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Удружење Чеха „Чешка 
беседа“ Вршац организовало 
је божићни концерт у 
Конкордији, 15. децембра. 
Овом културном догађају 
присуствовали су бројни 
гости а пригодан програм 
припремили су мали 
фолклорци из Културно - 
уметничког друштва при 
„Чешкој беседи“ из Крушчице. 
Пријатној атмосфери и 
празничном духу допринела 
је песникиња Јадранка Ћулум, 
професорка српког језика и 
књижевности, која је казивала 
своје стихове. Станислав 
Хавел, учитељ чешког 

језика, говорио је о Божићу 
и празничним обичајима у 
Чешкој, уз сликовиту причу и 
предивне фотографије које су 
се низале на великом биму.

Председница Националног 
савета чешке националне 
мањине Љиљана Стехлик 
поздравила је присутне, 
упознала их са плановима 
и активностима поменутог 
Савета и пожелела свима 

срећне предстојеће празнике.
Дружењу у Конкордији 

присуствовали су чланови 
Националног савета чешке 
националне мањине, 
Мирослав Ступар у име Града 
Вршца, представници „Чешких 
беседа“ из Беле Цркве и 
Крушчице и бројни грађани 
који прате и подржавају рад 
вршачке „Чешке беседе“.

Ј.Е.

У КОНКОРДИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЧЕШКЕ БЕСЕДЕ“

ОДРЖАН БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ
ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ПОЗИВА 
СВЕ ХУМАНИСТЕ И ЉУДЕ ДОБРЕ 
ВОЉЕ

У ПОНЕДЕЉАК 
24. ДЕЦЕМБРА 

АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЛАШТВА 

КРВИ
 

Од почетка године, Црвени 
крст Вршац, у сарадњи са Заводом 
за трансфузију крви Нови Сад, 
организује једном месечно акције 
добровољног давалаштва крви 
у нашем граду. Наредна акција 
планирана је за 24. децебар,  од 9 
часова, у Месној заједници “Жива 
Јовановић” , 2.октобра бр. 1.

Екипе новосадског Завода 
за трансфузију крви су веома 
задовољне организацијом и 
активностима овдашњег Црвеног 
крста и кажу да су акције у Вршцу 
међу најуспешнијима у Војводини, 
јер се на њих  одазове по стотинак 
добровољних давалаца, што је за 
сваку похвалу.

Тако је било и у новембарској 
акцији. Одазвало се 106 
потенцијалних добровољних 
давалаца крви од којих је  98 дало 
крв, док је 8 особа одбијено. Први 
пут је крв дало 29 особа.  У акцији 
у новембру месецу укључили 
су се средњошколци, ученици 
Школског центра “Никола Тесла” 
који су по први пут дали крв. 
Њихов гест је добар пример 
хуманости, а ови млади људи 
дају својим  вршњацима пример 
да свако ко је здрав треба да 
да крв, јер се на тај начин и 
њихов организам једним делом 
регенерише.

Из Црвеног крста подсећају 
да су децембар и јануар месеци 
када је потребно доста јединица 
крви и из тог разлога апелују на 
грађане који су у могућности 
и има вољу да се укључи у 
добровољно давалаштво крви 
да се обрате вршачком Црвеном 
крсту. Позивају грађане да дођу у 
понедељак, 24. децембра, у Месну 
заједницу “Жива Јовановић” 
(преко од Мале цркве) и дају крв. 
Акција почиње у 9 часова, а све 
додатне информације о датумима 
давања крвинаредних месеци  
могу добити у организацији 
Црвеног крста Вршац , Змај 
Јовина 9 или на телефон број 830 
648.

Ј.Е.

Прошлог петка на свечаности у Градској 
кући Љубомиру Симовићу, песнику, 
драматургу, путописцу, критичру и 
академику, додељена је Европска награда за 
поезију „Петру Крду“. Симовић је тако постао 
20. лауреат престижног признања које се у 
Вршцу додељује од 1986. године. 

- Ово је велики дан за Вршац, велики дан 
за поезију. Небројено пута је речено да кроз 
Вршац пролази песничка осовина света и 
нама је драго што је тако. Највећи европски 
песници долазили су у Вршац да приме ову 
награду. Крду је хтео да ова награда буде 
књижевни мост између наше земље и Европе, 
а својим трајањем она је доказала да управо 
то и јесте – рекла је Ана Крду, председница 
Књижевне општине Вршац. 

– Део Европске награде за поезију „Петру 
Крду“ представља и издање књиге у КОВ-у, а 
Љубомир Симовић желео је да сам направи 
избор своје поезије за ову књигу. Мислимо 
да ће то бити један од најлепших избора 
његове поезије – додала је Ана Крду. 

Образлажући одлуку да овогодишњи 
добитник великог признања постане 
Љубомир Симовић, председник жирија за 
доделу награде и главни уредник Књижевне 
општине Вршац др Драшко Ређеп рекао је: 

- После Васка Попе, у српској поезији 
ниједан једини аутор није испољавао, 
као своју истиниту природу, наклоност ка 
сажетости. Строгост према себи овај језик 
(не)усаглашавања постајао је, како су године, 
а и деценије промицале, заправо све више 
знак помама без страха, олуја без најаве, 
његова праслика Београда није налик на 
артефакт сучељавања, већ на пустоловину 
по себи. Српски језик данас нема на видику 
аутора који би уверљивије, без патоса и 
смишљене одбране био неприкосновен као 
Љубомир Симовић. Онај коме се верује, маг 
речи. 

- Када се у своје време чуло да је у 
Вршцу установљена награда за европску 
поезију, некима се то учинило превише 

претенциозним. Неки су пак сматрали да је 
та одлука природна и добродошла и да је 
треба свесрдно подржати, па макар била и 
претенциозна. Они су ту одлуку схватили 
као знак непристајања на то да затворени 
у границе сопствене културе и језика, сами 
себи будемо мера, јер бити сам себи мера 

значи самом себи бити препрека и граница 
– рекао је Љубомир Симовић примајући 
награду. 

Симовићеве стихове у Градској кући 
читали су Сања Вукелић и Александар 
Јовановић, а музичку пратњу обезбедиле су 
ученице Музичке школе „Јосиф Маринковић“ 
Андријана Јовановић и Јана Томић. Након 
свечане доделе награде, са балкона Градске 
куће у ваздух је пуштено 20 балона са 
исписаним стиховима свих досадашњих 
добитника Европске награде за поезију. 

Књижевна општина Вршац, оснивач 

награде, дуги низ година слови као значајан 
промотер високих књижевних вредности 
из домена домаће, а и европске поезије. У 
том погледу посебан значај има јединствено 
књижевно признање на нашим просторима  
Европска награда за поезију која од 2011. 
носи име Европска награда за поезију „Петру 

Крду“. Управо је она пронела име КОВ-а и 
Вршца широм света и с правом се може рећи 
да је један од посведочених подвига њеног 
дугогодишњег председника Петру Крдуа 
који  је био пасионирани трагач за поезијом 
највиших естетских домета и који је улогу 
издаваштва подигао на ниво мисионарства. 
Књижевна општина Вршац у овој години 
поред 20. лауреата Европске награде за 
поезију, слави још два јубилеја – 30. издање 
часописа „Ковине“ и 100. издање едиције 
„Несаница“. 

Т.С. 

ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈУ „ПЕТРУ КРДУ“ УРУЧЕНА ЉУБОМИРУ СИМОВИЋУ 

НОВИ СТИХОВИ ПОЛЕТЕЛИ СА БАЛКОНА ГРАДСКЕ КУЋЕ 

Вршачка „Чешка беседа“ 
организовала је дружење најмлађих 
Вршчана са Деда Мразом у својим 
просторијама и том приликом су 
им уручени новогодишњи пакетићи 
које је обезбедио Национални 
савет чешке националне мањине. 
Малишани су се обрадовали 
даровима Деда Мраза, а након 
уручења пакетића настваљено је 
дружење уз слаткише, песму и игру.
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Татјана Николић, чланица Градског већа заужена за 
здравство и социјална питања, учествовала је, у име 
Града Вршца на скупу под називом „Креирање јавних 
политика на локалном нивоу заснованих на доступним 
подацима“. Скуп је одржан у Београду у организацији Тима 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 
Републике Србије (СИПРУ) при Кабинету председнице 
Владе. Том приликом представљен је индекс друштвеног 
развоја градова и општина, коју је припремио СИПРУ тим, 
уз подршку Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији 
(СДЦ).

Према речима чланице Већа Николић, на скупу је 
најављена и СИПРУ грант шема за локалне самоуправе 
кроз програм под називом „Локалне иницијативе за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва (ЛИП)“. ЛИП 
програм ће следеће године пружити прилику локалним 
самоуправама да реализују своје пројектне идеје са циљем 
увођења и унапређења активности које одговарају на 
потребе сиромашних и социјално искључених грађана.

Поред СИПРУ тима, на скупу су били и представници 
Републичког завода за статистику и Републичког завода за 
социјалну заштиту.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИПРУ ТИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ ОДРЖАН СКУП НА ТЕМУ

КРЕИРАЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Екипе зимске службе Јавног 
комуналног предузећа „Други 
октобар“ и сва расположива 
механизација били су константно 
на терену током протеклих дана 
снежних падавина. 

-Интензивно се радило на 
уклањању снега тако да су путеви 
првог и другог приоритета 
потпуно проходни и безбедни 
за саобраћај, поручују из зимске 
службе ЈКП „Други октобар“. 
С обзиром на то да је снег 
непрекидно падао, сви коловози 
у граду и ка селима чишћени су 
више пута. Такође, очишћени су и 
прилази јавним установама, као и 
пешачке зоне. 

Након путева првог и другог 
приоритета,  екипе зимске службе 
радиле су на чишћењу снега у 

улицама које су ван приоритета, 
како би сви грађани могли 
несметано да функционишу. 

-Услед велике тежине снега, 
на неколико локација дошло је 
до пуцања грана, кажу вршачки 
комуналци. Надлежни органи 
фотографисали су сва возила 

која су оштећена овом приликом, 
а сви расположиви капацитети 
Радне јединице Зеленило раде 
на отклањању поломљених 
грана и санацији последица које 
је снег изазвао. Апелујемо на 
грађане да без преке потребе 
не улазе у Градски парк, јер се 
тамо налази највећи број дрвећа 
преоптерећених снегом. 

Из „Другог октобра“ поручују 
да у мањим улицама проблем 
стварају и возила паркирана на 
коловозу. 

-То отежава рад возила зимске 
службе, па апелујемо на власнике 
да своја возила уклоне како 
би несметано снег могао да се 
очисти, кажу у зимској служби ЈКП 
„Други октобар“. 

Ј.Е.

ТОКОМ ПРОТЕКЛИХ ДАНА ПОД СНЕЖНОМ ВЕЈАВИЦОМ

ЗИМСКА СЛУЖБА КОНСТАНТНО НА ТЕРЕНУ

ПРЕДСЕДНИК НЕНАД БАРОШ ЗАКАЗАО 29. СЕДНИЦУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 
БУЏЕТ ЗА 2019.

Ненад Барош, председник Скупштине Града Вршца, заказао 
је 29. седницу локалног парламента за четвртак, 20. децембар. 
Пре одржавања седнице ово издање „Вршачке куле“ ушло је у 
штампу тако да нисмо били у прилици да вас обавестимо о исходу 
седнице. Комплетан извештај даћемо у наредном броју „Куле“.

Председник Барош је за седницу предложио дневни ред од 
следећих тачака: доношење Одлуке о буџету Града Вршца за 2019. 
годину, доношење Одлуке о сталним манифестацијама од значаја 
за Град Вршца, доношење Одлуке о одржавању и заштити јавних 
зелених површина, доношење Одлуке о пијацама, разматрање 
и усвајање Програма рада Скупштине Града Вршца и установа 
чији је оснивач Град Вршац за 2019. годину, и то: Дома здравља 
Вршац,  Апотеке Вршац, Историјског архива Бела Црква,  Дома 
омладине, Градског музеја Вршац, Културног центра Вршац, 
Градске библиотеке, Народног позоришта „Стерија”, Туристичке 
организације Града Вршца и Центра за социјални рад Града 
Вршца. 

На предложеном дневном реду је и разматрање и усвајање 
Програма изградње фекалне канализације из средстава 
самодоприноса за 2019. годину, доношење Решења о давању 
сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ 
о усвајању ценовника комуналних делатности зоохигијене, 
доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Управног 
одбора Туристичке организације Вршац на ценовник услуга 
туристичких пратилаца, доношење Правилника о накнадама и 
трошковима за рад чланова Комисија из области пољопривреде 
Града Вршца, доношење Решења о измени Решења о именовању 
Координационог одбора за надзор над прикупљањем и 
коришћењем средстава општинског самодоприноса за 
изградњу канализације и доношење Решења о измени Решења о 
именовању чланова Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић” у Вршцу.

Ј.Е.

Свим верницима који Божић и 
предстојеће празнике славе по 

Грегоријанском календару, желим да 
проведу у миру срећи и благостању

Crăciun fericit!

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!

Градоначелница града Вршца
Драгана Митровић

ПРЕДСТАВНИЦА ВРШАЧКЕ „ЧЕШКЕ БЕСЕДЕ“ У ЧЕШКОМ 
НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ 

ДРАГАНА РАДОВИЋ- 
ЧЛАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА ЧЕХА
Према резултатима недавно одржаних избора, 

Драгана Радовић представљаће вршачку „Чешку беседу“ 
у Националном савету чешке националне мањине, који 
броји петнаест чланова.

-До сада смо имали две седнице Националног 
савета, конститутивну и ванредну на којој смо усвојили 
Пословник о раду и Статут Националног савета чешке 
националне мањине, објашњава Радовићева и истиче 
да јој је задовољство што јој је поклоњено поверење да 
представља овдашњу „Чешку беседу“ и Вршац. Изабрали 
смо само председницу Савета - Љиљану Стехлик, 
потпредседницу и Управни одбор како бисмо могли да 
радимо, а остале функције биће подељене почетком 
јануара на наредној седници Националног савета чешке 
националне мањине.  

Радовићева наглашава да ће се трудити да учини што 
више за вршачку „Чешку беседу“ и наш град. Већ се осећа 
помак када је реч о подршци и помоћи, а Радовићева 
верује да ће тога бити још више. 

-Трудићу се и залагати за афирмисање Чеха у области 
културе и уметности, да се унапреде понуда, квалитет 
и доступност њиховог садржаја, каже Радовићева.  
Активности ће бити усмерене ка очувању и унапређењу 
чешког културног наслеђа, изворног народног 
стваралаштва и нематеријалне културне  баштине.

Ј.Е.
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Компанија Хемофарм донирала је 
додатних 20 медицинских кревета 
Ургентном центру Клиничког центра 
Србије, у вредности од 4,6 милиона 
динара, који ће бити коришћени у 
јединици интензивне неге Ургентног 
центра. Компанија је и прошле године 
донирала медицинске кревете 
Ургентном центру, у истој вредности. 

- Хемофарм је јасно показао високи 
степен одговорности у партнерском 
односу са здравственим установама, 
а посебно са Ургентним центром 
КЦС. Побољшање услова лечења је 
главни циљ Министарства здравља 
и ове установе, што је Хемофарм 
јасно препознао и већ другу годину 
заредом донира кревете који ће бити 
коришћени током лечења најтежих 
пацијената у јединицама интензивних 
нега. Искрено се надам да ће ова 
успешна сарадња и партнерски 
однос, постати традиција“, изјавио је 
поводом најновије донације др Марко 
Ерцеговац, директор Ургентног 
центра КЦС.

Укупна помоћ Хемофарма 
здравственим установама у Србији 
у роби и лековима само у овој 
години износи 24 милиона динара. 

„Бићу слободан да нашу помоћ 
здравственим институцијама у Србији 
упоредим са радом колега у Ургентном 
центру: приоритета је много, а ми се 
трудимо да помогнемо тамо где је 
помоћ у том тренутку „најургентнија“. 
Из угла пацијента, Ургентни центар 

представља она прва и главна врата 
на која затражите помоћ кад вам је 
живот угрожен. Из угла здравствене 
организације, струке и одговорности 
коју свакодневно тражи, Ургентни 
центар је виртуоз у својој области. Ако 
наша помоћ омогући пацијентима 

бољи квалитет лечења и олакша 
рад здравствених радника, нама ће 
то бити највећа част“, рекао је др 
Роналд Зелигер, генерални директор 
Хемофарма и потпредседник Штада 
групе. 

НОВА ДОНАЦИЈА ХЕМОФАРМА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У СРБИЈИ 

ХЕМОФАРМ ДОНИРАО МЕДИЦИНСКЕ 
КРЕВЕТЕ ЗА УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС

SREĆNU NOVU 2019. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC
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SREĆNU NOVU 2019. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

CENTAR ZA 
SOCIJALNI RAD 

GRADA VRŠCA

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

9

Школски центар “Никола Тесла” 
Вршац
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

„SFINTELE SĂRBĂTORI DE 
CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 

SĂ VĂ ADUCĂ SĂNĂTATE, 
PUTERE DE MUNCĂ ŞI 

MULTE SATISFACŢII 
ALĂTURI DE CEI DRAGI.

LA MULTI ANI !”
LICEUL, BORISLAV 

PETROV BRACA

СРЕЋНУ НОВУ 2019. 
ГОДИНУ, РАДОСНЕ 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ,
ПОСЛОВНОГ И 

ПРИВАТНОГ УСПЕХА, 
ЗДРАВЉА И СРЕЋЕ,

ЖЕЛИ ВАМ ГИМНАЗИЈА 
,,БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 

БРАЦА”!
 
CARPE DIEM!
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Туристичка организација Града 
Вршца успешно је, ове године девету 
по реду, организовала Изложбу 
празничне трпезе, домаће радиности 
и разних ђаконија у време слава, 
божића и нове године. Изложба 
празничних ђаконија одржана је у 
суботу, 15. децембра, у великој сали 
Хотела “Србија”, од 10 до 18 часова.

Изложбу је отворила Татјана 
Палковач, директорка Туристичке 

организације Града Вршца, честитала 
је излагачима на успешној промоцији 
и пожелела посетиоцима да уживају 
у сајамској понуди празничних 
ђаконија. Она је подсетила да 
Празничне ђаконије имају за циљ 
промоцију банатске, војвођанске и 
српске културе и традиције, као и 
да је изложба  продајног карактера. 
Посетиоци су могли да купе 
оригиналне и уникатне божићне и 

новогодишње украсе, разне народне 
рукотворине, али и гастрономске 
специјалитете по рецептима наших 
бака.

Организовано је такмичење у 
прављењу славских колача и погача. 
Одлуком жирија, 

најоригиналнија погача је 
дело чланица Удружења жена 
„Јасеновчанке“ из истоименог 
села, друго место је заузела 

Вршчанка Моника Драгојевић, а 
трећепласирано је Удружење жена 
„Добра воља“ из Избишта.

У категорији најлепше декорисаних 
погача, прво место припало је 
Кристини из Месића, друго СЗР 
„Атина“ из Павлиша, а треће Удружењу 
жена „Ливађанке“ из Александрова.

Најмаштовитију погачу изложила је 
Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“, 

У ХОТЕЛУ СРБИЈА ОДРЖАНА  9. ИЗЛОЖБА ПРАЗНИЧНИХ ЂАКОНИЈА

НАГРАЂЕНЕ НАЈБОЉЕ ПОГАЧЕ И 
НАЈЛЕПШЕ НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ
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затим Удружење жена 
„Јасеновчанке“ и Општинска 
организација инвалида рада 
Огранак Избиште.

У категорији тематских 
погача, победило је Удружење 
жена из Уљме, друго место 
заузела је Пољопривредна 
школа „Вршац“, а треће 
Удружење жена  „Ђура 
Јакшић“ из Српске Црње. 

У оквиру Празничних 
ђаконија, такмичили су 
се и вршачки школарци, 
ученици нижих разреда 
основних школа. О најлепшим 
новогодишњим честиткама 
наших основаца одлучивао 
је жири у саставу: Невена 
Чолаков, професорка ликовне 
културе, Никола Митровски, 
професор ликовне културе и 

Рената Опсеница, директор 
Филијала Вршац Сосијете 
Женерал банке. 

Победничка новогодишња 
честитка дело је Нађе Бекић, 
ученице 2-а ОШ “Вук Караџић”и 
она је проглашена за званичну 
новогодишњу честитку 
Туристичке организације Града 
Вршца. За најлепша решења 
новогодишњих честитки 
награђени су и ђаци: Луга Шајн  
4 -1 ОШ “Јелена Варјашки”, 
Алиса Леканић 1 - 2 ОШ “Паја 
Јовановић”, Ана Цветковић 
4 - б ОШ “Вук Караџић”, Давид 
Станисављевић 4 - 2 ОШ “Јелена 
Варјашки”, Немања Жула 
4 - 3 ОШ “Жарко Зрењанин” 
Избиште, Нина Недељковић 
3 - б ОШ Вук Караџић, Стајић 
Катарина 1 - 2 ОШ Паја 

Јовановић, Ивана Вишацки 3 - 
а ОШ “Вук Караџић”, Анастасија 
Богдановски 4. разред ОШ 
“Моше Пијаде” Гудурица и 
Милан Мандић 2 - 1 ОШ “Олга 
Петров Радишић”. 

Према речима 
организатора, своје 
производе и рукотворине 
представило је више од 
70 излагача из Вршца и 
околине, као и из Војводине 
и осталих делова Србије. 
Празничне ђаконије посетио 
је велики број Вршчана, а 
доброј атмосфери допринели 
су и музичари, дечји хор 
Распевано срце и Културно 
- уметничка друштва Грозд и 
Лаза Нанчић.

Ј.Е.

Ф
ото: ТО

В
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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

Након прошлогодишњег успешног 
наступа, хор „Распевани професори“ 
добио је позив да и ове године приреди 
предбожићни концерт у Амбасади 
Републике Чешке у Београду. Вршачки 
хористи наступили су у свечаној сали 
чешке Амбасаде прошлог четвртка, 
13. децембра, а одушевљена публика 
поздрављала их је бурним аплаузима не 
штедећи дланове након сваке нумере. 

Добродошлицу „Распеваним 
професорима“ и осталим гостима из 
Вршца, представницима овдашње Чешке 
беседе, пожелео је Њ.Е. амбасадор 
Републике Чешке у Србији Томаш Кухта. 
Амбасадор је недавно ступио на ову 
дужност и, на течном српском језику, 
изразио је жељу да се настави сарадња са 
Вршцем и припадницима чешке мањине. 

Публику је у концерт „Распеваних 
професора“ увела Јадранка Ћулум, 
чланица хора, професорка књижевности 
и песникиња, топлим речима и својим 
стиховима. Хор је извео читав сплет 
песама под диригенстким палицама 
професорки музике Марине Клиска, 
Роксане Елеоноре Чинч и Анице Арсић. 
Концерт је још једном потврдио музички 
таленат чланова хора и квалитетан 
и упоран рад вршачких професора 
у увежбавању богатог и широког 

репертоара, од традиционалних, 
староградских песама до духовних 
композиција на старословенском, 
српском, енглеском, румунском, чешком 
и немачком језику.

Дружење „Распеваних професора“ 
почело је у јануару 2012, а први наступ 
хор је имао на хуманитарном концерту 
„Журка за Марка“, одржано исте године 
у октобру, у Конгресној дворани 
Миленијум. Крајем 2014. регистрован је 
Уметничко - образовни центар „Распевани 
професори“, а хор све озбиљније ради 
под руководством професорке музичке 
културе Марине Клиска, која припрема 
аранжмане и адаптације музичких 
нумера. Немерљив допринос раду хора 
даје и професорка, музички педагог 
Роксана Чинч

Хор данас чини двадесетак професора 
различитих наука, од хемије, физике, до 
информатике, страних језика... Окупља 
их љубав према музици, али и дружењу, 
животу и људима, а себи су поставили 
задатак да својим наступима шире добре 
вибрације, позитивну енергију и љубав. 

„Распевани професори“ имали су 
бројне запажене и врло успешне наступе 
у земљи и иностранству, учествовали су у 
разним свечаностима, у ТВ емисијама.

Ј.Е.

У Градској библиотеци у суботу је 
отворена изложба слика и рељефа 
„Снови над равницом“ Зорана Туркана. 
Поред тридесетак Турканових радова, 
у читаоници Градске библиотеке 
изложено је и неколико радова „Ризе 
на иконама“ Татјане Туркан, гошће 
изложбе. 

Изложбу је отворио говор Душана 
Миловановића, ликовног критичара, 
који је прочитала  Нађа Бранков, 
професорка књижевности. 

- Над Банат се наднео господин 
и сликар Зоран Туркан, над своје и 
својима прича. Шпахлама, кистовима, 
усуд отаџбинског тла доживљен, како то 
само уме одани родољуб и заљубљеник 
у своје за свагда – каже Миловановић, 
називајући Турканово сликарство 

поетским и страдалним истовремено, 
лирским, са дубоким фугама епског. 

- О овом сликарству, може се 
говорити само језиком песника, никако 
рационалним исказима савремених 
аналитичара који најчешће ни сами себе 
не разумеју. Језик песника надреализма 
био би најпримеренији из кога би 
искриле крилате метафоре, умни описи, 
закључивања... Ми нажалост немамо 
пера слична онима Надежде Петровић, 
њенога брата Растка, Бранка Поповића, 
Станислава Винавера, Исидоре Секулић, 
чија би бриткост и истинољубивост 
умела овакво дело правилно да 
постави на лествицу вредности српског 
сликарства – истиче се у говору Душана 
Миловановића. 

Т.С. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЗОРАНА ТУРКАНА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

„СНОВИ НАД РАВНИЦОМ“ 

ВРШАЧКИ ХОРИСТИ ГОСТИ АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ

ПРЕДБОЖИЋНИ КОНЦЕРТ 
„РАСПЕВАНИХ ПРОФЕСОРА“

У понедељак је у хотелу Хилтон 
у Београду, одржано финално вече 
фестивала „Булевар женских тајни“ који 
су организовале Весна Дедић, новинарка 
РТС-а и Сања Маринковић новинарка 
ПИНК-а. Фестивал је у протеклих годину 
дана обишао велики број градова Србије, 
а 6. октобра ове године одржао се и у 
Великој сали Конкордије у Вршцу, где су уз 
богат интерактивни програм водитељки 
са публиком, представљене приче три 
успешне жене. У времену разноликих 
понуда Сања Маринковић и Весна Дедић 
осмислиле су „Булевар женских тајни“ 
са идејом да њихове гледатељке добију 
праву информацију и као мајке, и као 
жене од каријере, и као жене које желе 
да буду привлачне супротном полу, да 
буду добре и лепе и себи и другима, а 
при том успешне и самосталне. Током 
гала вечери у београдском Хилтону уз 
присуство великог броја гостију из света 
културе, спорта, политике и естраде 
додељене су награде најинтересантнијим 
животним причама, испричаним током 
трајања овог фестивала. Вршчанка 
Алиса Шајн добитница је награде „Жена 
симбол посвећености“ као инспирација 
и мотивација за све жене ромске 
националности. 

Алиса Шајн, рођена је 1994. године. 
Рано изгубивши родитеље одрастала је 
у хранитељским породицама. Ипак то 
је није спречило да се школује и стекне 
високо образовање. Била је одлична 
ученица, учествовала на неколико 
такмичења, певала у хору, писала песме, 
а неке од тих песама су објављење у 
књизи „Литералне стазе“. Завршила је 
Високу струковну школу за образовање 
васпитача, на ромском и српском језику, 
а по дипломирању уписује Факултет за 
пословне студије, док је у међувремену 
постала и мајка. Током студирања 

на високој школи, учествовала је на 
неколико семинара, чије су теме били 
Роми. Тада је одлучила да се активно 
укључи у решавање проблема Рома, а 
тренутно у Градској управи Града Вршца 
обавља функцију Координатора за 
ромска питања. 

У најужој конкуренцији за награде 
налазиле су се и преостале две учеснице 
Фестивала из Вршца, Мирослава 
Кућанчанин, професор, преводилац, 
писац, сликар, режисер, књижевни 
критичар и велики хуманитарни радник, 
као и Весна Међо, успешна приватна 
предузетница. 

„БУЛЕВАР ЖЕНСКИХ ТАЈНИ“ У БЕОГРАДУ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊА 

ВРШЧАНКА АЛИСА 
ШАЈН – ЖЕНА СИМБОЛ 

ПОСВЕЋЕНОСТИ 
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Srećne 
novogodišnje 

i  božićne praznike 
želi

GERONTOLOŠKI CENTAR
VRŠAC

Црвени крст Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

Срећне 
новогодишње и

божићне 
празнике 

жели

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
ВРШАЦ
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S r e ć n e 
n o v o g o d i š n j e 

i 
b o ž i ć n e  p r a z n i k e 

ž e l i

Srećne novogodišnje 
i  božićne praznike želi

VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO

“JUŽNI BANAT” DOO

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ 
И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Тематски скуп „Финансијска подршка 
женама у руралним срединама“, који 
организују Привредна комора Војводине, 
„Дневник-Пољопривредник“ АД и Систем 
пољопривредних информација „Инфо 
теам“, одржаће се у петак,  21. децембра 
2018.  године у великој сали Привредне 
коморе Војводине од 11.00 до 13.30 
часова. 

Циљ овог скупа је да се представе 
могућности финансирања у 2019. години 
економских активности жена у руралним 
подручјима у Војводини. 

СКУП „ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЖЕНАМА У 
РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА“ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ 

ВОЈВОДИНЕ

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     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу 
од 7 ари са улазом из две  улице Копаоничке и 
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30

Продајем пољопривредно земљиште КО 
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга 
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари 
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, одмах 
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 
060/030-21-11

Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С. 
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд или Нови 
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

На продају спратна кућа на плацу од 700 m². 
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Продајем једнособан стан 43m², приземље, 
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, електрични 
шпорет, плински решо, кухињске елементе, 
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал. 
Тел. 064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан код Игала. 
Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра. 
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију. 
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи 
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-
60-13

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 

приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75

Продајем кућу на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59 

Продајем кућу са две стамбене целине 
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел. 
064/917-47-77

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

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

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у Дворској 
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94. 

Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода, 
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово. 
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 
је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 

од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

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. 

060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-

23-01
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. 062/80-10-585.

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 двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакари, клима. 
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. 
Тел. 062/80-10-585.

За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао 
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може 
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и 
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору. 
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у 
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76 

Издајем стан у кући, почетак Борачке улице, 
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

Дворишни једнособан стан за издавањеможе 
самица или брачни пар. Све је посебно без газде. 
Тел. 061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан у Београду 
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска, интернет) 
звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен стан, све 
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену гарсоњеру у 
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел. 
064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у ул. Милоша 
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел. 
063/853-64-29.

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке 
академије, погодан за занатлије, продавницу или 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-

975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 

060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље, 

има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 
Радионица за издавање, аутомеханичар – 

електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

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 двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 
120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63. 

Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/183-
00-18.

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.

Хитно и повољно издаје се двособан стан 
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од 
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра 
2018. године . Тел.  063/717-05-20.

Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183-
300-18.

Издајем ненамештен једноипособан стан 
(48м²) у згради преко пута педагошке академије. 
Тел. 064/170-98-41.

Издајем намештену гарсоњеру у  центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан 
депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем ненамештени стан 48 м² у згради на 
1. спрату преко пута Педагошке академије. Тел. 
064/170-98-41.

Издајем једнособан стан на Војничком тргу, 
празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Издајем намештену, реновирану гарсоњеру 
на Омладинском тргу, преко од Миленијума, 
на дужи период, слободна од 1.1.2019. г. Тел. 
064/304-91-45 и 013/ 832-867.

Издајем стан у центру града. Тел. 064/183-21-
76.

Издајем гарсоњеру  за становање, бесплатно, 
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и 
064/134-61-78.

РАЗНО 
Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. годиште, 

купљена у Србији, Вршцу, регистрација  до јуна  
2019. 132000км Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2 
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада, 
155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди запрежна 
преправљена за трактор. Сејалица је у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по 
договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал само са 
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада, 
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру 
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, дупла, 
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.
Тел: 064/598-3898.

На продају Бенџамини, висина 2,5м, питати 
на број тел. 013-806-460.

Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску пећ 
“7”. Тел. 013/806-068

Продајем виолину и гоблене. Тел. 062/32-
98-12.
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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.
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Продајем пиштољ „Берета“, први власник, 
очуван, само лицима са дозволом. Буре за 
нафту од 200 л, кровни носач за аутомобил. 
Тел. 837-124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 109 
цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 динара) и 
тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч 
4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде 
2 ком, писаћи сто, плински шпорет, шиваћу 
машину „Багат“, веш машину „Горење“. Тел. 
013/834-891 и 063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, балконска 
врата са две стране квака, металан гелендер- 
ограда. Тел. 069/185-05-65. 

Продајем трокрилни регал дрво са 
огледалом и ципеларник. Цена по договору. 
Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом и трофазни електромотор. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску пећ. 
Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере због 
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/ 
482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и 
викендица, гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду. Тел. 
013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Продајем бетонске цеви за ћуприје 
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел: 
065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и 
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-
125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  
и сетвоспремач запремине 1,90 корпу за 
трактор, шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. 
Тел. 063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 
л. дечји креветац са мадрацем 1 постељина 
гратис. Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-
92-47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони 
фиксни 3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни 
кофер, усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 
064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 
064/168-58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем цитроен C4, произведен године 
2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587 cm³/80 
kw /105 PS,мотор еуро 4, прешао 196.000km, 
регистрован. Тел. 062/1175-59-55.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-
210 и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим 
да су нам они добри пријатељи. Нећете 
погрешити ако их мени поверите. Сат времена 
200 динара. Тел. 013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 
062/18-365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за 
југа- заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-
01-18.

Продајем круњач, круни и меље, 
електрични. Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и 
металне, самостојеће и зидне (висеће). Тел. 
060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер 

оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ 

на чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, 
машина за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Поклањам лабрадора једногодишњег, црне 
длаке. Тел. 064/357-325.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. 
год. Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински 
бојлер некоришћен, делове за „ Фићу 750“ 
нови. Тел. 063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 
каљева по цени од 80 динара комад. Тел. 
066/374-757. Продајем мерцедес 123, 200 
д, кадет коцкица, плинску пећ Алфа, пећ на 
чврсто гориво (дрво, дрво угаљ), електрични 
шпорет „Горење“. Тел. 060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м 
дужине за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-
57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-
69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-
90-69.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску 
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и 
кошнице. Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, 
редовно одржаван, регистрован до 14.9.2019. 
Тел. 062/11-759-55.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга 
деветка, први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

Купујем неисправне плинске бојлере 
(старе) и плинске пећи због делова. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419.

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-
03-47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда 
за гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. 
Тел 064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 
064/123-17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 
064/123-17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна 
грејалица  сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. 
Тел. 065/88-37-420.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 
2005. , гаражиран, црвене боје, ветробран, 

аутомацки мењач, мало прешао, тренутно 
нерегистрован, наслон за седиште, церада. 
Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 
064/507-60-93. 

Агенцији Магибашта 013 потребна 
чистачица за одржавање хигијене у стамбеним 
зградама у насељу Хемоград.Козарачка 14.

За продају четири веш машине, три 
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне и 
у одличном стању, као и машина за прање 
судова „Беко“, исправна, уградна. Тел. 061/307-
10-85.

Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара 
комад. Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92.  
годиште и ауто приколицу. Тел. 834-026.

На продају старински диван-отоман, нову 
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

Радила би кућне послове и бринула о 
старијој особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-
142.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-
86.

Продајем веш машину „Горење“, плинску 
пећ „Алфа“, трпезаријски регал, плински 
решо1/3, шиваћу машину „Багат“; фотељу – 
лежај. Тел.064/186-52-44.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 
064/18-44-316.

Продајем домаћу ракију, повољна цена. 
Тел.064/183-300-18.

Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47-777. 
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 

плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, 
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и полица 
за ТВ.Тел. 065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 
број, нову 2500 дин и две беле краће  зимске 
јакне 42 и 38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-
91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, 
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет 
за једну особу са мадрацем 7000 дин,  бунду 
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну 
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 013/837-
631 и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 
065/34-54-538.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за 
мед од три рама и веш машина Канди. Тел. Тел. 
064/14-41-222 и 013/807-492.

Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за 
стони тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају комбиновани шпорет, 
вертикални замрзивач, Кирби усисивач, 
хаварисана Застава 128. Тел. 064/23-55-436.

Потребан радник - радница на радио 
Антени, водитељ - спикер, комуникативан 
са познавањем народне музике и рада на 
рачунару, са искуством или без. Тел. 063/810-
32-28.

Вршим услужно одржавање  дворишта, 
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, 
риљам баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-419.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају ТВ „Панасоник“ класичан 50х50 
цм, очуван, у функцији, повољно. Тел. 064/915-
89-36 и 832-153.

На продају 2 плафонске електрогрејалице 
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две 
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.

Три метра кубна храстове греде 14х16цм, 
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач 
криби, делови за З-101, ел. моторе,. Тел. 

064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, 

шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“ 
електричну климу 12-ца, кожну пилотску јакну 
ЈНА.Тел. 061/111-28-21

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. 
063/32-00-19.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 
произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 
км цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Дациа Соленза 2004. годиште, 
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован 
до августа 2019. први власник. Тел. 063/259-
311.

Купујем шиваћу машину на ел. погон. Тел. 
013/861-419 и 063/482-418.

Вршим услужно одржавање дворишта, 
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и 
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-
227.

Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

Продајем нов боди за дечаке Extreme 
intimoВеличина 86, тренерке италијанске 
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са 
етикетама. Тел. 013/827-367.

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. 013/827-
367.

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-
52-350.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип 
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у 
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин. кг. 
Тел. 064/390-62-76.

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.

Вршим поправку плинских пећи, бојлера 
и решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-
418 и 013/861-419.

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.

На продају „Мазда626“ регистрована до 
маја 2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две 
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.

Продајем два тучана казана, један бакарни, 
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-
10-585.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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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

20. у јутру приповедао је командант српске 
резервне муниције, да му је око 12 сах. ноћу, 
како се он од Влајковца Вршцу ближио, пресекао 
пут један одељак војске. Уверен да је то један од 
српских батаљона, што путује за Вршац, и да је он 
по свој прилици помео пут, упути се за њим и још 
се пожури да га што пре стигне. Но изгледало му 
је, да су предњаци тим живље корачали, у колико 
се он више журио. То му 
беше загонетка. Најзад 
нестаде предњака. И он је 
стао да се одмори; а када 
је освануло, он се нашао 
близу вршачког рита, 
недалеко од Павлиша, а 
пред њим по леду остао 
је траг од оне ноћне 
колоне у правцу према 
Зичидорфу. – И тако није 
много требало, па да 28. 
домобр. батаљон, који је 
крио траг, одведе собом 
читаву српску мунициону 
резерву. Тај батаљон 
спојио се са главном 
колоном после два дана 
код Жомбоља, а држало 
се да је изгубљен 1).

Но вратимо се 
средишту аустро-српске 
војске. Капетан Милекић 
молио је Тодоровића 
да му допусти, да он са 
својим батаљоном буде 
авангарда при уласку у варош. Дешарже ћутаху, 
Милекић ступи напред. За авангардом долазио 
је  око 11 сах. Ђенерал Тодоровић, пуковник 
Мајерхофер, Книћанин, Нижан и све трупе. Улазак 
је био без боја, јер се пре тога неколико одељења 
кора, као капетан Шарић, и Србијанци већ у варош 
ушли били. 3. немачко-банатски батаљон био је 
на предстражи. Око 2 сах. по поноћи ушле су и 
последње српске трупе у вароши. Један део посве 
изнурених трупа одмарао се; који су сада стизали, 

тражили су конака. И десно крило беше већ ушло 
у варош 2).

Колике губитке имађаху онога дана обе 
странке, не може се казати. Срби веле, да их је 
пало само 100 2), али биће да је то мало речено. 
На крсту према јеврејском гробљу записано је, 
да је тамо сахрањено 54 Србијанаца. На „врелу“ 
леже погинули другога судара. Очевидци причају 

о 500-700 мртвих. Губитак 
Мађара нам је посве 
непознат. Посадом Вршца 
добили су Срби додира са 
Тамишградом. Мађари под 
Дамјанићем кретали су се 
према Жомбољу а крајем 
јануара према Старом 
Араду.

Док су на мађарској 
страни сматрали посаду 
Вршца као голем губитак 
и вест о томе примили као 
најжалоснију 4), донде је 
расло одушевљење међу 
Србима. „Најзад је  аустро-
српска војска уживала 
радост, да као  победилац 
(?)  уђе у једну варош. 
Заиста, слатко нам је пало, 
ово дело победе“ 5). - пише 
један од српских официра 
у свом анонимном делу, 
описујући своје доживљаје 
онога времена, а имајући 
за основу поглавито причу 

од 7. (19.) јануара. Изрека овога официра у толико 
је важнија, што то по тврдњи неких није нико други 
био, већ сам млади гроф Нижан. Аустријски извори 
спомињу Тодоровићеву посаду Вршца међу главне 
моменте догађаја од год. 1849. 6)

После подне 7. (19.) после 4 сахата, поставише 
се варадински граничари, који су први продрли у 
варош, пред римокатоличку цркву, камо се морало 
носити по немачким кућама још заостало оружје 7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (154)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Erlebnisse etc., str. 130-132 - Klapka´s Memoiren, sv. 3., str 83- 
Horváth, sv. 2., str. 96,97- L. Böhm, Weisskircheu, str. 158.
2) Erlebnisse etc., str.131.
3) Isto str. 132
4) Julian Chownitz: Geschicht de rung. Revolution, sv. 2 str. 165.

5) Erlebnisse eines k.k. Offl  yiers etc. str. 132
6) Johann Janotyckh v. Adlerstein: Die letyten 2 Jahre Ungarn´s, 
Wien, 1851, sv.3., str. 353.
7) Baumann´sche Aufzeichnungen,str.67.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II,  ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак 

Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов 
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују. 

– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел  појављује се 17. јула као први заступник 
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког 

представништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 735, 11. ДЕЦЕМБАР 
2009.

ФАБРИКА ДИЈАЛИЗАТОРА У 
ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ

Предуговор о закупу грађевинског земљишта на простору 
Технолошког парка, као основ за инвестирање у фабрику за 
производњу капиларних дијализатора и концентрата са повећаним 
капацитетима, 8. децембра, потписали су Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац и Предраг Вранић, генерални 
директор „Фрезенијус Медикал Кер“  Србија д.о.о. Почетак рада 
компаније планиран је 36 месеци од дана закључења уговора. 
Вредност инвестиције, према првобитном прорачуну, износи 20 
милиона евра.

Свечаном чину у згради предузећа Технолошки парк 
присуствовали су Миодраг Бабић, председник Хемофарма и Билиам 
Луис, вођа тима Програма подршке општинама североисточне 
Србије.

- Битно је изградити инфраструктуру, опремити Технолошки парк, 
али је подједнако важно довести праве инвеститоре. „Фрезенијус 
Медикал Кер“, са 4 милијарде динара годишњег промета, озбиљна 
је фирма, чија је  намера да производи 5 милиона дијализатора.  
Мислим да ће ово бити велики замајац  за развој општине Вршац.

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 735, 11. ДЕЦЕМБАР 
2009.

УМЕТНИЧКА МИСИЈА 
Сава Степанов,  ликовни критичар, отворио је 9. 

децембра, у галерији Културног центра Вршац, изложбу 
радова насталих на овогодишњој сликарској колонији 
Трагом Паје Јовановића. 

Поставка садржи тридесетак радова уметника 
који су се одазвали позиву да учествују на овом 
традиционалном ликовном скупу у част великана 
српског сликарства.

- Ликовни сусрет Трагом Паје Јовановића у Вршцу 
дефинисан је као радни скуп уметника актера актуелне 
уметности а посвећен сећању и у славу великана наше 
сликарске прошлости, рекао је Степанов. Када су ову 
колонију покретали, њени вршачки оснивачи одлучно 
су се определили да је назову именом Паје Јовановића, 
њиховог суграђанина и једног од најзначајнијих сликара 

у српској уметности краја 19. века. Но, наслов колоније 
годи и данашњим уметницима. Јер Паја Јовановић 
је синоним афирмисане и  поштоване  стваралачке 
личности, он је сликар са дигнитетом и достојанством, 
уметник чије се дело дуготрајно цени и поштује.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Свим житељима подручја града 
Вршац упућујемо најбоље жеље 
поводом наступајућих празника

СРЕЋНА НОВА 2019. ГОДИНА
СУБНОР ГРАДА ВРШЦА
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Представница 
Филипина Катриона 
Греј (24) проглашена 
је за мис универзума 
2018. на такмичењу 
у Бангкоку. Она 
је победила у 
конкуренцији 
лепотица из 94 земље. 

Катриона Греј, 
иначе дипломирани 
музиколог, позната 
је на Филипинима и 
због свог ангажовања 
на превенцији 
сиде у фавелама 
Маниле. Грејова је 
четврта Филипинка 
која је победила на 
такмичењима за „Мис 
универзум”. 

У 67 година колико 
постоји такмичење 
за „Мис универзум” 
одлуку је први пут 
донео искључиво 
женски жири у 
коме су чланице 
биле од бивших 
мис универзума до 
пословних жена. 

Извор: Политика 

Мушкарци који би желели да знају тајну 
дуговечности могли би да буду изненађени 
одговором. Суштина је у томе да треба да 
имају још једну супругу. 

Како наводи британска штампа, 
истраживања су показала да у културама 
у којима је дозвољена бигамија или 
полигамија мушкарци живе дуже од оних 
који своја осећања ограничавају на само 
једну жену. Верује се да мушкарци имају 
користи од надметања јата жена око њих. 
Исто тако, више воде рачуна о себи у 
старости када морају да хране толика уста, 
наводи часопис „Њу сајентист”. 

Истраживачи са Универзитета Шефилд 
открили су „предности и користи” 
полигамије на основу проучавања података 
о браковима и животном веку добијених од 
Светске здравствене организације. 

Ове анализе показују да мушкарци 
који живе у земљама где је уобичајена 
заједница са више од једне жене у великом 
броју случајева надживе оне који уживају 
у моногамији. Код овог открића узето је 

у обзир економско стање земље да би се 
на минимум свели ефекти боље исхране и 
здравствене заштите у западним земљама у 
којима се практикује моногамија. 

Сматра се да би притисак који намеће 
чињеница да у сваком смислу треба 
обезбедити велике породице могао да 
наведе мушкарце на то да воде већу и бољу 
бригу о свом организму и здрављу. Такође 
се верује да би они могли да имају користи 
од бриге и пажње коју им пружа неколико 
супруга. 

„Ако имате више супруга које брину о 
вама, могло би да вам помогне да дуже 
живите уколико оне трчкарају и отимају се 
око вас”, каже Ленс Воркмен, еволуциони 
психолог на Универзитету Бат Спа. „Већ 
знамо да у моногамним друштвима 
ожењени мушкарци живе дуже од нежења”. 

Еволуција такође може да има веома 
важну улогу јер у полигамним друштвима за 
жене постоји жестока конкуренција и води 
се беспоштедна борба у којој побеђују и до 
девојке долазе само они најспособнији, у 

сваком смислу те речи, и добијају потомке. 
Добри гени биће пренесени, што самим тим 
значи да ће и нови нараштаји бити доброг 
здравља. 

„Ако погледате друштва у којима је 
заступљена полигамија, видећете да се 
мушкарци константно међусобно надмећу 
јер су притисци све већи”, указује др Воркмен 
и додаје да најуспешнији мушкарци могу да 
имају по четири или пет жена, при чему они 
други немају ниједну. „Жене се одлучују за 
крупније, снажније и паметније”. 

Крис Вилсон, еволуциони антрополог 
са Корнел универзитета у СAД, слаже се да 
би могле да постоје предности и користи 
од већег броја жена које би мушкарца 
окруживале у његовим позним годинама. 

„Не изненађује ме то што мушкарци у 
таквим заједницама живе дуже од оних 
који су у моногамним друштвима, где често 
остају удовци, без ичије помоћи и бриге”, 
каже Вилсон. 

Извор: Политика 

Мушкарци који би желели да знају тајну у обзир економско стање земље да би се 

ПРЕДНОСТИ ПОЛИГАМИЈЕ 

ДУГОВЕЧНИ 
АЛФА 
МУЖЈАЦИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Александар од Југославије, Вук 
Драшковић 

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан  
3. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност 
живљења, Марк Мансон 
5. Корени, Добрица Ћосић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Аги и Ема, Игор Коларов 

2. Фазони и форе, Љубивоје 
Ршумовић 
3. Неко се уселио у ону стару вилу, 
Урош Петровић 
4. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 
5. Откачена школа, Група аутора 

ТРКА ЛЕПОТЕ 

ФИЛИПИНКА НОВА МИС УНИВЕРЗУМА 

Вирџин галактик саопштио је да је њихова свемирска летелица намењена 
туристима достигла висину од преко 80 километара над Земљом, што та компанија 
сматра границом свемира. 

Вирџинов свемирски брод „Јунити” је прошле недеље узлетео помоћу авиона 
носача над калифорнијском пустињом Мохаве; после чега је покренуо своје ракетне 
моторе. Свемирска 
летелица с два тест 
пилота је брзо потом 
полетела увис и изашла 
из видокруга посматрача 
с тла. 

Представник мисије 
Енрико Палермо рекао је 
да је летелица достигла 
висину од 51 миље (82 
километра) пре него што 
је почела да се спушта и 
потом слетела. Вирџин 
галактик планира да води 
на кратке летове у свемир 
људе који плате карту, 
јавља АП а преноси Бета. 

Извор: Политика 

ПОЛЕТЕЛА ТУРИСТИЧКА ЛЕТЕЛИЦА ВИРЏИН ГАЛАКТИКА 

СВЕМИРСКИ БРОД СТИГАО ДО 
„ГРАНИЦЕ СВЕМИРА” 
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ЦентарМиленијум, гледалаца: 
500, судије: Мрдак, Арсенијевић, 
Стефановић

ВРШАЦ: Ћирковић 12, Мунижаба 6, 
Капетановић 9 (7 ск), Митровић 8 (8 
ас), Радивојевић 7, Бркић 3, Јовановић 
17, Симовић 6, Огњеновић 10 (5 ск), 
Силађи 12.

ЗЛАТИБОР: Воркапић 3 (4 ск, 7 ас), 
Крстајић 2, Бјелица 21 (8 ск, 7 ас), 
Гашић 2, Лобарев, Смоловић, Чорбић, 

Ризнић 7, Маројевић 23 (12 ск, 4 ас), 
Рондовић 10 (4 ск), Бабовић 8 (5 ск), 
Павловић 6 (6 ск).

Вршац је победом     противо
дличнихЧајетинацапрекинуониз 
од четири узастопна пораза у оба 
такмичења и ухватио прикључак  
у борби за пласман у Суперлигу. 
Утакмица је обиловала узбуђењима  
и резултатским преокретима, виђено 
је пет изједначења а ривали су се 

десет пута смењивали у 
вођству. Вршац је после 
одличне друге четвртине 
стекао 9 поена предности 
на полувремену, у трећој 
четвртини имао вођство 
од чак 16 кошева разлике 
(66:50), међутим гости су 
серијом 16:0 успели да 
дођу до изједначења у 32. 
минуту (68:68). Вршчани 
тада погађају три узастопне 
тројке, 2 Мунижаба и 
једнуЈовановић и поново 
долазе иницијативе која им 
је дала крила да у финишу 
истрају и сачувају стечену 
предност.  Златибор је 
надскакао Вршчане, 
међутим велики број 
других напада завршавао 
је промашајима у шуту за 
три поена и изгубљеним 
лоптама (укупно 21). У тиму 
Вршчана се цела екипа 
уписала у листу стрелаца 
и на крају се заслужено 
радовала новим бодовима.

Б.Ј.

ВРШАЦ СЛАВИО ПРОТИВ ЗЛАТИБОРА 

ПРЕКИНУT НИЗ ОД 4 УЗАСТОПНА ПОРАЗА
ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 90:82 (23:24, 26:16, 19:18, 22:24)

КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, судије: Ћирковић 
(Вршац), Миловановић (Панчево), 
стрелци: Богдановић у 4, 31. и 37, Мадић 
у 17, Синђелић у 35, Анђелковић у 36. 
минуту за Форум, Вучковић у 3. и 30, 
Трајчевски у 21. и 28, Анђеловић у 29. 
минуту за Краљевићево

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, СИНЂЕЛИЋ, 
АНЂЕЛКОВИЋ, БОГДАНОВИЋ, МАДИЋ, 
Богданов, Ђорђевић

КРАЉЕВИЋЕВО: НИКОЛИЋ, БАСАРИЋ, 
СТОЈАНОВСКИ, МИЛЕНКОВИЋ, 
ВУЧКОВИЋ, Трајчевски, Анђеловић, 
Томевски.

Форум је у ефикасном мечу 
осмине финала Купа Војводине 
савладао борбене Качаревце и 
заказао четврфинални дуел у Панчеву 
са Динамом. Биће то прилика за 
изабранике тренера Ненада Варађана 

да се реванширају Панчевцима за пораз 
у првенству.

- Против Краљевићева 
смо наступили у подмлађеном 
саставу, играла су два јуниора 
шеснаестогодишњака, то је наша 
будућност. Идеја је да се у прелазном 
року појачамо и покушамо да се 
пласирамо у виши ранг такмичења. 
Уколико проценимо да у томе не 
можемо да успемо, одмах ћемо почети 
са стварањем тима за идућу сезону. Ову 
годину желимо да завршимо победом 
и да се реванширано нашем ривалу из 
Панчева за пораз у лиги, јасан је стратег 
Форума.

Четвртфинали меч Купа Војводине 
Динамо – Форум игра се у суботу у Хали 
спортова Стрелиште у Панчеву.

ФОРУМ СЕ ПЛАСИРАО У ЧЕТВРТФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ

ВАРАЂАН: ЖЕЛИМО ДА СЕ 
РЕВАНШИРАМО ПАНЧЕВЦИМА

ФОРУМ – КРАЉЕВИЋЕВО 6:5 (2:1)

ФУ ТС А Л

Ф
от

о:
 М

. Ж
ив

ко
ви

ћ

ВРШАЦ НА ПОЛУВРЕМЕНУ ИМАО 14 ПОЕНА 
ПРЕДНОСТИ АЛИ ЈЕ НА КРАЈУ ДОЖИВЕО 

НОВИ ПОРАЗ У АБА 2 ЛИГИ
ВРШАЦ – ЗРИЊСКИ 85:91 (30:16, 20:20, 17:36, 18:19)

ЦентарМиленијум, гледалаца: 800, судије: Раичевић (ЦГ), Роглић (ХРВ), Стрика (СРБ)

ВРШАЦ: Ћирковић 6, Мунижаба, Капетановић 9 (5 ск), Митровић 6, Радивојевић 17 (5 
ас), Бркић 15 (6 ск), Јовановић 15 (4 ск, 6 ас), Симовић 3, Огњеновић 4, Силађи 10 (4 ск).

ЗРИЊСКИ: Шутало, Петрић, Смајлагић 23 (8 ск, 4 ас), Соколовић 13 (5 ск, 5 ас), Големац, 
Зломислић, Тодоровић 29 (7 ск), Шамадан, Миличевић 4 (7 ск), Пандурић 7, Љујић 9, Бакић 
6 (5 ск).

Вршчанисуодигралиодличнопрвополувреме и можданајбољупрвучетвртинуовес
езоне, али, ипак, нисууспелидаостваредругупобеду у АБА 2 лиги. Зрињскије у другомп
олувременунаправиовеликипреокрет, трећучетвртинудобиосачак 19 поеназалике и 
накрајузаслуженоосвојиободове.

КЛС 13. КОЛО

Младост - Слобода 89 : 83
ОКК Београд -  Беовук  80 : 77
Металац - Дунав 82 : 73
Динамик - Нови Пазар 80 : 72
Борац - Тамиш  86 : 64
Спартак - Војводина 68 : 87
Вршац - Златибор 90 : 82

1.Динамик 12     10 2                  +190 22
2.НовиПазар 12     10 2 +101 22
3.ОККБеоград 13       9 4 +46 22
4.Борац  11     10 1 +144 21
5.Тамиш  13      7 6 +50 20
6.Златибор 13      7 6 +31 20
7.Слобода 13      6 7 +55 19
8.Војводина 13      6 7 -33 19
9.Вршац  13      5 8 -71 18
10.Дунав 13      5 8 -109 18
11.Металац 13      4 9 -59 17
12.Спартак 13      4 9 -80 17
13.Младост 13      4 9 -92 17
14.Беовук 72 13      2 11 -173 15
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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