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ПРОШЛЕ СЕДМИЦЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ ОДРЖАНИ

ДАНИ ИНДОНЕЗИЈЕ У ВРШЦУ

Културни Центар Вршац, у сарадњи са
Амбасадом Републике Индонезије у Србији,
организовао је Дане Индонезије у Вршцу, по
први пут, у Дому војске. Била је то прилика да се
наши суграђани боље упознају са традицијом
и културом ове далеке земље. Презентација
индонежанског фолклора, филмске уметности,
природних лепота, као и кулинарских
специјалитета, изазвали су велику пажњу
Вршчана који су пропратили сва дешавања
током ове дводневне манифестације.
Манифестацијује
свечано
отворио
амбасадор Индонезије у Србији Њ.Е. г-дин
Mochammad Chandra Widya Yudha, који је рекао

да је ово његова прва посета Вршцу и додао:
- Много ми се допада ваш град, који је
типичан за Србију, али свакако доста различит
од било ког града у Индонезији. Осим лепих
зграда, архитектуре, природе, људи су овде
врло пријатни и гостољубиви што ваш град
чини још лепшим. Овде се осећам као код куће.
Манифесацијом Дани Индонезије хтели смо да,
кроз наше традиционалне плесове, изложбе
и предавања, Вршчанима приближимо све
оно што нашу земљу чини јединственом. Ово
је само мали део свега онога што наша велика
земља поседује, јер као што знате Индонезија
има око 18.000 острва и 300 различитих језика.

Велико интересовање за Дане Индонезије

Индонежански ансамбл задивио Вршчане

Амбасадор је изразио уверење да ће Дани
Индонезије бити први корак у заједничкој
сарадњи у будућности.
Наташа Маљковић Чонић, чланица Градског
већа задужена за културу, нагласила је да је за
наш град изузетна част да буде домаћин високој
делегацији и манифестацији Дани Индонезије.
- После три дана сјајног програма
Међународног фестивала фолкора „Вршачки
венац“, дружења са члановима седам ансамбала
из различитих земаља, имамо и ту част да
Амбасада Републике Индонезије у Србији
продужила боравак њиховог ансамбла још
три дана и приредила нам овако леп догађај,

истакла је Маљковић Чонић. Ово је дивна
прилика да се упознамо са индонежанском
културом и традицијом, уз плес, музику,
изложбе, кулинарство, предавања.
Дани
Индонезије
обухватили
су
традиционалне плесове ове земље, пројекцију
индонежанског филма „Огледало Никада
Не Лаже”, аутора познатог режисера Гарина
Нугрохоа, изложбу „Лепота Индонезије”,
предавање о Индонезији, као и кулинарско
вече у коме је кувар Амбасаде демонстрирао
спремање једног од најпопуларнијих јела у
Индонезији – нудли.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА „ДАНИМА ВОЈВОДИНЕ“ У ТЕМИШВАРУ

ПРОМОЦИЈА ВРШАЧКИХ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА
Богата туристичка понуда Града
Вршца представљена је на „Данима
Војводине“, одржаним у румунском
граду Темишвару, првог јулског
викенда, у организацији Туристичке
организације Војводине. Вршчани су
врло успешно презентовали природне
лепоте, традицију и културу нашег
града.
Манифестацији
је
претходила
конференција за новинаре, уз
присуство еминентних румунских
медија, којима су се обратили Генерални
конзул Републике Србије у Темишвару
Владан Тадић, директорка Туристичке
организиције Војводине др Наташа
Павловић и директорка Туристичке
организације Вршац Татјана Палковач.
Манифестација „Дани Војводине“
по трећи пут се одржава у овом
румунском граду, а на тргу Пјаца
Викториеи, житељима Темишвара су
се представили поред Туристичке
организације Војводине, као и

Заједничка промоција војвођанске туристичке понуде
Туристичке
организације
Вршца, извођењу ГКУД„Лаза Нанчић“ из Вршца,
Пландишта, Беле Цркве, Темерина, кажу у Туристичкој организацији Града
Бачког
Петровца,
Аква
парка Вршца. Посебну пажњу изазвале
Петроленд, Винарије Веселиновић- су и мажореткиње из Беле Цркве,
Бенишек, тестенина Пастаи доо, као и које представљају неизоставан део
Салаши за вас.
Белоцрванског карневала. Поред
- Посетиоци су имали прилику житеља Темишвара, овај догађај је
да дегустирају позната војвођанска привукао пажњу и бројних туриста
вина са територије Вршца и Фрушке који су тада били у посети овом граду.
горе и истовремено уживају у Највећа заинтересованост забележена
традиционалним народним играма у је за војвођанске салаше и разне

видове активног одмора у Војводини.
Вршачки туристички посленици
истичу да територија Румуније
представља значајно туристичко
тржиште, за Вршац, али и АП Војводину,
о чему сведоче и подаци Републичког
завода за статистику.
- Према званичним подацима
Републичког завода за статистику,
Војводину је у 2018. години посетило
13.493 посетилаца из Румуније, што је
за 14 одсто више него 2017. године,
истичу туристички радници. Када је
реч о ноћењима румунских туриста
за подручје Војводине, дошло је до
повећања од чак 50,7 одсто у односу на
2017.
Све већи број туриста и гостију
из суседне Румуније евидентан је и
у нашем граду, последњих година,
посебно када је реч о значајним
културним, привредним и туристичким
манифестацијама.
Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ПОСТАВЉАЊЕ САВРЕМЕНОГ
ПЛАСТЕНИКА

У економском дворишту Пољопривредне
школе „Вршац“ интензивно се ради на
постављању новог савременог, тзв. паметног
пластеника.
- Набавка и постављање пластеника
део су ИПА пројекта Србија - Мађарска
под називом “Иновација пољопривреде
за обезбеђивање раста и запошљавања у
прекограничном региону – Агрино”, каже
Срђан Клиска, директор Пољопривредне
школе „Вршац“. Ових дана биће завршени
радови на подизању пластеника, а
постављање метеоролошке станице и
електронских склопова планиран је у

наредних недељу дана када ће пластеник
бити оперативаан за производњу и учење о
новим технологијама.
Према речима директоа Клиске, упоредо
са постављањем пластеника, у Мађарској се
врше обуке о пластеничарској производњи
за све заинтересоване пољопривреднике
садашње и будуће, чланове Агрино
удружења.
- Током јула планирано је да се одрже три
радионице, а у августу још две, најављује
директор Пољопривредне школе „Вршац“ и
поручује да се сви заинтересовани грађани,
невезано да ли су чланови Агрино Удружења

или не, могу јавити за бесплатне одласке
у Мађарску на едукацију, за преостале
слободне термине.
Иначе, „паметан“ пластеник има
савремену дигиталну опрему којом се може
руковати на даљину. Тако се, на пример,

параметри стања и услова у пластенику
могу контролисати и регулисати мобилним
телефоном. Ово је значајан корак у
модернизацији наставе у овој вршачкој
средњошколској установи.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ХРВАТСКЕ

ДВАДЕСЕТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО КРОВ НАД ГЛАВОМ

-

Први потпредседник Владе најавио изградњу још 40 станова који ће у потпуности решити стамбени проблем узбегличких породица које живе
на територији Града Вршца Фото: А. Путник

Ивица Дачић, први потпредседник Владе
Републике Србије, министар спољних послова и
председник Комисије за координацију процеса
трајне интеграције избеглица, заједно са
градоначелницом Вршца Драганом Митровић,
уручио је кључеве 20 станова избегличким
породицама из Босне и Херцеговине и Републике
Хрватске са пребивалиштем на територији Града
Вршца. Реч је о потпројекту 2 Регионалног
стамбеног програма (РСП) у Републици Србији
чији је највећи донатор Европска унија.
- Конкретно у Вршцу, донација је вредна
421.057 евра, с тим што је Град Вршац обезбедио
инфраструктуру у вредности 11,5 милона
динара, рекао је Дачић и пожелео много среће
станарима који су решили своје стамбено
питање. Као што сам и раније говорио, ваше
патње су велике, за вас, свакако, незаборавне.
Сви заједно делимо и носимо терет минулих
времена. Морамо бити јединствени и у срећи и
у болу, јер једино на тај начин можемо градити
сигурну будућност за сву нашу децу и њихово
потомство. Са овог места, одговорно могу да
вам кажем да Влада Србије предано ради на том
циљу.
Дачић је пожелео срећно усељење
избегличким породицама и да се нигде више
одавде не селе.
- Град Вршац, као одговорна локална
самоуправа, препознао је потребе свог
становништва и, у последње три године, уложена
су значајна средства и доста напора како би
систематски било решено стамбено питање
преосталих избегличких породица, нагласила
је градоначелница Митровић. Данас можемо
слободно рећи да улазимо у последњу фазу
стамбеног збрињавања избеглих и прогнаних
лица у нашем граду. Двадесет станова, које данас
усељавамо, су само део насеља које ниче на
овом простору.
Свечаном уручењу кључева новоизграђених
станова у Ужичкој улици у Вршцу присуствовали
су и Владимир Цуцић, комесар за избеглице
и миграције, Леонета Пајер, представница
Делегације Европске уније у Србији, Ханс Ф.
Шодер, шеф Представништва УНХЦР-а у Србији,

33

ПРЕДСЕДНИК НЕНАД БАРОШ ЗАКАЗАО
СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ВРШАЧКИ
ОДБОРНИЦИ
ЗАСЕДАЈУ У
ПОНЕДЕЉАК

Председник Скупштине Града
Вршца Ненад Барош заказао је 37. по
реду седницу локалног парламента
за понедељак, 22. јул.

Улагање у потребе становника Вршца: Градоначелница Драгана Митровић и потпредседник Владе
Републике Србије Ивица Дачић уручују кључеве станова
представници других државних и међународних
институција и организација и корисници.
У име свих корисника, присутнима се
обратио Марко Милутиновић захваливши се
свима који су допринели да се изгради двадесет
нових станова.
- Данас је, за све нас, изузетан дан, а искрен
да будем, нисам се надао да ћу стамбено питање
решити у скорије време, рекао је Милутиновић
и подсетио на свој долазак у Србију и Вршац.
Ја сам са родитељиима и сестром избегао из
Хрватске 1991. Тада сам имао 15 година. Данас
имам 43, и дивну породицу, супругу Наташу, сина
Филипа, ћерку Марту, и коначно имам нешто
своје за себе и своју породицу - кров над главом.
Дачић је најавио да је планирано да се у
Вршцу изгради још 40 станова на локацији
одмах иза ове зграде, у оквиру Потпројекта
8. На тај начин било би решено стамбено
питање свих избегличких породица које
живе на територији Града Вршца.

Регионални стамбени програм заједнички
је вишегодишњи програм Републике Србије,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике
Хрватске, који има за циљ да обезбеди трајна
стамбена решења за најугроженије избегличке
породице у региону. Спроводи се уз подршку
ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе,
а финансиран је средствима Европске уније, која
је и највећи донатор, Сједињених Америчких
Држава,
Немачке,
Норвешке,
Италије,
Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга,
Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и
Словачке.
Дачић је најавио да ће наставити и даље
са истим ентузијазмом, с обзиром на то да је
пређено тек нешто више од пола пута - од 7.000
стамбених решења у оквиру овог Програма, са
уручењем кључева у Вршцу, подељено је 3.568
станова.
Ј.Е.

АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ У ПОСЕТИ ВРШЦУ

У Вршцу је боравио амбасадор Републике
Индонезије у Србији Њ.Е. г-дин Mochammad
Chandra Widya Yudha, заједно са привредном
делегацијом Амбасаде ове земље, 12. јула.
Високе званице угостила је градоначелница
Вршца Драгана Митровић са члановим Већа и
својим сарадницима.
Разговори у Градској кући били су
усмерени на све потенцијале који би могли
да буду основ квалитетне сарадње Вршца,
Јужнобанатског региона и Индонезије, а
присутним јужнобанатским привредницима
као и представницима Привредне коморе
Србије и регионалне привредне коморе Јужни
Банат представљена је могућност учешћа на
индонежанском Сајму трговине.
- Очекујем представнике привреде Вршца
на Међународном сајму трговине у Индонезији
који ће се одржати у Џакарти, од 16. до 20.
октобра ове године, рекао је Њ.Е. г-дин
Mochammad Chandra Widya Yudha, амбасадор
Индонезије у Србији. Биће то изузетна прилика
за привреднике Вршца и Србије да остваре
директан контакт са нашим привредницима
и произвођачима, а о томе сам разговарао и
са градоначелницом Драганом Митровић и
верујем да ће овај састанак бити користан за обе
стране.
Градоначелница
Драгана
Митровић
захвалила се амбасадору и привредницима
Индонезије на посети нашем граду и између
осталог рекла:
- Велика нам је част што је Република
Индонезија, као једна од најбрже растућих
светских економија, одабрала Град Вршац
да се упозна са његовим потенцијалима и
даљим привредним развојем. Ми смо данас на
састанку са господином Јудом представили шта
је то што Вршац ради, који су даљи планови за
развој нашег града и предложили сарадњу
на културном нивоу, али и привредном и у

Фото: А. Путник

ДОГОВОРИ О ПРИВРЕДНОЈ САРАДЊИ

Учвршћивање привредне сарадње Вршца, јужнобанатског региона и Индонезије:
Амбасадор Мохамед Чандра Јуда и градаоначелница Драгана Митровић
другим сегментима. Сигурна сам да ће вршачке
компаније бити присутне на наступајућем сајму,
јер је то добра прилика, не само за склапање
нових послова, већ и за друге конекције, а
поготово за добру презентацију нашег града.
На састанку је закључено да јужнобанатски
регион већ има сарадњу са Индонезијом, као и
да остварује суфицит у извозу. О томе је говорио
Зоран Чернох, координатор Регионалне
привредне коморе Јужни Банат.
- Пре пар година суфицит у извозу износио
је свега 13 милиона евра, сада је достигао 72 са
лаганом тенденцијом да из године у годину расте,
што је тенденција свих наших привредника,
рекао је Чернох. Са задовољством желим да

истакнем да ми на територији нашег региона, у
Ковину, имамо изузетно квалитетну инвестицију
Републике Индонезије. Тo су представници
фирме Делта Дењуб (Delta Danube) који су овде
и присуствују састанку. Наш циљ је да постојећу
сарадњу учврстимо и подигнемо је на виши
ниво.
Представници Центра за промоцију трговине
Индонезије за Централну и Источну Европу, са
седиштем у Будимпешти, и Економског одељења
Амбасаде Републике Индонезије у Београду,
припремили су квалитетну презентацију
привреде и економије ове земље, као и
поменутог Сајма трговине.
Ј.Е.

На дневном реду наћи ће се
девет тачака. Одборници треба да
донесу Одлуку о промени намене
катастарских парцела 9854/2 и
9854/3 КО Вршац, које се налазе у
блоку 11, у Улици Ђурђа Смедеревца,
затим Одлуку о покретању поступка
отуђења непокретности из јавне
својине Града Вршца непосредном
погодбом, катастарска парцела број
9781/2, Брегалничка, КО Вршац,
као и Одлуку о измени и допуни
Одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
и измени Одлуке о постављању
објеката на површинама јавне
намене.
Актуелни
сазив
локалног
парламента
расправљаће
о
доношењу Решења о давању
сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ДОО Хелвеција Вршац
о покретању поступка поновне
продаје непокретне и покретне
имовине. На дневном реду и
доношење решења о престанку
функције и новом именовању в.д.
директора Центра за социјални рад
Града Вршца, као и в.д. директора
Народног позоришта „Стерија“.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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МАТУРАНТИ ВРШАЧКИХ ШКОЛА

МАТУРСКА УСПОМЕНА ОСНОВАЦА

“ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”

Почев од овог броја “Вршачка кула” ће у неколико наредних
представити матуранте вршачких основних и средњих школа. У овом
броју објављујемо матурске фотографије ученика завршних разреда ОШ
“Олга Петров Радишић”.

Одељење VIII-1

Одељење VIII-2

Одељење VIII-3
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ЈКП “2. ОКТОБАР” ПОСТАВИЛО НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ГРАДУ И СЕЛИМА

СПОЈ ВРШАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ
И САВРЕМЕНИХ СТАНДАРДА

ЈКП “2. октобар” је крајем прошле
године набавило око 20 јавних чесми.
Најпре се вршила замена старих и
дотрајалих чесми, као што су биле
на углу улица Николе Тесле и Васка
Попе, а затим на улазу у Градски парк,
на углу Фрушкогорске и улице Другог
октобра.

Поред замене старих, чесме су
постављене и на новим локацијама,
а то су Трг Николе Пашића, теретана
на отвореном у Балканској улици, код
дечијих игралишта у Градском парку,
на Војничком тргу и иза Гимназије,
код Градске Болнице и на гробљу.

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019
и 37/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта за потребу урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу фарме,
објекта 1 - реконструкцију и доградњу фарме за тов свиња
(товилишта), објекта 2 и 3 - реконструкцију и доградњу
фарме за узгој и тов свиња, објекта 4 - реконструкцију и
доградњу фарме за тов свиња (прасилиште и чекалиште)
и објекта 5 – хладњаче на парцели бр. 3777/2 KO СТРАЖА,
у Улици Ђурака бр.11 у Стражи.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: „Агро Вирт“ ДОО из Барица,
ул.Маршала Тита бр.151.
Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу
зграде Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7
дана почев од 19.07.2019. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
на изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне
презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће
обавештења о садржају јавне презентације.

Села која су добила јавну чесму су
Куштиљ, Мали Жам и Гудурица.
У плану је постављање чесми и
на Куштиљском и Гудуричком путу,
насељу Хемоград, као и другим
локацијама у граду и селима.
Приликом одабира чесми, водило

се рачуна да буду у духу традиције
Града Вршца, али и да задовоље
савремене
стандарде
и
буду
препознатљиве за наш град.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска
управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и
послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА –
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС ‘’СТРАЖА’’ PA14/PAU14/
PA14C140/PAO14, ВРШАЦ
‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је
Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене
послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта
Реконструкција локације РБС ‘’Стража’’ PA14/PAU14/PA14C140/
PAO14, Вршац, на к.п. 699 К.О. Стража, територији града Вршца.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,
може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у
канцеларији бр. 213, у периоду од 19. јула до 29. јула 2019. године,
сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на
животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове
заштите животне средине Градске управе Града Вршца
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ВЛАДИМИР БОШКОВИЋ, УМЕТНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ ГКУД „ЛАЗА НАНЧИЋ“

ЧУВАРИ ФОЛКЛОРНЕ БАШТИНЕ
ОБЕЛЕЖАВАЈУ СТОГОДИШЊИЦУ РАДА
В

ладимир Бошковић стасавао је у ГКУД „Лаза
Нанчић”, почео као једанаестогодишњи
дечак, као играч, а последњих 18 година је на
месту руководиоца у Друштву. Као уметнички
руководилац брине о свему, заједно са тимом
сарадника успео је да реализује своју визију да
омасови чланство, унапреди и подигне квалитет
рада у фолклорној секцији, народном ансамблу
и изворном певању. Јубиларну годину „Лазини“
фолклорци обележиће низом догађаја, а у плану
је и велики концерт у спортској сали Центра
Миленијум, нешто до сада невиђено у нашем граду.
Ретки су и велики градови
који се могу похвалити чуварима
традиције какви су „Лазини“
фолклорци који ове године
обележавају
стогодишњицу
постојања. Реците нам нешто о
историјату Друштва.
- Овогодишњи јубилеј је веома
значајан за наше друштво, али и за
наш град, јер данас није ни мало лако
аматерским друштвима да опстану
и остварују успешне резултате,
зато нам је овај јубилеј још дражи.
Сваки наш наступ у 2019. биће део
програма прославе посвећеног
стогодишњици ГКУД „Лаза Нанчић“.
Недавно смо, у Конкордији,
одржали
свечану
академију,
осмишљену
као
хронологија
стогодишњег постојања друштва.
Учесници су били наши чланови, а
кроз историјску причу приказали
смо Косту Абрашевића, Васу
Пелагића,
Жарка
Зрењанина

заинтересујемо посетиоце, а ја се
захваљујем свим нашим члановима
који су дали допринос да академија
буде успешна и несвакидашња.
У дугој историји постојања,
Друштво је радило под именима:
Радничко - певачко друштво „Васа
Пелагић“ (1919-1924.), Радничка
уметничка група „Абрашевић“
(1924-1947.), Синдикално културно

болести, тако је његова мајка
купила ову кућу и предала је, као
задужбину, вршачкој младости.
Ми смо у Лазином дому од 1919.
Породица Нанчић учинила је нешто
велико за овај град и зато ми је
посебно драго да наше Друштво,
после дуго година, носи име Лазе
Нанчића.
Јубиларну
годину
прати
и значајно признање које
је
додељено
„Лазиним“
фолклорцима. Које?
- Није лако доћи до покрајинске
смотре фолклора, у војвођанском
и Лазу Нанчића, ликове чија је
имена Друштво носило током
протеклих 100 година. Академију су
пратили песма, игра, али и изложба
фотографија, сувенира земаља
које смо пропутовали, признања
која смо освајали, народних
ношњи... Мислим да смо успели да

- уметничко друштво „Жарко
Зрењанин“ (1947-1960.), КУД „Жарко
Зрењанин“ (1963-2000.) и од 2000.
носи име „Лаза Нанчић“.
Све то време Друштво ради у
Лазином дому, задужбини породице
Лазе Нанчића која је оставила ову
кућу младима, да овде буде игре,
песме, да буде весело. Лаза је
умро млад, са 33 године, од тешке

аматеризму ради се веома озбиљно,
конкуренција је јака, а само 5
друштава одлази на републичку
смотру. Ми смо то успели три пута
током протеклих година, а у 2019.
смо имали највећи успех у историји
постојања нашег Друштва - освојили
смо треће злато на Републичкој
смотри фолклора у Чачку. Испред
нас су били Нови Сад и Крагујевац,

а ми, као мали град, треба да будемо
поносни сви заједно, од чланова,
родитеља, суграђана и самог
града. Успели смо да мотивишемо
чланове, да их задржимо, а
континуиран и стручан рад и труд
дали су резултате. Златно одличје на
републичкој смотри је велики успех.
Где сте све гостовали?
Вршачки фолклорци наступили
су у Америци пре више деценија.
Када је то било?
- Од старијих чланова чуо сам
и упамтио да су наши чланови,
тамбурашки оркестар на челу са
господином Винћиловим, гостовали
у Белој кући, 1973. Био је то
невероватан успех, и дан данас за
понос. Нама није пошло за руком
да путујемо преко океана, али
гостовали смо у бројним земљама.
Европу смо, углавном, пропутовали,
најдаља је била Португалија,
озбиљан фестивал прошле године,
били смо одлично примљени,
добили смо позив да поново идемо.
Међутим, тако далеке дестинације
тешко је реализовати, велики
су трошкови које морамо сами
да финансирамо. Кад можемо,
упуштамо се у тако неки већи
пројекат.
Колико је људи прошло кроз
Друштво, колико сада имате
чланова, колико секција?
- Мислим да је кроз Друштво,
за
протеклих
100
година,
продефиловало
око
100.000
Вршчана бројних генерација. У
разговору сазнајемо да је из скоро
сваке вршачке куће неко некада
био наш члан, сваки музичар
провео је неко време у Друштву.
И данас из године у годину имамо
све више чланова, имамо секције
фолклора, народног оркестра и
изворног певања, а од 2018. и групу
рекреативаца. У фолклорној секцији
имамо 5 дечјих ансамбала, затим
припремно - извођачки ансамбл,
оркестар и групу певача. Најмлађи
чланови имају 4 године, а најстарији
60 и неку. Извођачки, играчки
састав има 35 девојака и 20 момака
и оркестар од око 15 музичара.
Моји најближи сарадници у

друштву, без чијег рада и труда
не бисмо остварили значајне
резултате, јесу: Павле Влаховић,
председник Друштва, Александар
Максимовић,
руководилац
првог дечјег ансамбла, Милош
Николић, руководилац дечјег и
припремно извођачког ансамбла,
Урош Марков, руководилац дечјег
ансамбла, Бојана Кларић и Јана
Томић, руководиоци школице
фолклора, Наталија Росић, вокални
педагог Друштва, Лазар Марков,
шеф Народног оркестра, Мирослав
Леканић, руководилац рекреативне
групе, Дарија Пуја и Милица
Василевски - економат Друштва,
Драгана Павлов - ПР Друштва.
Захваљујем
се
свим
сарадницима, а посебно бих
поменуо председника Друштва
Павла
Влаховића,
врхунског
културног
радника,
човека
невероватне енергије, визије,
искуства, од кога сам много тога
вредног научио. Драго ми је да смо
се окупили око заједничког циља руковођења Друштвом.
Задовољство је радити у Друштву
и поред бројних проблема са којима
се сусрећемо. Све су то дивни људи,
несебични, спремни да помогну,
другарство је велико. Из Друштва
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су потекла бројна кумства, бракови,
ту су генерације чланова истих
породица, нема раздвајања, влада
једна дивна добра енергија, деле
све, и један сендвич кад остане, све
то чини један породични амбијент и
даје снагу за нове циљеве.
Када је реч о кореографијама,
последњих 10 година имамо оне
које су ауторска права врхунских
кореографа: Милорада Лонића
(Фолклорни
ансамбл
„Вила“
Нови Сад), Славице Михаиловић,
дугогодишњег
руководиоца
крагујевачког
„Абрашевића“,
Велимира Аговског, предводио је
„Коло“ протеклих година... Много
сам научио од њих. У будуће ћу
покушати да се ослоним и на неке
своје ауторске кореографије, имам
изузетне сараднике, озбиљне и
вредне. Потрудићу се да оставим и
неки свој печат у раду овог Друштва.
Потребно је време да човек стекне
искуство, да сазри на неки начин.
Од када сте уметнички
руководилац
ГКУД
„Лаза
Нанчић“? Који су Ваши задаци?
- Уметнички руководилац сам
од 2001. Мој задатак је све, од
тога да бринем о томе да имамо
масовно чланство, јер само тако
може да се добије квалитет. Кад
сам преузео Друштво, имали смо
неколико дечака и 15-так девојчица.
Биле су потребне године рада да
се друштво омасови, да ти људи
стасају, да крену у живот, ишколују
се, оснују породице, а да и даље
остану везани за Друштво. На то сам
врло поносан, а желим да поменем
и наше ангажовање у Уљми и
Павлишу где смо формирали
фолклорна
друштва,
школе
фолклора чији полазници касније
постају наши чланови и део нашег
првог извођачког састава.
Колико су данас млади
заинтересовани за фолклорну

традицију? Да ли их је тешко
привући и задржати у Друштву?
- До неких година јесу
заинтересовани, увек је то
израженије код девојчица него
дечака, али уз неки наш труд,
успевамо да заједнички пребродимо
све кризе које се јаве. Ако је приступ
коректан, квалитетан, ако постоје
рад, дисциплина, зацртани циљеви
које ћемо заједно остваривати, онда
то добро функционише. Задовољни
су и чланови, а и њихови родитељи
којима су важни услови под којима
деца раде, од стручног, педагошког
рада, до хигијене, јер овде има 300
чланова, доста њих свакодневно
продефилује.
И ви сте стасавали у овом
вршачком Друштву. Од када сте
овде?
-Почео сам као играч, 1991,
као једанаестогодишњи дечак, а
руководилац сам 18 година. Као
момак почео сам да руководим
дечјим ансамблом, у време када
је уметнички руководилац био

Зоран Димковић, који ме је и
привукао свему овоме. Желео сам
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да мало припомажем друштву,
да се посветим најмлађима. Још
тих година, имао сам иза себе
неколико семинара и едукација.
Након одслужења војног рока,
испоставило се да неко треба да
стане на чело првог ансамбла,
нисам то желео, јер била је то
генерација са којом сам играо.
Међутим, старији чланови у управи
наговорили су ме да прихватим, да
покушам да нађем неко решење да
се настави рад Друштва. У почетку
то није била ни моја жеља, ни идеја,
али ето остао сам овде до данас.
Било је пуно проблема, требало је
подићи Друштво у сваком смислу,
квалитетом рада, кореографија,
народних ношњи, повећањем
чланства... све су то били неки
моји циљеви који трају и на којима
радим добрих 18 година. Није било

лако, али гледано из овог угла,
зато су ми сви ови успеси дражи и
слађи. Нисам дошао на готово, моји
сарадници и ја заједно смо успели.
Када је реч о плановима,
покушавамо да направимо велики
концерт поводом овогодишњег
јубилеја, требало би да се одржи
19. октобра, у спортској дворани
Центра Миленијум. Верујем да
ћемо успети да напунимо пола
гледалишта. Гости ће бити мој
ментор Милорад Лонић са својим
Фолклорним ансамблом „Вила“
„Железничар“ Нови Сад, који су
деценијама у врху нашег фолклора,
затим КУД „Бранко Радичевић“ из
Руме чији је уметнички руководилац
Петар Поповић, са којим имамо

година у тешким тренуцима, када
сам размишљао да изађем из свега
овога.
Имамо велике планове за рад
Друштва, јер мислим да ово није

тога возач, сад је пензионер. Имам
сестру Светлану, две године старију.
Ако изузмемо оне тешке године,
које су нас задесиле, детињство је
било лепо, весело, безбрижно.
После основне школе (ОШ „Олга
Петров Радишић“), завршио сам
средњу ШЦ „Никола Тесла“, струка
електротехничар погона. Радим у
струци, у АД „Техника“ Вршац.
Имам своју породицу. Оженио
сам се супругом Катарином,
Вршчанком, девојачко презиме јој
је Боднар, 2008. године. Катарина
и ја имамо сина Уроша (10 година)
и ћерку Сању која има 4 године.
Катарина ми је увек била огромна
подршка, посебно у почетку, у
тим тешким годинама када сам
покушавао да нешто створим.
Дугујем јој велику захвалност за све
то.
Имате ли неку своју животну
филозофију?
- Кад ме то питају, обично кажем
да кад бих кренуо из почетка, ја бих
све радио исто, и од приватног, и
од пословног живота, а и од овог
уметничког дела. Исто овако да буде
тешко, али да касније буде лепо, јер
сад се осећам срећно, испуњено,

крај нашег успона, да има још
простора за напредак.
Реците нам нешто о својим
биографским подацима. Где сте и
када рођени?
-Рођен
сам
у
Постојни
(Словенија), новембра 1980. У Вршац
сам дошао са 5 година. Мајка Даница
је домаћица, бринула је о нама, отац
Србислав био је војно лице, након

задовољно, управо због труда и
рада, проналаска нових путева,
решења, али и резултата који су
остварени и видљиви. Верујем да
ће нам подршку давати и даље Град
Вршац и сви наши суграђани да у
најлепшем светлу представљамо
град, на задовољство и понос свих
нас.
Јованка Ерски

дугогодишњу лепу сарадњу. Желео
сам са њима да обележимо наш
велики јубилеј, јер су ми они били
значајан ветар у леђа протеклих
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ИНДИЈА КОРИСТИ ЈОГУ ДА
ПРОШИРИ ГЛОБАЛНИ УТИЦАЈ
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ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ГДЕ СЕ НАЛАЗИ
РЕЧНО ОСТРВО
ВЕЋЕ ОД
ЦРНЕ ГОРЕ?
У Амазонији * Река Мадеира (тј. „Шума”)
највећа је притока (десна) Амазона, у
који утиче низводно од града Манауса.
Постаје у Боливији спајањем андских
река, леве саставнице Бени (дуга око 1.500
километара) и десне Маморе (дуга 2.300
километара). Обе су водом богате: прва
располаже са 6.200 кубних метара у секунди,
а друга са 8.100 кубних метара у секунди. Са
саставницом Маморе Мадеира је дугачка
3.230 километара (Дунав 2783,4 километра)
и уноси у Амазон просечно 30.500 метара

ЊУ ДЕЛХИ - Индијски премијер
Нарендра Моди је заједно са 40.000
људи у Индији практиковао јогу
на догађају којим је обележен
Међународни дан јоге.
„Нека наш мото буде јога за мир,
хармонију и напредак”, рекао је
Моди публици пре него што им се

придружио у једносатној вежби. Прве
године када је ступио на дужност, Моди
је у Уједињеним нацијама успешно
излобирао да се 21. јун обележава као
Међународни дан јоге.
Од
тада
Модијева
хинду
националистичка влада користи ову
древну вештину као вид меке моћи да

у секунди (Дунав у Црно море 6.500 кубних
метара у секунди). Пловна је чак и за
морске бродове 1.060 км – до града Порто
Вељо у Бразилу (Дунав 2.411 км, за морске
бродове 170 км – до Браиле). На ушћу
Мадеире налази се огромно речно острво
Тупинамбарама са површином од 15.000
квадратних километара, па је та ада већа од
територије Црне Горе (13.812 квадратних
километара).

Извор: Политика

НАТО ЋЕ ПОДРУЧЈЕ

ШАХОВСКИ
АУТОМАТ
Пре тачно 235 година (1769) мађарски
инжењер и проналазач Волфганг фон
Кемпелен конструисао је шаховски аутомат
под именом „турчин”. Направа која је била
намењена забави на двору Марије Терезије
имала је силуету у природној величини,
обучену у турско одело (отуда аутомату име
„турчин”). Била је причвршћена на велики
сандук, који се састојао од два дела и имао
помичну ладицу.
На горњем делу била је шаховска табла.
Пре почетка представе отварала су се врата
на сандуку ради показивања уплетене масе
жица како би се публика уверила да сандук
не скрива човека. Међутим, истина је
била сасвим другачија, „турчин” је скривао
оператера.
Прва представа шаховског аутомата
„турчина”одржана је испред дворца Марије
Терезије 1770. године. Јавни наступи
са шаховским аутоматом одржавани су
пуних осамдесет пет година непрекидно.
Конструктор Волфганг Кемпелен је са
својим аутоматом посетио неколико већих
европских градова.
После Кемпеленове смрти (1804), аутомат
је купио баварски музичар Јохан Непомук
Мелцел. Мелцел је и сам конструисао
аутоматски оркестар направљен педалама.
Славни француски војсковођа Наполеон
играо је против шаховског аутомата
„турчина” у Бечу без успеха.

прошири утицај Индије у свету.
Јога, древна индијска пракса
саморазвоја, ушла је 2016. године
у списак нематеријалне културне
баштине човечанства Организације
УН за образовање, науку и културу,
јавља АП а преноси Бета.
Извор: Политика

РАТОВАЊА ПРОШИРИТИ

И НА СВЕМИР

Други на листи познатих шаховских
аутомата је „ајееб”. Конструисао га је Чарлс
Алфред Хупер, а трећи је „мефисто”. И
„мефистом” је, такође, управљао оператер,
али захваљујући електрици, оператер је
могао да изводи са даљине и први пут је
приказан 1878. године. Силуета оператера
била је одевена у црни баршун, обрубљен
црним. Изгледао је као конвенционални
Мефистофелес, лукавог, али не и злог
израза.
На глави је имао гримизни шешир
са црним ободом, окићен са два
велика пера. Руке „мефиста” биле
су лепо обликоване и витке (лева
рука је била у црној рукавици), као и
торзо. Ноге су биле скрштене, једна
је била складна људска нога друга у
облику раздвојеног папка. Силуета је
била у седећем положају за обичним
шаховским столом.
Међутим, како није било сандука као
код „турчина” и како су гледаоци могли
да контролишу „мефиста” и за време игре,
стварно је било уверљивије да се ту први
пут радило о аутомату који у себи није
могао да скрива човека.
Видан напредак направио је шпански
научник Торес Куедо, конструисавши
справу која је играла краљеву завршницу и
топа против краља.
Извор: Политика

БРИСЕЛ – НАТО ће ове године
признати свемир као простор у
коме би могао да се води рат, наводи
Ројтерс позивајући се на изјаве
дипломата.
Како наводи Ројтерс, одлука НАТО
ће делимично бити условљена идејом
америчког председника Доналда
Трампа да оформи свемирски огранак
војске, те како би му показали да је
алијанса и даље релевантна.
Званична одлука требало би
да буде донета на самиту НАТО 3.
и 4. децембра у Лондону коме ће

присуствовати и Трамп, јавља Танјуг.
Ројтерс наводи да, уколико се
одлука усвоји, свемир ће бити
уврштен међу подручја ратовања,
као што су копно, море, ваздух или
сајбер простор.
„Постоји разумевање да бисмо
свемир требало да уврстимо међу
ратишта и лондонски самит је
вероватно најбоље место да се то
озваничи”, рекао је неименовани
дипломата.
Извор: Политика
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ОДРЖАНА ТРЕЋА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА АГАПИ АРТ

„ДИЈАЛОГ“ У КОНКОРДИЈИ

Вршац је био домаћин треће Ликовне колоније
Агапи Арт која је окупила дванаест уметника из
Белгије, Бугарске, Румуније и Србије. Инспирисани
градом и околином, уметници су своје импресије
пренел на платна, исклесали скулптуре и својим
разноликим ликовним рукописима забележили,
овековечили један тренутак у вечности.
Резултат боравка ових уметника у ликовној
колонији Агапи Арт, у њеном трећем сазиву,
јесте изложба под називом „Дијалог“, отворена у
галеријском простору Конкордије Градског музеја
Вршац.
- Ово је наша трећа по реду ликовна колонија, сада
смо јој дали назив Агапи Арт, а прве две нису имале
имена, каже Драгана Агапи Морариу, организатор
Колоније, Вршчанка која годинама живи у Канади.
Мој супруг и ја волимо уметност, сликамо, купујемо
и сакупљамо уметничка дела и тако смо одлучили да
будемо спонзори колоније, а придружили су нам се
и још неки људи који нам помажу.
Вршац и Србију представљале су сестре Даниела
и Доминика Морариу, академске сликарке. Учесници
Колоније боравили су у Вршцу од 27. јуна до 7. јула.
- Прву колонију организовали смо у Делиблатској
пешчари, моји родитељи и ја смо родом из Гребенца,
за мене је то диван предео, занимљив и инспирација
за уметнике, каже Агапи Мораиру. Ове године
уметници су изразили жељу да бораве у Вршцу,
били су смештени у Дому ученика где су били лепо
прихваћени.
Да је Вршац био инспирација учесницима
колиније Агапи Арт потврђују и мотиви града који се
налазе на сликама изложеним у Конкордији.
Ј.Е.

Поштоваоци уметности испратили су отварање изложбе

У САЛИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОДРЖАНО

ВЕЧЕ АФОРИЗАМА И ПОЕЗИЈЕ

У сали Културног центра у уторак 16. јула
одржано је шесто по реду Вече афоризма и поезије.
Наступили су Сања Вукелић из КОВ-а, песник
Александар Јовановић и афористичар Зоран
Ђуровић Ђурке који је уједно представио своју нову
књигу афоризама под називом “Размишљаоница”
у којој су место нашли његови најбољи радови из
претходних пет година, објављивани у Политици,
Вечерњим новостима, познатим сатиричним
часопису Етна, зборницима и конкурсима и
фестивалима на којима су освајали награде.
Програм су отворили Татјана Вукелић и Живојин
Петровић а публика је имала прилику да ужива у
прелепим стиховима и занимљивим афоризмима

за које су учесници програма награђени аплаузима.
- Драго ми је што сам после осам година објавио
нову књигу која је потпуно другачија од прве у
којој су нашли махом шаљиви афоризми и која је
била намењена млађој генерацији. Ово је много
озбиљнија књига, са зрелијим афоризмима, коју
сам дуго спремао. Јако сам задовољан њеним
садржајем и изгледом, потрудићу се да тако и
наставим. Драго ми је што се ове године у нашу
екипу вратила Сања Вукелић, са њом и Сашом
задовољство је наступати. Хвала и Тањи и Жики на
лепим речима у уводу програма као и нашој верној
публици - рекао је Зоран Ђуровић.

Александар Јовановић, Зоран Ђуровић, Сања
Вукелић и Татјана Вукелић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (36)

ИЗГУБЉЕНИ СВЕТ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Призори Пајиног Триптихона јесу
дугометражни филм од три кадра и
три слике и представљају докуменат
о постојању једног, данас нестварног,
времена кад је човек радио по својој мери
и кад рад није био најамничка казна већ
питање идентитета.
Паја је документовао то време као да је
знао колико је јединствено, непоновљиво,
на његовим сликама људи се остварују
радом.
Пабло
Пикасо
је
својеврсни
сликар - пророк који је интуитивном
магијом немуштог језика слике осећао
дехуманизацију будућих времена и
упозоравао свет на то мада сигурно ни сам
није имао свест о томе.
Он је тек медијум неке више логике
људске врсте која се брани и јача таквим

способностима.
Наравно
Пикасово
пророковање
препознато је тек у рововима Првог
светског рата и употребом отровног гаса
у концлогорима упорно прећуткиваним
током читавог Другог светског рата.
Користити израз пророчка интуиција
незначи некакву способност уметника
да путује кроз време и простор већ пре
говори о сензибилности и невиности
универзалног духа који у чињеницама
садашњости препознаје страдање у
будућности.
Мистериозан
је
само
окидач,
парадоксалан начин мишљења који
се отима строгој хемијској контроли
мисаоних процеса чинећи их сигурним и
предвидивим.
Ипак и најмањи делић наше мисли

тек је последица мајушног квантног лета
електрона у хемијској реакцији који ту
мисао уопште може да омогући. Ко зна,
можда амбивалентност уметника, његова
рањивост и емотивност повратно делује
на менталну хемију терајући квантни
електрон на некакво парадоксално
спиновање и скок који онда активира
неку нову хемијску везу тамо где није
предвиђена и ето креативности и
другачијег мишљења.
Паја
Јовановић
је
апологета
једног
зачараног
света
грађанске
функционалности
као
одморишта
на степеницама неумитног кретања
цивилизације неким путем који и не мора
да пита оне који ходају.

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

Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Савети за циркуларну
економију и занатство ускоро у
Привредној комори Војводине
У Привредној комори Србије
(ПКС),
протекле
седмице
одржан је завршни семинар
„Представљање нових елемената
у политици управљања отпадом“,у
организацији ПКС, а у сарадњи са
Министарством заштите животне
средине, којем је присуствовао
секретар Удружења индустрије
Привредне коморе Војводине мр
Зоран Трповски.
„На семинару се могло чути много
података који указују на бројне
активности на глобалном плану
и креирању регулаторног оквира
у вези са политиком управљања
отпадом. Нема дилеме да је овде
ангажовано много енергије и
труда. С друге стране, чини нам се
да се недовољно брзо реализују
конкретне активности на локалном
нивоу. Време пролази, а сировина
вредна стотине милиона евра
завршава на депонијама или одлази
у прераду у веома лошем стању
што аутоматски значајно повећава
трошкове прераде. Имајући ово у

виду, верујемо да конституисање
Савета за циркуларну економију
у Привредној комори Војводине,
у оквиру заједничког коморског
система где је ПКС реализовала

нажалост, имају мали значај“,
истакао је Трповски. „Планирамо
да у оквиру овог Савета, за почетак,
организујемо серију радионица
за локална комунална предузећа

почетне и након тога веома
велике кораке, треба да помогне
да се брже и ефикасније развије
овај локални сегмент без којег
глобалне одлуке и директиве,

где би се представила економија
управљања отпадом, а где ће се
видети директна финансијска
корист која се може постићи“, додао
је Трповски.

Поред Савета за циркуларну
економију, у Привредној комори
Војводине би ускоро требало
да буде конституисан и Савет
за занатство, старе занате и
предузетништво.
На семинару у ПКС,представљене
суглавне измене у новим ЕУ
директивама, а у складу са
пакетом за циркуларну економију,
односно оквирне директиве о
отпаду, директиве о амбалажи и
амбалажном отпаду, директиве
о батеријама и акумулаторима,
као и директиве о електричном
и електронском отпаду. Семинар
је реализован у оквиру пројекта
„Даља имплементација Стратегије
за апроксимацију у области
животне средине“ са циљем
јачања капацитета за планирање
имплементације ЕУ Директива које
захтевају значајна финансијска
улагања у области отпада, а кроз
израду Специфичних планова
имплементације директива (DSIP).
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 013/
806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак, поред
пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом на
улаз у позориште. Тел. 063/74- 04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу. Тел.
064/396-20-64
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
На продају два једнособна стана у центру од
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована за стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју доплату.
Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код Градске болнице.
Хитно. Тел. 061/160-12-15.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 186 м2
стамбеног простора. Кућа поседује два дворишта,
башту и могућност два засебна стамбена
простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Стан на продају у дворишној згради, која
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у
дворишту која је у друштвеној својини и могуће
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4.
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.
Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², у
ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 061/32154-51.
Изграђено
грађевинско
земљиште,
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел.
063/89-09-960.
Изграђено грађевинско земљиште Гаврила
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан.
Тел. 061/72-393-52.
Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале,
реновирано купатило, застакљена тераса, одмах
усељив. Тел. 064/320-84-14
На продају спратна кућа, ул. Светозара
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од
72 м². Тел. 064/258-26-96.
Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу

Број

1230

од 180 м².Тел. 063/826-84-12.
Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат
за варење„Кончар“, кућа или стан за одржавање и
чување. Тел. 064/168-58-94.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/65854-99.
Мењам двособан комфоран стан у центру,
Стеријина улица, са централним грејањем,
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел.
060/167-15-19.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5,
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел.
062/144-00-65 и 065/836-02-55.
Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул.
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.
Продајем гарсоњерру или мењам за
једнособни стан. Тел. 833-478.
Хитно продајем једнособан стан (46) у центру,
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у центру, први спрат,
стара градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/2355-436.
Продајем викендицу у Месићу. Површине
2000 м², идеална за виноград, баштенска кућица,
прилаз мост, артерска вода, на путу до Караша.
Тел. 064/132/45-31.
Продајем кућу у Великом Средишту,
Железничка 158, са окућницом и баштом. Тел.
062/80-41-649.
На продају плац (грађевинска зона) 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
На продају кућа у Вардарској улици бр 17
и кућа на Гудуричком путу. Хитно са великим
плацем. Тел. 064/23-55-436.
За продају стан од 45 м² преко пута поште нова
радња. Тел. 836-096 и 060/385-65-94
На продају двособан стан на Светосавском
тргу 6/б, стан 12, 3. спрат, са погледом на улаз у
позориште. Тел. 064/385-29-47.
Продајем кућу на веома лепом месту код Виле
брег, постоји могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/375-94-59.
На продају кућа (новија спратна и старија
приземна) централно на плин, ПВЦ, канализација,
косовска 48, Вршац. Цена 70.000€ , или мењам
спратну за стан уз доплату.Тел. 062/11-06-066
Хитно и повољно на продају кућа у Великом
Средишту са великим плацем и баштом. Тел.
062/804-16-49
Кућа на продају ул. Другог октобра 83. Тел.
2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају близу центра,
Иве Милутиновића 80.Тел. 062/511-751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. Тел. 062/8232-883
Продајем гарсоњеру у Панчеву, повољно,
новија градња, први спрат, тераса, погодно за
студенте. Тел. 063/822-16-96
Кућа на продају 90 м² са поткровљем ул. Јанка
Халабуре , код хале Миленијум, на парцели 680
м². Тел. 060/490-22-07Продајем трособан стан
реновиран, Стеријина 26/6. Тел. 063/890-99-60
Продајем плац 15 ари и 48 м² са стамбеном
кућом од 48 м², Виноградарски пут 6. Тел. 063/89099-60
Продајем грађевинско земљиште са кућом од
400 м² на плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 063/890-99-60
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем намештен стан двособан, слободан, у
Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-024
и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом кухиње
и купатила, за студенткињу или запослену девојку.
Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска, центар
код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар.Може и ко има
део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.
Издајем локал површине око 30 м², који се
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.
Новоизграђена кућа са баштом, може
намештена и ненамештена на дужи временски
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.
Млађем брачном пару потребна празна
кућа на чување и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски период.062/157-72-61
Млађи брачни пар тражи старију особу
на чување, негу доживотну бригу и помоћ за
некретнину. 062/157-72-61
Изнајмљујем полунамештен стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 060/335-11-72
Издајем намештен стан у строгом центру
града. Тел. 013/806-235.
Издајем собе за студенткиње- ученице у
центру града, посебан улаз, одвојене комуналије
и централно грејање. Тел. 063/789-10-14
Издајем полунамештен стан, дворишни, у Змај
Јовиној бр 33. Тел. 064/157-29-48.
Центар гарсоњера за једну, стан за две особе,
намештено, одмах усељиво, комуналије одвојене,
депозит обавезан, без газде. Тел. 060/04-111-95.
Издајем намештену дворишну гарсоњеру,
посебан улаз, комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520-955
Издајем собу самици, посебан улаз. Тел.
064/168-58-94
Студент тражи гарсоњеру у Зрењанину, у
близини техничког факултета. Тел. 062/255-119
Издајем намештену гарсоњеру на Војничком
тргу. Слободна од 1. септембра. Тел 013/837-199
Издајем кућу (доњи спрат) без газде. Тел.
064/130-56-84

РАЗНО
Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони
тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају пржионица кафе са комплетном
опремом, Продајем металну ограду за терасу 3м..
Тел. 065/452-33-37.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-2821
Продајем половнну столарију, прозоре и
балконска врата вакум стакло, полицу гепека
Цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским
надајањем, разна врата и светларник (метални).
Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње са
вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 063/3200-19.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и риљам
баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две фотеље,
кауч на расклапање. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица кал 12,
као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. Тел.

064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827367.
Продајем казан за топљење масти и чаробну
пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан за
пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и
резервним точковима, круњач са прекрупаром,
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на чврсто
гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет, велика
носивост, демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067
и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:
kuhinja@hotelsrbija.rs
или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.
585.
Продајем њиву на белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор ИМТ
506 са прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и птице,
штендери за цвеће раних врста, жардињере,
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел.
064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и бринула
о старијој женској особи у кући или стану. Тел.
064/28-10-216.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел.064/23-55426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558,
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм,
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
На продају врата метална двокрилна,
застакљена 190х190 цм са прозорчићима изнад.
Цена 6.000 дин. Соковник велики Бош нов, цена
6.000 дин Тел. 063/107-72-71.
Продајем две плинске пећи нове, две тучане
пећи нове, ТВ 55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач притиска нов, сто
и 6 столица. Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем та пећ, скоро нова, мало коришћена.
Тел. 060/08-25-724.
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БЕСПЛАТНИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку
и/или пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у
Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се
електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком:
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара,
погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/129-7323.
На продају шпорет (струја/ плин) вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, трофазни
електромотори, кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236
Продајем пола гробнице са плочом. Тел.
061/609-79-17
Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м
дугачку. Тел. 065/452-33-37.
На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-609 и
060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин, трокрилни
орман 9500 дин, плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.
На продају комбиновани фрижидер са
замрзивачем у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901
На продају француски лежај са душеком
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар
година, у добром стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено дубинско чишћење
душека. Душек у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се налази у Вршцу
и лако је доступан. Тел 060 3333-441. Цена по
договору.
Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТ-ПЕ
3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и “Fairline“
FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена 50 €. Ел
бојлер „Тики“ 5 литара, високомонтажни, цена 20
€. Тел. 063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од три тоне, машину
за прање веша, фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске црвене
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,55•2,5, двофазне утичнице, трофазне утичнице и
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед, две фотеље
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални),
разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину
дана. Тел. 062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо,
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел.
064/186-52-44.
На продају тв пријемник, француски лежај,
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих,
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/869-63-71.
Вршим поправку плинских бојлера, решоа,
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Котао за централно грејање на гас 24 kw.
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу –
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.
Продајем комплет за доручак и ручавање за

12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица„Томос“ за бушење рупа
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
Продајем чаробну пећ на дрва и електричну
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
Продајем два фикуса, две шефлере и два
Адама. Тел. 068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром
стању. Тел. 060/ 843-50-97.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет),
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.
Продајем књиге разних издавча 100 комада
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.
Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду
велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или старије
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.
Кошење и одржавање травнатих површина
тримером, као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем и високом
травом са тримером или мотокултиватором. Тел.
064/19-55-269.
Продајем камп приколицу Адриа, исправну,
комплетно опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“,
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или
телефон 2837-179.
Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т.
Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена,
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44,
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.
Продаје се стега за металне цеви за скеле, за
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837631 и 024-280-58-62.
На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник,
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“,
плинска зидна грејалица, електрични радијатор,
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.
Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел.
063/876-85-75.
родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5,
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон
фиксни. Тел. 069/86-96-371.
Продајем плаву колпасан гарнитуру за
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.
Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел.
065/25-79-100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), само
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/385-83-14.
Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до
2002. године. Тел. 065/88-38-634.
Продајем масажер за цело тело лежећи,
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер
за ноге купљен децембру гаранција 2 године.
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.
Продајем виноград и култиватор 56 Тел.
063/73-06-041.
На продају кауч класичан, добро очуван и
витрина из два дела по дужини, очувана. Тел. 837631 и 064/280-58-62.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са
точковима и новом фрезом. Генерално сређен.
Тел. 060/033-07-46.
Продајем сервис за ручавање, порцелански за
6 особа, очуван дечији креветац са душеком„беби
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.
Продајем патике Адидас, нове бр 42, више

пари ципела нових кожних бр 42, електрични
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две
рингле. Тел. 064/390-62-76.
На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел.
013/832-438 и 063/890-99-31.
Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају земља, (4 ланца) два хектара, у
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел.
061/173-86-28 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну храну,
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830795 и 061/69754-41.
Продајем цртеже за дечију собу (без рама),
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.
На продају исправна машина за шивење,
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих,
димензије 280х240х55, двокрилни старински
ормар. Тел. 013/827-367.
Кошење дворишта, воћњака тримером и
крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом тримером и
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.
Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-0347.
На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну
пушку... Тел. 064/19-55-269.
Продајем тример за траву 165 kw, двотактни,
акваријум са прибором 300л и осовину са
главчинама са два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и
још 3 половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.
Продајем укоричен комплет часописа „Сам
мајстор“ годиште од 76,шиваће машине Багат и
Сингер. Тел. 061/111-28-21.
Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице,
Тики бојлер. Тел. 063/287-949
На продају угаона гарнитура врло повољно,
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/280-58-81.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и ЦЗ 99, нов, само
уз дозволу. Тел. 066/952-07-27.
На продају цистерна за осоку цистерна
са пумпом и круњач и прекрушач Оџаци. Тел.
066/952-07-27.
На продају дизел мотор ЛДА 450-12 кц, нов
, мотокултиватор МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/952-07-27..
На продају ауто приколица од поцинкованг
лима, моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-4049.
На продају мотокултиватор ИМТ 506 SXи
сетвоспремач 2,9м., ауто гаража лимена. Тел.
066/95-20-727
На продају абрихтер и циркулар , стаклене
тегле 1кг, круњач и пркрупач Лифам. Тел.
066/9520727.
На продају моторна косачица, електрична
косилица, ауто приколица, моторна леђна
прскалица. Тел. 066/952-07-27
На продају тучани казан и корито за клање
свиња , траклене тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727
На продају ловачки карабин 3006- nox и 223 –
rem ново, само уз дозволу.Тел. 066/952-07-27.
Продајем велика собна врата (старинска)
са стаклом димензија 250х150 (2х75) и 240х140
(70х2). Тел. 061/112-56-98.
Продајем етажни котао на дрва (Центрометал),
са пумпом и експанзионом посудом, коришћен 2
године. Повољно. Тел. 063/257-647
Плински бојлер, пећи, решое, плинске
шпорете сервисирам и поправљам повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419
На продају плински бојлери и плинске пећи.
Тел. 064/389-27-38. и 064/351-20-32
Купујем Олтову сејалицу за кукуруз механичку
и прскалицу за ратарство. Тел. 063/18-20-521
На продају три капије гвоздене (4х5 метара)
(4х2,2м) и гаражна. Тел. 013/404-507
На продају кошнице са пчелама. Цена по
договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у околини
Пландишта, или старије особе ради становања.
Тел. 062/87-27-204
Повољно продајем етажни котао на дрва са
пумпом и експанзионом посудом кориштен само
две грејне сезоне. Тел. 062/255-119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, плинска пећ
Иком. Тел. 065/84-54-503
Продајем телевизор Vivax, vox, у добром стању,
сто за телевизор, стону лампу. Тел. 013/833-293
На продају замрзивач Горење 400л., замрзивач
Ободин 310 л. Тел. 066/95-20-727.
Немачки језик, часови у Београду. Ради се
по уџбенику Делфин (Хубер) или по другом
уџбенику. Цена двочаса (2х45 мин) је 1200 динара.
Тел. 062/17-606-29
Продајем камен темељац, ручну справу за
садњу купуса, пластично буре од 200 л. мушки
бицикл, два плуга (једнобразни и двобразни) Тел.

064/183-0018
Продајем мајице памучне у разним
бојама,женске и дечје као и дечје и мушке пиџаме.
Тел. 064/183-00-18
Поклањам женку мешанца немачког птичара
стару 3 године, стерилисану, вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/734-26-09
Купујем ратарску прскалицу.Тел. 063/182-0521
Продајем кућице за псе, мачке, птице, разне
жардињере за цвеће, тендере, металну мрежицу
за кош. Тел. 064/99-12-221
Продајем чаробну пећ, регале, плинске пећи,
прекрупар, замрзивач, фрижидер, бутан боцу са
решоом, плинско електрични шпорет, корито и
казан за топљење масти. Тел 064/658-54-99.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и два колор
телевизора екран 55. Тел. 064/128-46-98.
Каталог Вилерови гоблени у боји добро
очуван, комплетна основа „Тајне вечере“ ,
„Лавинија“ , „Пастирска идила“, „Мона Лиза“, радна
свеска за рад, већа количина конца у разним
бојама, сталак за рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 830-077
Купујем тример за кошење траве. Тел. 066/82042-21
За продају машина за прање судова Беко
(12 особа) исправна, повољно и две машине за
прање веша у одличном стању, исправне Тел.
061/307-10-85.
Продајем комбиновани фрижидер- замрзивач
50л/160л, фрижидер вертикалан. Исправно. Цена
4.000 дин. Тел. 061/307-10-85.
Купујем очувану кухињу (горње и доње
делове), плакар за предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606-701-622
Продајем орахове талпе природно суве. Тел.
063/75-69-429
Продајем тв vox и vivax, стону лампу и тв сто.
Тел. 061/295-70-98
На продају агрегат 1,5 kw, нов неодпакован,
пумпа за воду. Цена по договору. Тел. 066/411-496
На продају регал и кауч. Тел. 066/411-496
Продајем два женска бицикла, краљицу пећ,
роштиљ на струју. Тел. 064/168-58-94
Продајем тегле од 1 кг, пећ на нафту (погодна
за викендице), роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420-665

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем Форд Ка 1999. и Форд Мондео,
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто
приколицу. Тел. 834-026.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км
цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Dacia Solenza 2004. годиште, уграђен
гас, прешао 137.000 км, регистрован до августа
2019. први власник. Тел.063/259-311.
Продајем Југо 60 Корал регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.
На продају Мазда626 регистрована до маја
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 и
013/ 807-439.
На продају нисан примера 2.0 д. год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром стању, ентеријер
добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор.
Регистрација истекла у марту. Може замена за
Томос аутоматик или АПН-6.
Тел. 064/163-0118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у одличном
стању, први власник, регистрован до априла.
Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.
Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991.
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно.
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. година производње
2000. Повољно! Телефон 064- 84-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају,
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
На продају Мазда 626 регистрована до
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена 550 €.
Тел 064/512-57-24.
Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Цена 2.600 €
Тел. 062/11-75-955.
Продајем Dacia Sandero ambience 1,4,
бензинац, 2009. год. 60.000 км, први власник,
гаражиран, 3.200 €Тел. 063/107-72-71
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 352, 10. ЈУН 1997.

“ХАЛУ, АКО БОГА ЗНАТЕ!...”
Успех вршачких рукометаша, прво место и пласман у
Другу лигу пет кола пре краја првенства Прве српске лиге
“центар 2“ -Бога ти, зар опет! - отворио је, поново(!), стара
питања вршачких рашомонијада: Како у Вршцу рукомет и све
(доказане) рукометне таленте изнети на победничко постоље
Друге лиге и даље?...
- Многи у граду винограда, чоколаде, лекова, кошарке и
фудбала, ваздухопловства, шаха, нису уписали рукомет, а ми
доказујемо да равноправно можемо да се носимо са свима
у локалу, када је реч о, на пример, медијској промоцији, и
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (181)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXI ОДЕЉАК
1849-1861.
(НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
редом даље до југословенског спорта - удара у чело Неша
Стојков, на почетку (не) пријатног разговора, како је истакао,
специјално за ВК.
Знамо причу реч је о спортском центру, вршачком “Скадру
на Бојани”.
Идемо редом. Намера је да и у Другој нападнемо врх, с
циљем да се освоји бар пето место, што би нам омогућило да
у будућој вероватној реорганизацији рукометне Југославије
обезбедимо место у елитном друштву.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,БРОЈ 352, 10. ЈУН 1997.

НАВИЈАЧЕ МОРАМО ДА
ПОШТУЈЕМО!

Најважније је да костур екипе буде састављен од наше деце.. Имамо противнике, у овом граду све је на првом месту осим успеха
у раду. По укусу “владајућих” нису били ни браћа Торбаров, Предић,
Огризовић - истиче тренутно најбољи јужнобанатски тренер Ђорђе
Мохан ... На истеку првенства Војвођанске лиге Исток ово је тренер
о коме се говори с поштовањем. Уместо очекиваног кормила Вршца,
Мохан је у зимској паузи преузео, поново, павлишку Црвену звезду.
У тренутку када се, с обзиром на резултате под командом Ђура
Кресоје, процењивало да ли ће Павлишани стати на камен борбе за
опстанак, Милан Јањић видео је спас у Мохану. Ево Црвена звезда је
у врху, чак се бори за прво место...

- Добар спој младости и искуства, добар рад свих у управи.
Не можемо бити први, ако, много важније је да смо створили
нову генерацију младих фудбалера, о којима ће е тек причати једноставно објашњава Ђорђе Мохан основну ноту Павлиша.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет
трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.
Као на све друго, тако и на
друштвени живот имала је
железница знатан утицај. К
нами су долазили путници а
и наши људи имали су више
прилике да путују, те да тако
своје знање прошире. Крајем
ове периоде појави се јошт
један нови фактор, штампа,
вештина Гутембергова. Јовам
Едварт Кирхнер, асистент у
тамишгр. држ. штампарији
добије од председништва
српско-банатске Штатхалтерије
год. 1855. дозволу, да може у
Вршцу штампару установити 1).
Г. 1856. 5. маја, унешена је преса
а 8. маја издан је први тисак.
Исте године дозвољено је
Кирхнеру да издаје и недељни
лист. Први број тог листа изађе
41. јануара 1857., два листа
у квартформату. То је лист
“Werschetzer Gebirgsbote”. 2).
Али
је
пожарништво
почетком ове периоде зло
стојало. Ништа се није првих
година набављало. Зато се год.
1852. по наредби земаљске
владе, закључи, проучити
пожарне уредбе у Панчеву и
по њима а за наше прилике,
уредити пожарништво код
нас 3). Оно мало ватрогасних
прибора што је било, налазило
се је у запуштеном стању 4). Но 1.
фебруара 1853. год. било је већ
5 штрцаљака, 21 кола за воду,
осим осталих мањих пожарних
прибора 5). С пролећа 1855. г.
опет је уређено ватрогашење.
На немачкој страни било је по
4, а на српској по 3 пожарна
комесара и 40 варошких
“фиртелмајстора” и одређен је
посао појединим члановима,
ватрогасцима 6).
Из здравствених разлога
закључено је да се ван вароши
подигне кланица за све
општинске месаре. Овај посао
поверен је г. 1855. неимару
1) Исто од 27. јунија 1855.
2) Исто од 21. јунија 1857.
3) Седнички записник од 18.јунија 1852.
4) Исто од 26. јунија 1852.
5) Исто од 1. фебруара 1853.
6) Исто од 21. априла 1855.

Стевану Хофману 7), који је имао
од предрачуњених 599 фор. и
20 н. попустити 5%. Но кланица
је тек г. 1857. назидана за 616
фор. и 6 н. 8)
Овога
времена
Вршац
је
имао
два
варошка
хуманитарна завода, болнице
са сиротињским домовима,
подељена по конфесијама, и то
такозвани “немачки” и “српски”
шпитаљ и “занатлијски шпитаљ”.

болницама напусте верске
разлике 9), али без успеха.
Г. 1859. било је у Вршцу две
лекарнице, 4 лечника, 4 ранара
и 5 бабица. 10)
За детаљно илустровање
прилика у шестој десетини,
наводимо јошт и следеће: У
пролеће 1850. српска управа,
као што се онда солгабироват
називаше, углави следећу
лимитацију: Фунта меса плаћала

У нем. болници нагледано је
год. 1857. 147 болесника и
7 благодејанаца, а у српској
исте године 44 болесника и 13
благодејанаца, а у занатлијској
152 помоћника.
Основница нем. болнице
имала је г. 1859. 561 ф и 75 н.,
српске 8699 ф 13н а вр. Овим
фондовима
управљала
је
варош, која им год. 1859. јошт
4944 фор. имала доплатити.
Занатлијска болница имала је
год. 1859. фонд од 2029 фор.
и 70 н. и издржавала се је од
камате и од момачке уплате.
Крајем ове периоде вођени су
живи преговори, да се према

се 17н К.М., фунта телећине 20н.
К.М., фунта свинећине 22 н. К.М.,
фунта свинећине без сланине
16 н.КМ.
Земичка најбољег брашна од
3 лота 1 н. К.М,земичка најбољег
брашна од 6 лота 2 н. К.М,
земичка лошијег белог брашна
од 4 1/2 лота 1 н. К.М, земичка
лошијег белог брашна од 9 лота
2 н. К.М. лебац од црна брашна
16 лота 3 н. К.М., Фунта лојних
свећа 48 н. К.М., фунта лојних
свећа ординарнијих 48 н. К.М.,
фунта сапуна 36н. К.М., фунта
сланине 36 н. К.М, фунта масти
36 н. К.М. 11).

7) Исто од 19. маја 1855.
8) Исто од 6. децембра 1857.
9) A.Vaszits: Denkschrift etc., str. 33,34.
10) A.Vaszits: Denkschrift etc., str. 7
11) Записник седнице од 27. априла 1850.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КУЛИН КУВАР
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Запечени кромпир
са поврћем
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Брзи колач са малинама
НАМИРНИЦЕ:
4 јаја
3 шоље шећера
2 кесице ванилин шећера
5 шоља брашна
1 шоља уља
1,5 шоља јогурта
пола шоље млека
1,5 кесица прашка за пециво
600 г малина

НАМИРНИЦЕ:

1 кг кромпира
1 црвена паприка
1 главица црвеног лука
пар листића першуна
2 јајета
1 шољица млека
1 шољица павлаке за
кување
2 кашике маслиновог
уља
1 кашичица зачина Ц
бибер, со

ПРИПРЕМА: Кромпир исећи на комаде и сипати у
кључалу, засољену воду. Кувати отприлике 15 минута. Паприку
и лук, такође, очистити и исећи по жељи. У тигањ са загрејаним
уљем (1 кашичица) ставити лук, паприку, зачин Ц и бибер, и
оставити да се динста 15 минута, да поврће омекша и пусти сок.
Барени кромпир оцедити и посолити по укусу. У ватросталну
посуду ставити кашику маслиновог уља и сипати кромпир, а
затим и остало поврће. Умутити јаја, млеко и павлаку, и прелити
поврће. Ставити у рерну да се запече, на 230 ºЦ, око пола сата.
Послуживање: Служити као прилог уз поховано месо. По жељи
можете додати и кашичицу домаћег кајмака.

Запечени фета сир

НАМИРНИЦЕ:
250 г фета сира
2 парадајза
½ мање тиквице
(може и без ње)
маслиново уље
оригано
мајчина душица
босиљак

ПРИПРЕМА:
Сир
ставити
на
алуминијумску фолију намазану маслиновим
уљем. Около ставити исецкани парадајз
и тиквице, посути зачинима и попрскати
маслиновим уљем. Фолију затворити са обе
стране и горе. Ставити у рерну загрејану на 200
степени и пећи 20 минута. Пред крај (5 минута)
одвити фолију одозго да сир мало порумени.
Када је готово сервирати на тањир и послужити.

ПРИПРЕМА: Пенасто умутити јаја са шећером и ванилин
шећером (додати 1 кашику хладне воде да буде пенастије).
Постепено додавати брашно и лагано мутити. Додати прашак
за пециво, уље и јогурт. Мутити још 1-2 минута и сипати
млеко. Смесу излити у правоугаони калуп обложен папиром
за печење. Преко распоредити очишћене малине. Тепсију
ставити у рерну (претходно загрејану на 200°Ц) и пећи 25-30
минута. Кад се колач прохлади, премазати га умућеним шлагом
и малинама.

Воћни тарт

НАМИРНИЦЕ:
Кора:
250 г брашна
125 г путера
3 кашике шећера
вода
Фил:
400 мл млека
5 жуманаца
100 г шећера
1 кашичица ванилин
шећера
1-2 кашике брашна
400 г малина

ПРИПРЕМА: Кора: Путер помешати
са брашном и добро умутити (смеса треба
да буде као песак). Додати шећер и воде по
потреби. Умести глатко тесто, обликовати
лопту, умотати је у провидну фолију и ставити у
фрижидер на сат времена. Тесто распоредити
по калупу за тарт (обложеном папиром за
печење) и преко ставити шаку пасуља, да
се тесто не би дизало током печења. Пећи у
рерни загрејаној на 220°Ц, око 10-15 минута.
Фил: Млеко загрејати на лаганој ватри (не
сме да буде врело ни да проври). Жуманца и
шећер пенасто умутити. У топло млеко лагано
умешати смесу од жуманаца, непрестано
мешајући. На крају умешати брашно (уз
непрестано мешање). Вратити на лагану ватру
да се кува још 3-4 минута. Охладити и оставити
да се фил згусне. На охлађену кору нанети
фил и преко распоредити опране и оцеђене
малине. Ставити у фрижидер на два сата. По
жељи, посути шећером у праху.

СПОРТ
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ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ОСЛОНАЦ НА ДОМАЋЕ СНАГЕ

Вршчани приводе крају прву недељу припрема
и хватају залет за сезону у којој желе потврду
најбољег пласмана у историји клуба. Шеф стручног
штаба Ненад Мијаиловић са помоћницима
Перицом Ранковим, Марином Миоком и тренером
голмана Љубаном Вучковићем на располагању
има 20 фудбалера, нова имена су Војкан Сарајлин,
повратник из панчевачког Железничара и Коста
Спасић из Нових Бановаца, али састав још увек није
комплетан.
СВЕ ОМЛАДИНСКЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ

КАЉЕЊЕ У СУПЕРЛИГИ И
КВАЛИТЕТНОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

Све млађе селекције ОФК Вршац почеле су припремне
за наредну сезону у којој ће се надметати у Квалитетној
лиги Војводине у пионирској, кадетској и омладинској
конкуренцији, стим што ће кадети играти и Суперлигу
Србије. Тренер Горан Милићевић обавио је прву
прозивку пионира, Марин Миок кадета а Перица Ранков
омладинаца. Такође, стартовали су са припремама
и млађи пионири, почела је са радом и школица
фудбала у којој ће прве фудбалске кораке направити
осмогодишњаци. Кадети су одиграли први припремни
меч за сезону у Суперлиги против Земуна, изгубили су са
2:1, али су оставили изванредан утисак.
- Створила се права еуфорија око наше омладинске
школе, срећни смо због тога јер нам је циљ да из дана у
дан растемо и како је то најавио наш председник клуба
Александар Лазевски, амбиције су нам да постанемо
омладинска школа за респект на овим просторима,
нагласио је Мијаиловић.

- До пуног ростера неопходна су нам још три
играча. Трагамо за решењима на позицијама
нападача, штопера и голмана и сигуран сам да ћемо
њиховим доласком још више добити на квалитету.
Прикључили смо седам омладинаца, многи од
њих су прошле сезоне били у кадетском тиму
који је изборио пласман у Суперлигу Србије. Цео
припремни период радићемо у Вршцу, руководство
клуба обезбедило нам је више него добре услове за
овај ранг такмичења и одиграћемо пет припремних
мечева. Два мање него што сам до сада практиковао
током припрема, али и омладинци ће имати пет
провера, па ће сви кандидати за најбољи састав
имати прилику да се наметну, рекао је шеф струке
вршачког српсколигаша.
Б.Ј.

ШАХ

ПЛАН ПРИПРЕМНИХ МЕЧЕВА

МИЈАЈЛОВИЋ ЗАКАЗАО ПЕТ
ПРОВЕРА

ОФК Вршац по традицији скоро све мечеве
током летњих припрема игра на домаћем терену,
изузетак је само гостовање новом румунском
друголигашу Решици, 27. јула. Прво одмеравање
снага биће против Будућности из Алибунара, 19.
јула, следе мечеви са пландиштанском Слогом
(среда 31. јул) и Радничким из Зрењанина
(субота 3. август), док је генерална проба меч са
панчевачким Железничаром у суботу, 10. августа.

Т риатлон

ОДИГРАН VII ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЕТРОВДАНСКИ ШАХОВСКИ БЛИЦ ТУРНИР

ВРШЧАНИН КРИСТИФОР МАНЧУ ПО ДРУГИ ПУТ У КАРИЈЕРИ УСПЕШНО
ЗАВРШИО “АЈРОН МЕН” ТРИАТЛОН

РАНКОВ НАДЈАЧАО ЈАКУ КОНКУРЕНЦИЈУ ГВОЗДЕНИ ЧОВЕК ПО ДРУГИ ПУТ

На брзопотезном шаховском турниру,
одржаном на Петровдан, 12. јула, победио је у
жестокој конкуренцији, Петар Ранков из Вршца,
други је био Срђан Димитријевић из Лесковца, а
трећи Славољуб Грујић из Вршца. Они су добили
пехаре и новчане награде.
Ове године су први пут, сви такмичари
добили награде, прва осморица новчане, а сви
остали поклон ваучере од вршачких фирми, што
је обрадовало учеснике турнира. Организатори
наглашавају ће се потрудити, да и наредних
година буду награђени сви учесници, што овај
турнир чини јединственим. Најмлађи такмичар
имао је десет година, а најстарији 74, који су као
такви добили специјалне новчане награде.

- Било је и туриста из Румуније, који су
обилазили језеро и свратили на кафу, а ми смо
их, на њихово изненађење послужили свим
слатким ђаконијама. Објашњавамо им, да је у
питању шаховско дружење, да су сви шаховски
ентузијасти, као и многобројне фирме из Вршца,
које помажу ова шаховска дружења и на тај
начин развијају овај специфичан вид шаховског
туризма у Вршцу- граду шаха, кажу организатори.
Удружење грађана за неговање шаховске

традиције Вршац одржава романтичарски
дух шаха (у ери либералног капитализма),
па су сви посетиоци овог дружења били
изненађени
пријатељском
шаховском
атмосфером, великим избором бесплатног
послужења - штрудла са маком, слана
пецива, чоколадице, сокови и точено пиво.
Медицински и статистички је доказано,
да се млади, који играју шах не дрогирају,
а да старији не оболевају од Алцхајмерове
болести, што охрабрује организаторе да
још упорније раде на популаризацији
шаха,
као
општедруштвеног
добра.
На самој обали језера, на месту где је седео
Бора Костић, организатори су први пут
изнели демонстрациону шаховску таблу, која

је заинтригирала купаче и посетиоце језера.
Наиме, за њих је омладинац Милош Цвркота,
на табли постављао двопотезне шаховске
проблеме, које су они покушавали да реше.
Ко реши проблем, имао је симболичну
награду-бесплатно послужење, по жељи
у кафе бару „Делтикс“. У гужви око табле,
било је преко десет успешних решавача
- на велико задовољство организатора.

Драган Крагић

Триатлон “Ајрон мен” по многима је најтежа
спортска дисциплина на свету. Састоји се од
3,8 километара пливања, 180, 2 километара
вожње бициклом и 42 километара и 195 метара
трчања, односно пун маратон. У Србији свега
70 људи може да се похвали титулом “Ајрон
мен”, а Вршчанин Кристифор Манчу сврстао се
овог лета у друштво одабраних јер је у чувеном
франсуском летовалишту Ници, по други пут у
каријери, успешно окончао један од највећих
спортских изазова.
- Нажалост, остаје одређена доза горчине
после великог напора јер је, на неки начин,
“Ајрон мен” овог пута био окрњен. Обистиниле
су се метеоролошке прогнозе које су нам
саопштене по доласку у Француску да ће на
дан трке температура износити између 32
и 35 степени у хладу. Градске власти у Ници
прогласиле су због тога ванредно стање а
организатор је био приморан да бициклистичку
дистанцу смањи на 152 километара а тркачку на
31,5 километара. Ипак, морам бити задовољан
јер сам од 2900 учесника трку завршио међу
првих 1000 и један сам од ретких који је дупли
“Ајрон мен”, рекао је Манчу.
За разлику од претходне трке када је имао
великих проблема са стомачним мучнинама,
Кристофор је у Ници посебно водио рачуна
о хидрирању организма, као и о одабиру
витамских препарата за окрепу. Међутим, ипак
није прошао без пехова.
-После одлично отпливане деонице од 3,8
километара, где сам остварио своје најбоље
време, сат и 12 минута, уследила је вожња
бицикла. На 48. километру задесио ме малер,
отказала је ручица мењача и због тога сам много
изгубио у времену. То се нарочито односило
на део стазе где се возио успон. Покушао сам
да надокнадим на низбрдици, на појединим
деловима сам возио и 60 км на час, али све
укупно време било је за мене јако лоших 6 часова
и 31 минут. Коначно, уследило је и трчање, али
све оно што сам вежбао и за шта сам се спремао
пало је у воду, јер је било претопло. 35 степени у
хладу, влажност ваздуха 80 одсто плус асфалтна

испарења. Ту једноставно није било места
јуначењу и морао сам да се задовољим “само”
завршетком трке за 3 сата и 20 минута што је
било довољно да будем 944. на трчању.
Кристифор Манчу је у Ници имао велику
подршку чланова своје породице и пријатеља.
- Имао сам девет гласних навијача, моја
супруга, деца, пријатељи и њихова деца, и то ми
је помогло исто колико и 7 месеци тренирања,
истрчаних 1000 километара, бициклом
одвозаних 4000 километара и препливаних 70
километара, искрен је Кристифор.
- Наравно, велику захвалност дугујем мом
тренеру Владимиру Савићу са којим сарађујем
две и по године и са којим ћу се спремати и за
наредна искушења.
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