05.

Продајем кућу у Гундулићевој 31, 
Вршац. Тел. 063/764-91-04.

Продајем приземну кућу у 
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, башта. 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 и 
063/70-144-81.

Продајем стан од 50,20 m2. Бул. 
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел. 
064/429-54-83.

На продају сређена кућа од 100 
квадрата у близини центра града. 
У ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и 
064/27-17-446.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 m2, дупчекс, ужи део 
града, намештен, укњижен, паркинг. 
Може и замена за стан у Београду. 
Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. октобра 83, 
површина 800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у Вршцу за 
једнособан стан у Вршцу. Тел. 061/294-
11-61.

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан плус 
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина, 
Вршац. Изузетна локација погодно за 
пословни простор. Тел. 061/171-39-82.

На продају кућа са окућницом 
100m2 и великом баштом 1700 m2 у 
Уљми. Тел. 064/87-13-470.

Продајем кућу за рушење на 
лепом месту, мањи плац, струја, 
вода, плин, канализација. Повољно. 
Тел. 064/35-12-026.

У  Избишту продајем кућу, новија 
градња (приземље и спрат)100 m2, 18 
ари плац, башта и помоћни објекти, 
вода, струја. Тел. 064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус 
спрат 100m2, плац 18 ари са 
помоћним зградама и баштом. 
Тел. 064456-01-05.

Продајем стан 31 m2,строги 
центар града, код Владикиног 
двора, Данила Илића 2. Тел. 
063/882-97-82.

Продајем кућу у Југ Богдана 
18. Нова градња, одмах усељива 
без улагања. Тел. 064/18-65-244.

Продајем ланац земље потез 
„Црвенка“, близу града, поред 
асфалтног пута за Румунију. Тел. 
064/124-75-57 и 013/807-816.

На продају сређена кућа 
у Улици Николе Тесле 49. Кућа 
има 100 квадрата, такође има 
сређено двориште са 2 помоћне 
просторије. Цена 38.000 евра. Тел. 
064/27-17-446.

Продајем кућу са окућницом 
у Избишту, Вељка Радукића 36. 
Тел. 064/588-68-39.

Продајем2,5 ланца земље 
потез Кевериш, удара у асфалтни 
пут Вршац-Влајковац. Тел. 
062/511-751.

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од  
335 m2. Кућа је новије градње, 
ПВЦ столарија, централно 
грејање, паркети, гаража за 2 
аута. Могућа замена за стан са 
доплатом. Тел. 060/660-79-01.

Продајем кућу нова градња, 
приземље и спрат 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-
05.

Продајем стан од 30 m2 у 
центру (код Вука Караџић школе) 
ул. Светозара Милетића 2. Тел. 
062/282-112 или 069/417-28-49.

Продајем кућу са 
помоћним објектима (око 
110m2) воћњаком, баштом и 
пољопривредним земљиштем 
све укупно 5807m2. Кућа је 
легализована, (дневни боравак, 
кухиња, две собе, остава, 
купатило са wc-ом и поткровље) 
вода, струја и канализац. Има 
пољски wc  и бунаре. Налази се 
на белоцркванском  путу.Тел. 
069/290-69-53.

Кућа на продају у Улици 2. 
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.

Продајем стан 55m2, ул. 
Феликса Милекера 20/1 и 
сателитску антену (Швајцарска). 
Тел. 063/862-97-49.

На продају кућа од 100m2 
саграђена у близини центра 
града са мањим двориштем и 
две нус просторије.Улица Николе 
Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел. 
064/27-17-446.

Продајем једноипособан 
стан у центру Вршца, 30m2 и 
подрум 80 m2, приземље, а може 
и одвојено. Тел. 065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, у Вршцу, приземни са 
нуз просторијама и гаражом, 
укњижен. Улица Првомајска 
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 
и 066/570-40-00.

Кућа на продају 
у Маргитском насељу 
изграђена на плацу од 350 
квадрата, централно грејање, 
пвц столарија, комплет 
инфраструктура.Тел: 060/6607-
901

Двособан стан на продају, 
65 квадрата, Омладински трг 12, 
прекопута Миленијума, цена по 
договору.Тел: 013/836-023

На продају кућа на 
Маргитском насељу новије 
градње, на парцели од 350 
квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.Тел: 060/6607-
901, 060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.Тел: 062/826-8613

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, 
воћњак, виноград, може и 
замена за двособан стан у 
ужем центру Вршца уз доплату. 
Врата балконска, дупло стакло, 
Словенијалес, нова.Тел: 064/280-
5862, 013/837-631

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом у 
Панонској улици у Вршцу бр. 62. 
Тел: 064/90-30-439

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком 
билу  – екстра повољноТел: 
060/022-9643

Продајем двособан стан 
у згради 67 m2 или мењам за 
мањи. Цена по договору. Тел. 
063/723-76-55.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, 
парно грејање, демит фасада, 
укњижена. Може замена за 
мању уз доплату. Тел. 063/ 89-

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim 
ulazom i centralnim grejanjem 

u Maloj Americi kod 
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 
90 m2, гаража, подрум 
50м2, у Вршцу, ул. 
Јоргована, код ЈАТ-а, вода, 
канализација, струја, 
телефон, централно 
грејање. Цена 40.000 
еура. Тел. 064/12-46-099 и 
060/44-56-004.
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Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.
На продају клизаљке „Адидас“ 

40-41, очуване , повољно. Тел. 
013/831-560.

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, две 
фотеље, тросед, врата дрвена, 
електрични шпорет и кухињске 
радне делове. Тел. 013/833-806 и 
064/957-70-76.

Продајем кирби усисивач серије 
„5“ , у беспрекорном стању. Вршим 
сервис кирби усисивача са набавком 
делова. Тел. 060/0330746.

Бошова ланчана електрична 
тестера АКЕ 405 нова некоришћена, 
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43 
нове некоришћенеТел: 064/1955 - 
269

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209

На продају замрзивач 
сандучар “Ободин” 300 литара, 
сасвим исправанТел: 013/ 2820-059, 
069/377-0073

Поштена и вредна жена 
служила би и неговала старију особу 
и радила кућне послове. Тел. 064/33-
926-33.

На продају два хектара земље, 
у Великом Средишту, у близини 
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел. 
065/88-37-420.

За продају машине за прање 
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“ 
све у исправном стању. Комбинован 
електрични шпорет „Кончар“ 
исправан. Тел. 064/42-90614.

Продајем повољно ПВЦ улазна 
врата и ПВЦ преграде (делимично 
застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

Купујем једногодишње морке 
(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

Дајем часова математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34.

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. Тел 
064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-06-
14.

Продајем нова инвалидска 
колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, са дуплим 
термо стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем полован исправан 
прозор (80х140 цм „Словенијалес“), 
очуван са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

На продају шиваћа машина 
„Унион“, руска , нова, само глава, 
очувана. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први 
власник, само ицима са дозволом. 
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.

Тел: 063/312-357
Издајем једнособан намештен 

стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.

Тел: 064/186-5244

РАЗНО
На продају 12 ланаца земље прве 

класе, и велики воћњак са викенд 
кућом, све у једном комплексу. Тел.  
066/36-34-36 Договор.

Продајем плац 13,50 ари на Тари, на 
малом језеру, село Заовине. Тел. 063/384-
430.

Продајем тросед на развлачење 
у француски лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним орманом, више 
врста фотеља. Тел. 807-793 и 063/187-
1673.

Самици, запосленој жени педесетих 
година, потребна лепо сређена кућа 
или већи стан. Могућ сваки договор. Тел. 
066/36-34-36. 

Озбиљна жена 54 год. образована, 
културна, вредна, радна, запослена, 
чувала би децу у поподневним сатима. 
Могућ сваки договор. Имам искуство у 
чувању деце. Тел. 066/36-34-36. 

Мушкарац, пензионер, тражи 
озбиљну жену око 60 година, по 
могућности саму. Тел. 062/158-44-39. 

За продају две веш машине 
„Горење“ и „Индесит“ потпуно исправне, 
у одличном стању и машина за сушење 
веша „Еида“ исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.

Купујем старе неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 063/482-418 и 
2101-623.

Продајем котао за централно 
грејање 24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-1537

Продајем самоходну косилицу, 
бензински мотор.Тел: 061/303-1537

Купујем брилијантне минђуше Тел: 
061/303-1537

Купујем замрзивач са фиокама. Тел. 
063/733-92-47.

Продајем два телевизора и женски 
бицикл. Веома повољно. Тел. 061/60-
496-46.

Вршим услужно машинско млевење 
воћа дуње и јабуке. Тел. 063/11-21-270.

Продајем два половна замрзивача, 
исправна. Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.

Продајем шатор за камповање. 
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76-993.

На продају преградна шестокрилна 
врата од пуног дрвета. Димензије 
285х380 цм. Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна жена спремала 
би по кућама и служила старије особе. 
Тел. 065/542-20-82

Дајем часове енглеског, преводим 
са енглеског, услужно радим дизајн и 
припрему за штампу, израђујем слике, 
графике и др. Уметничка дела, продајем 
гардеробу 55кг на више! Тел. 069/62-66-
99 ; 063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају ТА-пећ 3,5 kw магнохром 
Краљево. Нова. Тел. 013/805-936.

Продајем два тучана радијатора 
(један двадесет ребара) и лап топ 
Тошиба- сателит C75D-А-17 са ласерским 
штампачем-HP Laser Jet P1005. Tel. 
063/862-97-49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. Врло 
повољно. Тел,. 064/429-06-14.

На продају мотор, мењач генерално 
сређен и делови за фићу. Такође на 
продају кућице за псе и мачке. Тел. 
064/280-57-20.

На продају 4 челичне фелне 13 
од опел корсе, електрични шпорет са 
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и 832-
027.

Продајем скенер А4 формата без 
кабла и пуњача и један ЦД плејер. Цена 
по договору. Хитно и повољно. Тел. 
069/266-99, 063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају велики круњач „Чаковец“ 
и два плуга једнобразни и двобразни. 
Тел. 062/344-014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне дупла дрвене 
прозоре са пластичним ролетнама, 
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 063/187-
16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван казан за 
ракију од 100 литара (свега 7 казана 
печено), казан је плитак а широк са 
комплетним додацима. Тел. 064/477-28-
40 и 069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко 
– чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични котао 
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, 
гаранција до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55-
343

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, хармоника 
врата, санитарије половне са 
ормарићима и огледалом за 
купатило, вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34-
410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач и 
табакерка у одличном стању. Цена 
450€. Тел. 066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за ловце 
и риболовце нов, патике за 
рукометаше нове. Тел. 064/390-62-
76.

Продајем абрихтер монофазни  
са круњачем и прекрупачем у 
склопу. Тел. 826-266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица за 
мотор или бицикл. Тел. 826-266.

Продајем половна бурад од 120 
и 200 л, коришћена за комину. Тел. 
826-266.

Продајем велико саксијско 
цвеће, филадендрон, фикус, алоја, 
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826-
266.

Продајем две нове пећи на 
чврсто гориво, половни двокрилни 
и трокрилни прозор са ролетнама,  
половна трпезариска врата, мерач 
притиска и нов радио касетофон. 
Тел. 064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и 
063/85-73-135.

На продају салонит плоче 
великог формат, 850 дин . комад. 
Тел. 065/20-30-750. 

Продајем пластично буре за 
купус од 120 л. коришћено једну 
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806-
527.

Купујем крмаче од 200 кг и 
навише. Продајем половне дрвене 
прозоре, дупло стакло, добро 
очувани. Тел. 063/84-67-605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-
84 и 013/416-182.

Продајем краве и телад. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-182.

Продајем фрижидер, 
електрични шпорет, регал, сто 
за телевизор, мали прозор са 
шалоном, кревет за једну особу 
без мадраца, витрину за књигедве 
дводелне судопере. Тел. 061/18-44-
316.

На продају плински бојлер ДДГ, 
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-
793.

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, бутан боца 
од 5 кг и 3кг, патике кожне број 44, 
бунда крзнена женска број 42, јакну 
женску кожну број 44. Тел. 064/168-
58-94.  

Продајем замрзивач са 
фиокама, два тв сточића. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем замрзивач сандучар 
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
На продају мало коришћени 

ручни циркулар „Макита“ (4.000 
дин.), Електрична хобла стерн 
(3.500 дин), „убодна тестера“ Bosch 
(3.500 дин.). Све заједно 10.000 дин. 
Тел. 061/88-249-88.

На продају малокалибарске 
пушка, круњач и прекрупач 
на струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на спрат. 
Тел. 064/393-17-17.

Продајем круњач (круни, 
меље а има и циркулар за сечење 
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6 
комади буради од куване пластике 
120 литара, дрвену бурад од 30 и 
50  литара, детелину у количини 
од 500 снопова по 5 кг, пластичну 
бурад од 50 литара (6 комада), 
пиротски ћилим нов велики, 
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40 
и 069/290-69-53.

Купујем фрезу за 
мотокултиватор „Лабин прогрес“ 14 
кс. Тел. 061/112-56-98.

Продајем фелне за опел астру, 
фелне су оригиналне челичне, 
опелове ЕТ 39,14Р у одличном 
стању, 3 комада са старијим 
гумама. Тел. 064/130-84-90.

Продајем Дормео душек 
мемори силвер нов. Трпезариски 
сто и шест столица, половно. Тел. 
064/390-62-76.

Орем и култивирам мање 
баште и трављаке мото 
култиватором. Вршац  и околина. 
Цена договор. Повољно. Тел. 
063/83-21-772.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. Тел. 
062/880-51-27. 

Продајем краљицу пећ, женски 
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме 
за заставу и југо, роштиљ на струју, 
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу 
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/168-
58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва тучана 
радијатора са по двадесет ребара. 
Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач сандучар 
дрвени регал са столом, шиваћу 
машину „Багат“ и вунени тепих. Тел. 
064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-52-44

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, т. 
Креденац, два тв сточића. Комоду 
за постељину, мали прозор са 
шалоном, кревет без мадраца, 
витрину за књиге, кауч. Тел. 061/18-
44-316.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34

Часови математике за основце, 
средњошколце и студенте у 
Уљми, апсолвент Метематичког 
факултета. Тел. 060/501-50-01.

На продају метални „У“ профил 
8х4 цм 900 дин. по дужном метру. 
Тел. 065/20-30-750.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно!. Тел. 
064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 дин. 

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, дупло дно 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за 
лакшу вучу ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку ауто 
куку (немачку) од аудиа 100, са 
електро инсталацијом. Тел. 064/ 
123-17-56.

Продајем два половна, очувана 
лимена поклопца мотора „бубрега“ 
и предњи лимени блатобран од  
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/123-
17-56.

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, добро 
очувана. Повољно. Тел: 064/598-
3898

Издајем лежаје – преноћишта 
за раднике. Уредно. Тел. 064/374-
09-98.

Продајем празну бутан боцу од 
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и 
2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. Једна 
година гаранције. Тел. 063/482-418 и 
2101-623.

Цигла половна за продају, мали 
и велики формат. Тел. 064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину Ружа 
штеп – кофер и плинску алфа пећ. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно! Тел. 
064/170-57-34.

Продајем стилски сто и столице, 
диван (отоман), шифоњер, 
комбиновани шпорет, кварцну 
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 и 061/ 635-00-55.

Издајем лежајеве ноћења за 
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем моторе који су у ауту 
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа 
флориде и заставе 101. Тел. 063/275-
986.

 Потребна жена до 40/175 
згодна, добре нарави, Немцу (75) за 
друштво. 100 дин. сат (зими може и 
у Берлину за 3 месеца). Молим смс 
064/360-33-75.

Продајем култиватор, писаћи 
сто, судоперу, мали плакар- орман 
за одлагање гардеробе. Тел. 063/70-
85-735.

Помагала би старијој особи. Тел. 
064/288-03-47.

Поштена и вредна жена 
служила би старије особе и радила 
по кућама. Тел. 061/643-15-56.

На продају оџачки круњач 
(крупара) за кукуруз црвене боје 
у исправном стању. Цена 100 евра 
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.

Продајем трпезаријски сто 
и две баштенске гарнитуре. Тел. 
063/199-91-11.

Неговала би старију особу и 
помагала у кућним пословима. 
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.

Помагала би старијој особи у 
кућним пословима и неговању. 
Продајем трпезаријски сто и четири 
столице. Тел. 064/288-03-47.

На продају половна, очувана, 
кована метална ограда за гробно 
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел. 
064/123-17-56.

Усамљени пензионер тражи 
слободну жену од 55 до 68 година за 
дружење. Тел. 064/168-58-94.

Продајем две бутан боце 3 и 5 
кг, роштиљ на струју, гуму спољну 
за фићу, гуме комплет за југо и 

заставу101, ауто куку за бубу, 
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем кожну женску јакну, 
женске кожне чизме 2 пара, лисичје 
крзно, крзнену бунду, патике кожне 
мушке бр.43 два пара, фиксни 
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем бурад од 200л. са 
поклопцем. Нова, некоришћена, 2 
ком. Тел. 805-936.

Продајем житну сејалицу 18 
реди запрежна преправљена на 
трактор. Сејалица је у Загајици.

На продају улазна врата 
храстова 3 ком, 3 прозора 
двокрилни 120х140 са вакуум 
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60, 
ново. Тел. 831-667. 

Продајем замрзивач „горење“ 
240 л. усправан са пет преграда у 
радном стању, потребна замена 
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел. 
064/ 163-01-18. 

Продајем кровни ауто шибер. 
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем: усисиваче, 
Цептер шерпе (6 л), кофи 
мејкер, машину за судове за 
6 комплета, машиницу за мак 
и ручну сецкалицу за поврће. 
Тел. 060- 0- 833- 939.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio 

Hexagon 180 m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене боје, 
аутоматски мењач, регистрован, 
мало прешао, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, 
аларм, церада. Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66

Продајем ЈУГО-55/1997 за 
делове, мотор одличан, предња 
хауба, блатобрани (леви/десни), 
вратазадња, шофер шајбна 
и остала стакла, седишта, 
тапацирунзи и остали делови. 
Тел. 064/163-0118.

.Продајем  трактор ИМТ 539, 
произведен 1994. године, први 
власник, солидно стање. Тел. 
063/749-65-23.

Продајем аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 2003. годиште, 
прешла 109. 000 км. Први 
власник, могућ договор. Тел. 
064/819-9260

На продају југо корал60. 
Цена по договору. Тел. 060/555-
15-67.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-
940 и 064/413-86-57.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс 
са 2 брзине. Генерално сређен. 
Тел. 060/03-30-746.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, 
„заставу“ 101, „југо флориду“, 
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. 
год. Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-680.

Продајем  мопед 
орион-гизмо електроник 49 
цм3 у возном стању трајно 
регистрован, потребна замена 
карика! Цена 100€. Тел. 064/163-
01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. 
Тел. 013/845-037.

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898
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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”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Година 1783. донела је тучу, која 
је уништила трећину бербе и по 
виноградима и по њивама 1). 
Заступство немачке општине, 
тежећи вазда за тим, да се терет 
појединца смањи а општинско 
имање повећа, изашље 1781. 
Готлиба Керера рударској управи 
у Оравицу с молбом, да уступи 
Вршцу онај део ерарске шуме, 
који од истока граничи са овом 
општином2). Молба ова није 
остала  безуспешна.

На основу једне резолуције 
дворске коморе  од год. 1782. ћ. 
кр. рударска управа уступила је 
Немцима Вршачку шуму, коју и 
данас ужива, али под условом, да 
по сваком ланцу плаћа годишње 
20 нов. 3) Према једном плану из 
год. 1789. 4) шума ова састојала 
се из 99 ланаца и 915  дебелих 
дрвета, из 706 ланаца шипражја  
и из 38 ланаца и 1280 кршевитог 
земљишта , свега 844 ланаца и 595.

Обе општине обновише и 
за ове периоде, год. 1783. своје 
већ једном споменуте, тегобе, а 
такође и молбу, да се споје. Овом 
приликом особито су се заузимали 
око  тога Тима Кумановић, Ђорђе 
Војиновић, Васа Деметровић, 
Валентин Шарфенстајн, Јован 
Шот и Јован Бервангер. Па и ако 
највиша воља од год. 1784. бр. 
9833. и 19.006., затим резолуција 
дворске коморе из год. 1785, није 
остварена, чему су, без сумње, 
узрок оне силне промене, које 
су тада изведене, бар толико се  
успело, што местни срески суд до 
сада није више маћијски поступао 
с Вршцем 5).

Изгледа, да су тада обе општине 
енергично заступале своје ствари, 
јер кр.  комесар Јанковић био 
принуђен, 6. фебруара 1784. 
умолити вршачког владику да 
опомене обе општине, да се више 
не састају ради тога, што на једну 

њихову институцију, управљену 
на његово величанство, није 
донесена никаква резолуција 6). 

Маја 4. год. 1780. чанадски 
епископ Емерих Христовић 
обавио је у овдашњој р.к. парохији 
каноничку визитацију 7). Ова 
визитација поновљена је и год. 
1787. 8). 

Наредбом ћесара Јосифа 
2., који је завело млоге новине 
у цркви, год. 1784. и у нашем 
пределу забрањен је хаџилук и 
ношење литије. А капела св. крста 
на „Ниси“, у којој је  богослужење 
још из пре било обустављено, 
продата је јавном дражбом. Њу су 
купили Валентин Семајер, Симон 
Грос и Стеван Вамсер, сва тројица 
Вршчани. Но после смрти Јосифа 
II., капела је прешла опет у руке 
првих власника. Након подужег 
прекида, почетком 1791. поново 
је одслужена прва служба у овој 
капели 9). 

Затварање а затим и продају 
капеле као да није одобравало 
читаво католичко становништво. 
Оно је, крај све тадање струје, 
било ипак доста побожно. За доказ 
да је и у оно време међу вршачким 
католицима владала побожност, 
сведочи та околност, што је тада 
поново оживело друштво, познато 
под именом „Todos-Angst-Christi 
Bruderschaft“ 10). Затим, што су 
вршачки католици сваке године, 
на дан 7 болова Маријиних 
млогобројно одлазили у Бокшу да 
посете капелу, коју је, уз обилну 
њихову помоћ, 1773., подигао 
тамошњи свештеник, Јосиф 
Ерман. Ову капелу посећивали су 
Вршчани све до 1787. А тада је и 
она затворена и тек 1798. поново 
отворена 11). И у Чиклову радо 
је долазио овдашње католичко 
становништво 12).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (81)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18., БРОЈ 301, 19. МАЈ 1993.

НАГРАДЕ ВРЕДНЕ 30 МИЛИОНА
Главни спонзор 4 кола наградне игре је ДД“Вршачки 

виногради“, највећа винарска кућа у земљи по плантажама 
које се простиру на 1.700 хектара и једна од водећих по 
смештајним капацитетима Подрума од 3.600 вагона. У 
врхунској палети асортимана међу 20 производа доминира 
„банатски ризлинг“, заступљен у укупној производњи преко 
90 посто, иначе вино које је уистину заштитни знак овог 
угледног вршачког колектива.Чувено, између осталог, по 
томе што је шездесетих година служено на Ист Риверу у 
Њујорку. Поред овог стоног вина са географским пореклом 
које је пронело име Вршца по свету, свакодневно „Вршачки 
виногради“ тржишту испоручују и палету својих архивских 
вина међу којима је најстарији „мускат отонел“ из 1978. 
године....

... Укупан фонд награда је 30 милиона динара. Поред 
главног спонзора  4. кола „Вршачки виногради“  који 
ће добитнике наградити са три поклон – пакета својих 
производа су и ДТП „Промет“, „Видеотехна“, Народно 
позориште „Стерија“ и СУР „Лесковчанин“

У условима несташица појединих препарата, помањкања лекова, 
непознавањa и неприизнавања сасвим одговарајућих заменa, 
Вршчани углавном и не обраћају пажњу на занимљив податак који 
се везује за њихов град.

Овде ће се, како истиче директор Апотекарске службе „Др 
Јован Туцаков“ магистар фармације Георге Царан, идуће године 
обележити заокружење другог века од отварања прве апотеке у 
граду. Две стотине година није мала ствар, и није без значаја кад 
се говори о данашњој апотекарској служби, која  у целини, добро 
функционише. Ту, међутим, ваља имати у виду да и једна сеоска 
апотека навршава 100 - годишњицу постојања. Реч је о Гудурици, не 
у погледу саме зграде, већ у погледу традиције и искуства.

Иначе Апотекарска служба Медицинског центра „Анђе Ранковић“ 
има данас три савремено опремљене апотеке у граду, једну у Уљми, 
док у Гудурици и Куштиљу има апотекарске станице. Планира се већ 
дуго  и отварање апотекарске станице  у Стражи, за шта постоји и 
опрема, међутим, месна заједница  никако да обезбеди локацију.

Овај период значајан је за заштиту од болести и 
штеточина које нападају воћњаке и винову лозу зато треба 
поступити по саветима стручњака како би се сачувале 
биљке и плод, посебно када је реч о каренци заштитних 
хемијских средстава. – Почетак августа је период када се 
већина  воћних врста налази у фази дозревања, каже дипл. 
инг. Даринка Петровић, самостални референт заштите биља  
ДПП „Агрозавод“. У овом периоду, при спровођењу хемијске 
заштите, нарочито је потребно водити рачуна о каренци, а 
то је време које треба да протекне од задњег прскања до 
бербе. Уз сваки препарат налази се декларација о примени, 
а ту је и прописана каренца коју треба поштовати.Последње 
прскање које се изводи пред бербу јабуке углавном је 
намењено заштити од каснијих инфекција гљивом чађава 
краставост и против разних паразита који проузрокују 
трулеж плодова у складишту.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Архива тамишградске 
финансијске управе, фасцикула: “Werschetzer 
Regulirung“

2)  Акта на год. 1810. У ововарошкој 
архиви

3) Инструменат о спајању обојих 
општина из год. 1796.

4) Храни се у мерничком звању 
5) Прилог економској седници од 

25. априла 1796.
6) Акта из овдашње владичанске 

архиве
7) Матрикуле р.к. парохије
8) Општински рачун Нем. Вршца из 

год. 1787.
9) Chr. Baumann’sche 

Aufzeichnungen, str 5.- Да су споменути купци 
купили ову капелу за кат. црквену општину, 

види се из једне тачке црквеног рачуна 
од год. 1789. који се храни у архиви чанад. 
дијецезе, а у ком се говори о исплати „дуга за 
капелу“.

10) Акта из варошке архиве
11) Történelmi adattár, sv.  II. str. 68,69
12) Акта и рачуни
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ВРШАЦ, ГОДИНА 9., БРОЈ 103, 28. ЈУН 1983.
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Нигде нема те, Јелена Бачић 
Алимпић 

2. Водич кроз љубавну историју 
Београда, Ненад Новак Стефановић 
3. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
4. Последња жртва, Тони Парсонс  
5. Мој не тако савршени живот, Софи 
Кинсела 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Изванредни изговори (и друге 

добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон 

2. Маја – Причице за лаку ноћ, 
Жилбер Делае, Марсел Марлије 

3. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

4. Српске народне бајке, Група аутора 
5. Урнебесна физика, Светислав 

Пауновић, Бранко Стевановић, Игор 
Коларов 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Борис Шток – Испод коже 
2. Ху си – Насеље 

3. Ничим изазван – Љуто небо 
4. Никола Марјановић – Ту сам за нас 
5. С.А.Р.С. и Бишке – Диплома 

ВИШЕДЕЦЕНИЈСКА МИСТЕРИЈА ОПЕТ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ 

ТОРИНСКИ ПОКРОВ – НОВО 
ПОГЛАВЉЕ 

Платно „исписано крвљу” 
човека разапетог на крсту 
поново је у центру пажње. 
Чувени Торински покров, 
ланена тканина за коју 
неки верују да је њоме 
било увијено тело мртвог 
Исуса Христа, протеклих 
дана продубило је вековну 
мистерију. Научници су, 
наиме, дошли до закључка 
да је тим платном заиста 
била обмотана жртва 
мучења. 

Ово је изјавио Елвио 
Карлино, истраживач 
Института кристалографије 
у Барију, појаснивши да 
су научници до закључка 
дошли издвајањем честица 
са покрова. 

„Честице имају необичну 
структуру, величину и 
распоређеност,” рекао је 
професор Ђулио Фанти 
са универзитета у Падови, 
пише „Дејли мејл”. 

Професор који већ дуго 
истражује покров додао је 
и да је крв особе која је била 
умотана у покров садржала 
висок ниво супстанци 
креатинина и феритина, 
уобичајених код жртви 
мучења. 

„Дакле, присуство ових 
наночестица пронађених 
током наших експеримената 
указује да је човек замотан 
у покров из Торина умро 
насилном смрћу”, закључио 
је професор Фанти. 

Током протеклих деценија 
платно дугачко 4,4 метра 
и широко 1,1 метар више 
пута је проучавано. Према 
једној теорији, направљено 
је у средњем веку и лажно 
представљено као покров 

у који је умотано Христово 
тело скинуто са крста. Неки 
чак тврде да је покров био 
дело фалсификатора и убице 
који је признао злочин. 

Историјски подаци о 
покрову датирају из 15. века. 
Тако је забележено да је ово 
ланено платно које се једно 
време налазило у капели 
у Шамберију, престоници 
региона Савоја, 1532. 
године оштећено у пожару. 
Кап отопљеног сребра 
са ковчега произвела је 
симетрични отисак кроз 
слојеве пресавијеног 
покрова, а монахиње су 
покушале да поправе штету 
помоћу закрпа. 

Емануел Филибер, 
војвода од Савоје, 1578. 
године наредио је да се 
покров из Шамберија 
пренесе у Торино, где се и 
данас налази. 

Међу онима који су били 
опчињени покровом биле 
су и многе озлоглашене 
личности. Нацистички 
диктатор Адолф Хитлер је, 
наводно, намеравао да га 
украде како би могао да га 
користи приликом обреда 
црне магије. 

У мају 2010, пет година 
након што је постао папа, 
Бенедикт XVI је одобрио 
излагање покрова, први пут 
после 2000. године. 

Научници су и пре четири 
године радили анализе уз 
помоћ инфрацрвеног светла 
и дошли до закључка да 
је покров настао између 
280. године пре нове ере 
и 220. године нове ере. А 
то је многим поклоницима 
теорије о отиску Исусовог 

тела на Торинском или 
Светом покрову био 
довољан доказ да је Божји 
син био умотан у ово платно. 

Међу научницима који 
су радили истраживање 
био је и већ поменути 
професор Ђулио Фанти 
који је тада рекао да су 
резултати уследили након 
15-годишњег истраживања 
влакана, која су узета из 
покрова и била подвргнута 
тестовима интензивне 
радијације. 

Фатини је тада додао и 
да је одбацио резултате 
истраживања из 1988. 
године по којима је покров 
направљен у 13. или 14. веку 
зато што су и лабораторија 
и сам покров били 
контаминирани. 

Анализа из 2015. године 
додатно је подгрејала 
мистерију. Секвенцирање 
гена полена и честица 
прашине на покрову 
омогућило је научницима да 
направе мапу врсте биљака 
и народа који су долазили у 
додир са платном. 

Испоставило се да је 
покров произведен у Индији 
и да је прешао прилично 
дугачак пут, од Јерусалима 
преко Турске и Француске 
до места на којем се и данас 
налази – Торина. 

Научници су открили и 
низ група биљака које расту 
у Средоземљу, међу којима 
су детелина, преслица, 
цикорија, хмељ, као и 
краставац и винову лозу 
које су биле уобичајене у 
пољопривредном свету 
Старог света, док су за неке 
биљке установили да потичу 

са Блиског истока, из Азије и 
обе Америке. Попут багрема, 
на пример, који расте на 
Апалачким планинама на 
истоку САД. 

Уз претпоставку да је 
израђен у Индији појавила се 
и друга по којој је направљен 
у средњовековној Европи 
и да су људи из целог света 
долазили да га виде и тако 
га контаминирали својим 
генетским материјалом. 

 
ЛЕОНАРДО ИЛИ ИСУС 
Једна од контроверзи 

која прати причу о 
Торинском покрову јесте 
и та да је торинско платно 
фалсификат и да отисак лица 
који се види на њему уопште 
не припада Исусу Христу, 
већ славном Леонарду да 
Винчију. Документарни филм 
који је 2009. године приказан 
на британском „Каналу 5” 
заступао је тада управо ову 
теорију доказујући како 
је Да Винчи прво израдио 
статуу главе, да би затим 
своје црте „пројектовао” на 
ланено платно користећи 
примитивни фотографски 
уређај познат као „camera 
obscura”. У прилог тој 
теорији је наведено и да је 
уметник тканину премазао 
сребрним сулфатом, који ју 
је учинио фотоосетљивом 
попут фотографског филма. 
Затим ју је окачио на оквир 
у замраченој соби. Када су 
сунчеви зраци прошли кроз 
сочиво, које се налазило у 
једном од зидова, Леонардов 
тродимензионални модел 
пројектовао се на платно 
стварајући трајну слику. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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У ВИНУ ЈЕ ПОБЕДА

У Грчкој је пред прве модерне 
игре завладала права хистерија 
када је француски историчар Мишел 
Брел предложио да у знак античке 
прошлости ОИ буде организована 
трка маратон. У питању је било 
подсећање на грчког гласника који 
је претрчао пут од поља Маратон 
како би јавио вест о победи над 
Персијанцима.

Филипидес је јавио вест, а онда се 
срушио и издахнуо. Због историјског 
контекста, домаћину првих модерних 
игара је итекако било стало да 
победник маратона буде Грк.

Жеља им се испунила, Спиридон 
Луис је добио трку, а током ње је час 
застао да попије чашу вина са грчким 
престолонаследником.

Касније је испунио жељу принца и 
заједно су ушли у циљ. Од тада се у 
грчкој каже „постани Луис“ када вас 
саветују да пожурите.

КРВ НА НАЈПОЗНАТИЈЕМ 
ВАТЕРПОЛО МЕЧУ

Сигурно најпознатији меч у 
историји ватерпола одиграли 
су Мађари и Совјетски Савез на 
Олимпијским играма у Мелбурну 
1956. године. Дуел је одигран под 
великим политичким тензијама због 
мађарске кризе и устанка против 
марионетске совјетске власти у 
Будимпешти.

Мађари који су били много бољи 
тим, суверени светски владари у 
ватерполу, добили су са 4:0. Током 
меча су били размењивани ударци 
и увреде, на крају је Рус Прокопов 
ударио Мађара Задора песницом у 
води, а слика крвавог ватерполисте је 
обишла свет.

Он није играо у финалу у коме 
су Мађари савладали Југославију и 
освојили своје четврто злато.

Иначе, публика је све време била на 
страни Мађара, чак су по завршетку 
меча пробали да се обрачунају са 
Прокоповим.

Квентин Тарантино је о овом дуелу 
2006. снимио независни филм у коме 
је наратор био славни Марк Шпиц.

НИЈЕ ГОТОВО ДОК НИЈЕ 
ГОТОВО

Финални обрачун у кошарци на 
Олимпијским играма у Минхену је 
сигурно једна од најконтроверзнијих 
утакмица у историји. Остало је 
забележено да је Совјетски Савез 
савладао САД са 51:50, и то је био 
први пораз Американаца на играма 
од када је кошарка олимпијски спорт, 
од 1936.

Руси су водили 49:48, али је данас 
познати кошаркашки тренер Даг 
Колинс украо лопту, фаулиран је и 
два бацања је претворио у вођство, 
за које се веровало да значи и 
злато за Американце. Совјети су 
сигнализирали да су затражили тајм 
аут одмах после фаула на Колинсом, 
дошло је до праве збрке, тадашња 
правила су дозвољавала да чак одмор 
буде између слободних бацања. На 
крају су после расправе која је дуго 
трајала Совјети добили три секунде 

за последњи напад. Изведен је 
неуспешно, али је поновљен због 
нове збрке са звуком сирене после 
само једне секунде. Никоме ништа 
није било јасно, акција је поновљена, 
Едешко је на другој страни терена 
пронаша Бјелова који у последњој 
секунди постиже кош за победу.

Американци нису признали пораз, 
а одбили су и да узму сребрне медаље.

УМЕСТО ЗЛАТА - ХОТЕЛ
Дорандо Пјетри је један од 

најпознатијих маратонаца у историји, 
иако није освојио медаљу.

Овај Италијан је 1908. у Лондону 
погрешно проценио своје моћи, и 
иако је био у убедљивом вођству, када 
је после 40 км ушао на стадион, падао 
је и устајао како би се докопао циља. 
Помогле су му судије у полседњих 
неколико метара, бојећи се за његов 
живот.

На крају су Американци уложили 
жалбу, Пјетри је био дисквалификован, 
а злато је припало Џонију Хејнсу.

Међутим, права звезда је био 
Пјетри, добио је сребрни пехар за 
утеху од британске краљице, а „Дејли 
Мејл“ је на предлог Артура Конана 
Дојла започео акцију скупљања 
средстава како би овај италијански 
конобар остварио сан, отворио 
пекару у свом родном граду у Ређо 
Емилији.

Скупљено је 300 ондашњих 
фунти, али нису биле ни потребне 
Пјетрију који је наставио да трчи, 
победио је Хејнса пар пута, освојио 
и прво место на неколико маратона. 
Професионално се такмичио и уместо 
пекаре на крају отворио хотел. Био је 
слабији предузетник него атлетичар, 
па је на крају банкротирао.

СИГУРНА ПОБЕДА
Најбизарнија ситуација у историји 

Олимпијских игара догодила се 1908. 
у Лондону у трци на 400 метара.

Наиме, Американац Џон Карпентер 
је блокирао домаћег такмичара 
Виндама Халсвела током трке што је у 
САД било дозвољено, у Европи није. 
Због овог потеза, МОК је наложио да 
трка буде поновљена.

Карпентер није желео да поново 
трчи,  он је у првој трци освојио 
злато, а и остали такмичари, 
двојица Американаца су се са њим 

солидарисала. Тако је на старту 
Виндам Халсвел остао сам па је 
џогирао 400 метара и освојио злато, 
без конкуренције…

КАД ЈЕ ЗЛАТО СУЂЕНО
Мађарски стрелац Карољ Такач 

био је под забраном учествовања на 
ОИ 1936. јер није био официр, таква 
су била правила.

Ипак, после много перипетија, 
ипак је изборио одлазак у Токио 
1940., али му је пар месеци пре игара 
експлодирала граната на војној 
вежби и готово је изгубио десну руку, 
тачније није њоме више могао да 
држи пиштољ. У сваком случају, игре 
у Јапану нису одржане због избијања 
Другог светског рата.

То га није обесхрабрило, у 
наредним ратним годинама је научио 
да пуца левом руком и освојио два 
олимпијска злата, у Лондону 1948. и 
Хелсинкију 1952.

Постао је и светски шампион, 
а касније је радио као тренер 
мађарских стрелаца.

БАСКЕТ НА ШЉАЦИ
Кошарка је први пут била на 

програму Олимпијских игара 1936. у 
Берлину.

Од тада до 1972. Американци су 
доминирали, што је нормално, иако 
до 1992. нису слали професионалце 
на игре.

Најмањи број кошева је постигнут 
баш у Берлину, САД су савладале 
Канаду са 19:8. Проблем је био у 
терену.

Наиме, играло се на отвореном и то 
на песку, тачније шљаци на тениским 
теренима,  а прилично хаотични 
турнир је затворен финалном 
утакмицом по јакој киши. Нешто 
ефикаснији је био меч за треће место, 
Мексиканци су савладали Пољаке 
26:12.

Иначе на кошаркашком турниру 
је учествовало чак 23 нације, био је 
то најмасовнији колективни спорт, 
а медаје је доделио човек који је и 
измислио игру под обручима, Џејмс 
Нејсмит.

Спортске. нет

КУЛИН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ СПЕКТАР

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ (5)

Карољ Такач

Спиридон Луис

Мађарски ватерполиста Ервин Задор 
напушта базен у Мелбурну

Сергеј Белов постиже најпознатији кош 
у историји олимпијских турнира

Дорандо Пиетри
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Мачевање је уметност 
погодити противника 
без примања поготка, 
рекао је велики француски 
писац Молијер, 1650 
године у време када су се 
мачевима решавали двобоји 
џентлмена. Савремено 
мачевање настало је крајем 
17. и почетком 18. века 
нашавши извор у грађанском 
друштву великих европских 
градова, Париза, Беча, 
Лондона. У Србији су школе 
мачевања почеле да се 
оснивају у крајевима под 
утицајем Аустроугарске, а 
спорт стиче популарност 
почетком 19. века, када су на 
првим Олимпијским играма 
у Атини 1896. дефинисана 
правила. Мачевање се 
као спорт у Вршцу јавља 
почетком 20. века, тачније 
1926. године, када је у 
оквиру Вршачког атлетског 
клуба формирана прва 
мачевалачка секција која је 
радила све до почетка Другог 
светског рата. Мачевање у 
Вршцу од тада замире све до 
2012. године. 

Овако причу о вршачком 
мачевању започиње електро 
- инжењер Жељко Ћела, 
професор у средњој школи 
“Никола Тесла”, оснивач и 
тренер Мачевалачког клуба 
“Карика”.

Откуд код Вас мотив 
да почнеш да се бавиш 
мачевањем?

- За мачевање сам се 
заинтересовао за време 
студија електротехнике, почео 

сам у клубу “Свети Ђорђе” 
код професора Александра 
Станковића. То је, подсећам, 
било време деведесетих 
година када је мачевање на 
овим просторима било у кризи. 
Нисам успео да направим неке 
озбиљније резултате, али се од 
још неких ентузијаста оформио 
тим људи који ће касније почети 
са формирањем клубова и 
обуком младих мачеваоца. 
То је умногоме допринело да 
данас у многим градовима 
Србије постоје мачевалачки 

клубови. По завршетку студија 
почео сам да радим у циглани 
у Банатском Карловцу као 
електро - инжењер, да би 
1996. године добио посао 
у ШЦ “Никола Тесла”. У том 
периоду сам неколико пута 
месечно путовао у Београд да 
се мачујем, такмичио сам се без 
неких великих резултата, али 
сам се осећао врло лепо.  Потом 
је уследила петогодишња 
пауза да би 2012. основао клуб 
“Карика”.

Чиме сте се руководили 
када сте добили идеју 
да у Вршцу оснујете 
мачевалачки клуб?

- Основна идеја била је 
оживљавање традиције 
мачевања у Вршцу и спајање 
са новим почетком развоја 
овог лепог спорта. Отуда и 
име клуба “Карика”. Поновно 
рођење мачевања у Вршцу 
омогућено је захваљујући 
великом разумевању 
руководства Града Вршца и 
људи из Центра Миленијум 

захваљујући којима имамо 
средства за рад и место за 
тренинг. Нама је сасвим 
одговарајући простор у 
ходнику Миленијума, иза 
столова за стони тенис, чак 
су нам обезбедили и једнан 
комад тартан стазе на чему 
смо веома захвални. Наравно, 
захвални смо и на великој 
помоћи у организацији 
јуниорског Светског купа који 
је прошле године одржан у 
Вршцу и који је доста допринео 
популаризацији мачевања. 

Колико чланова има клуб 
и да ли је у досадашњем 
периоду рада “Карике” 
било неких запаженијих 
резултата?

- Брај чланова “Карике” 
варира, тренутно их је 
петнаестак. Са великим 
поносом могу да кажем да је 
наш члан Илија Јагодић успео 
да освоји треће место у Србији 
у пионирској конкуренцији, 
а касније и титулу кадетског 
првака Војводине. 

Колико је било тешко 
правити пионирске кораке 
када је у питању вођење 
мачевалачког клуба?

- Најважнија ставка у почетку 
била је набавка опреме и у 
томе су ми много помогли моји 
пријатељи из “Црвене звезде”. 
Уопште, у самом почетку био 
сам ослоњен на њихову помоћ 
и на родитељском ентузијазму 
деце која су почела да се баве 
мачевањем у клубу. Касније 
нам је помогао и Мачевалачки 
савез Србије, који је пронашао 
средства за набавку опреме, 
али и организовао посете 

свих тренера мачевања свим 
клубовима. Сваки тренер био 
је дужан да обиђе све клубове 
у Србији и да у сваком клубу 
одржи по четири тренинга. 
На тај начин су сви млади 
мачеваоци добили прилику 
да виде како се ради у другим 
клубовима. Врло брзо смо 
успоставили сарадњу са 
клубом из Темишвара, та 
сарадња се лепо развија 
обострано организујемо 
посете и пријатељска 
незванична такмичења. 

Којој мачевалачкој 
дисциплини се у Клубу 
“Карика” посвећује највећа 
пажња?

- Од три дисциплине, 
мач, флорет и сабља, ми 
највише пажње придајемо 
обуци у дисциплини мач. 
У последње две године на 
такмичења идемо искључиво 
у тој дисциплини и то из 
практичних разлога, јер у 
клубу имамо највише опреме 
баш за њу. Сем тога, мач је 
најпопуларнија дисциплина у 
Србији и у свету. 

Колико је скупо и 
опасно данас бавити се 
мачевањем?

- Постоје две велике 
предрасуде када је у 
питању мачевање. Прва је 
да се може десити озбиљна 
повреда. Мачевање је током 
година напредовало, самим 
тим и опрема, све у циљу 
максималне безбедности 
мачеваоца. Стручњаци кажу 
да је данас крикет опаснији 
спорт од мачевања. Сваки 
комад мачевалачке опреме, 
од мача, маске штитника, 
рукавице, атестиран је и 
максимална повреда која се 
може десити током борбе 
или на тренингу је модрица 
која се понекад деси при 
вакцинисању. 

Друга велика предрасуда 
када је у питању мачевање 
јесте да је то јако скуп спорт. 
Што се тиче цене опреме за 
мачевање, могу да кажем 
да мачевање не спада у ред 
скупих спортова какви су 
тенис или скијање. Маска 

кошта од 60 до 70 евра, 
мач кошта око 70, блуза 50 
евра, штитник за тело или 
подпластон стаје 30 евра и 
панталоне око 40 евра. Цена 
мачевалачких патика креће 
се око 120 евра. Међутим, 
треба имати у виду да је сву 
опрему могуће набавити и 
половну, тако да родитељи 
чија деца која желе да пробају 
да се баве овим спортом не 
морају одмах да купују нову 
опрему а не морају ни одмах 
да купе комплетну опрему. 
За почетак им је довољно да 
дођу у наш клуб и да служе 
нашом опремом док не буду 
решени да је мачевање спорт 
за њих.

Када “Карика” почиње 
упис нових чланова?

- Нова сезона за нас 
почиње 3. августа, тренинзи 
су у Центру Миленијум, млађа 
група почиње са радом у 19 
часова, а тренинг за старију 
групу у 20 часова. Радимо три 
пута недељно, понедељком, 
средом и петком. У клубу 
се бавимо и сценским 
мачевањем, до сада су наши 
чланови наступали у оквиру 
манифестације “Грожђебал”. 
За другу недељу спетембра 
спремили смо промоцију 
мачевања коју ће видети 
ученици свих вршачких 
основних и средњих школа. 
Наравно, добродошли су 
и старији људи, који желе 
рекреативно да се баве 
мачевањем.

Б.Ј.

МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ “КАРИКА” НАЈМЛАЂИ У ПОРОДИЦИ ВРШАЧКИХ СПОРТОВА

“КАРИКА” КОЈА СПАЈА ТРАДИЦИЈУ И 
НОВИ ПОЧЕТАК ВРШАЧКОГ МАЧЕВАЊА

М А Ч Е В А Њ Е

Жељко Ћела са некадашњим клупским другом из “Црвене звезде” 
Ивицом Субићем

Наследници традиције вршачког мачевања: Чланови МК “Карика”

ОД ЂЕРЂА 
ФРАЈНДА ДО ВЕРЕ 

ЈЕФТИМИЈАДЕС
Ко су спортисти који 

су вредни помена за 
стварање историје 
српског мачевања?

- Истакнути мачеваоци 
у периоду између два 
рата били су Зрењанинци, 
чија школа мачевања 
није престајала са радом. 
Ђерђ Фрајнд је био 
учесник Олимпијаде у 
Амстердаму 1928. године, 
Кристијан Маргит била је 
13 пута првак државе и 
на Олимпијади у Берлину 
1936. године стигла до 
полуфинала. Браћа Никола 
и Александар Николић 
такође су били олимпијци. 
После тога нисмо имали 
никакав значајан успех 
до појављивања Вере 
Јефтимијадес која је 
15 пута била првак 
Југославије и 11 пута првак 
Србије. Учествовала је на 
Олимпијским играма у 
Риму 1960. године. У бившој 
Југославији постојало 
је петнаестак клубова, 
међутим распадом државе 
многи од њих су престали 
са радом. У Србији је у том 
периоду радило свега пет 
клубова, данас их има 22, од 
чега је 17 такмичарских.
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