
ПЕТАК • 13.  децембар 2019. ВРШАЧКА КУЛА 11
Ф

от
о:

 А
. А

вр
ам

ес
ку

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLIV                 ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК • 13.  децембар 2019.
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1251

БУНТ РОК ФЕСТИВАЛ У СТУДИЈУ 
ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

стр.11.

ПОСАЂЕНО НОВИХ 
2000 СТАБАЛА

стр. 3.

И Н Т Е Р В Ј У

МОНИКА БОЛДОВИНА БУГЛЕ
стр. 6 - 7



ПЕТАК • 13.  децембар 2019.ВРШАЧКА КУЛА2

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”

Манифестација „Дани Петру Крдуа“, коју 
Књижевна општина Вршац организује у 
част свог дугогодишњег председника и 
главног уредника, песника који је четрдесет 
година свог живота посветио страственом 
раду у КОВ-у и допринео да ова издавачка 
кућа буде значајна адреса на песничкој 
мапи света, оснивачу и идејном творцу 
Европске награде за поезију, одржана је 
по девети пут. Манифестација је била у 
духу песника Петру Крдуа који је сматрао 
да ниједна катаклизма не може да затрпа 
путеве поезије, да је поезија у служби 
будућности и да је добра песма импулс који 
обликује вибрације душе и која никога не 
оставља равнодушним.

Песник, преводилац, есејиста, 
књижевни и ликовни критичар, позоришни 
аниматор, новинар, сликар, издавач и 
дугогодишњи председник Књижевне 
општине Вршац, Крду је од Вршца створио 
светску престоницу поезије. Захваљујући 
КОВ-у и Крдуу свет нам је био близу и 
када нам се чинило да је далеко. У Вршац 
су још деведесетих година долазили 
Вјачеслав Купријанов, Тадеуш Ружевич, 
Томас Транстремер, Рајнер Кунзе, Миодраг 
Павловић, Чарлс Симић, Станеску, Ева 
Липска, Енценсбергер, Пол Малдун и 
многи други. Крдуове мале књиге у КОВ-у, 
у едицијама „Несаница“, „Атлас ветрова“, 
„Европска награда“, даривале су нам 
бисере светске књижевности. Крду је био 
посвећеник поезије који је са истинским 
жаром дао живот необичним и тако 
вредним књигама. Европску награду за 
поезију, јединствено признање у нас је 
утемељио са жељом да се духовни мост са 
Европом и светом сачува и у времену када 
тај свет није много марио за нас. Сматрао 
је да ће поезија наџивети свог аутора ако 

је добра и да је време најбољи књижевни 
критичар. Оно у чему није био скроман 
је КОВ. Све што је ушло и изашло из КОВ-а 
требало је да буде раскошног квалитета. 
Доказ су изузетни наслови светске и домаће 
литературе који су у време објављивања 

у КОВ-у, пре 30 или чак 40 година, били 
сами бестселери и који су тада продати 
у рекордном року. Али њих и дан-данас 
траже књижевни сладокусци.

Ове године манифестација се одвијала 
под слоганом „Билингвалност као шанса“. 
Обележавање „Дана Петру Крдуа“ започето 
је у суботу, 7. децембра, у свечаном салону 

НП „Стерија“. На почетку програма присутне 
је поздравила Ана Бабуц Крду, председница 
КОВ-а. Затим је публика могла чути 
Петруове стихове које су на српском језику 
казивали Александар Јовановић и Сања 
Вукелић, а на румунском језику Анелиа 

Бабуц. Уследило је представљање збирки 
поезије„Птоломејева певања“ Милована 
Станковића, „Душа у збегу“ Милована 
Мркајића и „Картагина“ Диогена Бабуца.

У наставку програма одржан је округли 
сто на тему „Двојезичност“. На ову тему 
говорили су Александар Јовановић, песник 
и члан Управног одбора КОВ-а, Габријел 

Бабуц, песник, преводилац, књижевни 
критичар, уредник едиције „Атлас 
ветрова“ и часописа „Ковине“ и Љубомир 
Кораћевић, писац, уредник едиције КОВ 
и члан редакције часописа „Ковине“. 
Модератор програма била је Сања Вукелић. 
Јовановић је своје обраћање отворио 
стиховима и двојезичност песништва 
Петру Крдуа описао и представио кроз 
метафоре писања невидљивим мастилом 
као духовном лозинком и монашког 
сагласја као врховног склада. „Такви 
његови сусрети језика, започињани попут 
траженог загрљаја раширених руку, 
као увек отворене нове шансе, били су 
трошени, подстицани и ометани у распону 
од Вршца као ’епицентра песничког 
земљотреса’“, како је приметио песник 
Миодраг Павловић, до „провинције, те 
болесне гљиве којом се најлакше отровати“, 
како је писао сам Крду. Бабуц је понудио 
могућности тумачења Крдуове поезије у 
контексту ничеанске идеје о кентаурској 
књижевности. То значи да билингвалност 
открива сложеност Крдуовог песничког 
бића, док је Кораћевић истакао да је Крду 
песник на граници два језика и две културе. 
Усвојивши оба та језика границу је учинио 
центром – у историјским околностима 
када су се свуда око њега исцртавале нове 
границе.

У оквиру манифестације отворена 
је изложба ретких и вредних КОВ-ових 
издања, као и изложба преписки Петру 
Крдуа са чувеним светским књижевницима. 
Одржавање манифестације подржали су 
Министарство културе и информисања 
Републике Србије, Град Вршац и 
Национални савет румунске националне 
мањине.

С. Вукелић

Град Вршац и ове године обезбедио је пакетиће 
за своје најмлађе суграћане. Пакетићи ће бити 
додељени у петак 27.12.2019. у Конгресно музичкој 
дворани Центра Миленијум свим малишанима 
рођеним од 2012. до 2019. године са територије 
Града, док ће сва села обићи дечји караван са Деда 
Мразом од 27.- 30.12.2019.

Град Вршац позива све родитеље и старатеље 
да сву децу овог узраста са територије Града 
пријаве за пакетиће почев од среде 11.12.2019. па 
до 21.12.2019. у холу Градске куће сваким радним 
даном од 10:00 до 18:00, а викендом од 10:00 до 
14:00 док ће се на селима пријава вршити путем 
месних заједница. Ваучери за подизање пакетића 
моћи ће да се преузму такође у холу Градске куће 
само уз важећу пријаву од 23.12.2019. до 26.12.2019. 
од 10:00 до 18:00.

Овим поводом, Народно позориште „Стерија“, 
Удружење младих „Из принципа“ и Денс студио 
„Миленијум“, приредиће спектакуларни дечји 
мјузикл „Чекајући деда Мраза“ који ће бити изведен 
на дан доделе пакетића у Конгресно музичкој 
дворани Центра Миленијум у два термина. Тачно 
време поделе пакетића по узрастима и почетка 
дечје представе биће назначени на ваучеру, а 
такође сви додатни детаљи ће бити објављени и 
путем средстава јавног информисања, друштвених 
мрежа и портала Града www.vrsac.org.rs.      

ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАЋЕ НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ 
ЗА НОВОГОДИШЊИ 

ПАКЕТИЋ ДО 21. 
ДЕЦЕМБРА

ВРШАЧКЕ ОДБОРНИЦЕ ПРИДРУЖИЛЕ 
СЕ КАМПАЊИ 16 ДАНА АКТИВИЗМА

СТОП НАСИЉУ 
НАД ЖЕНАМА

Женска одборничка мрежа 
Скупштине Града Вршца 
придружила се кампањи „16 
дана активизма против насиља 
над женама“. У холу Градске куће 
приредиле су перформанс, 5. 
децембра, одакле су поручила да 
се заустави насиље над женама. 

- Морамо да се удружимо и 
свакодневно подижемо свест 
о томе да је насиље, на жалост, 
присутно, да се дешава и да свако 
од нас може постати жртва насиља, 
нагласила је Ливија Станојев, 
координаторка женске одборничке 
мрежа Скупштине Града Вршца. 
- Апелујемо на све грађане да се 
насиље мора пријављивати, јер 
само заједничком борбом можемо 
насиљу стати на пут. Постоје 
институције које се баве овим 
проблемом и СОС телефони на које 
жртве насиља могу да се обрате и 
затраже помоћ.

Скупом у холу Градске куће, 
чланице Женске одборничке 
мреже Скупштине Града Вршца 
пружиле су подршку како женама, 
тако и свим осталим жртвама 
насиља.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ОДРЖАНИ „ДАНИ ПЕТРУ КРДУА“

На основу члана 10. став 5. Статута 
Града Вршца («Сл. лист Града Вршца», 
бр.1/2019),  као посебан вид друштвеног 
признања најбољим просветним 
радницима на територији града Вршца, 
установљена је годишња Награда “Никола 
Брашован”.

Награда се додељује 27. јануара, на 
свечаној академији, приликом прославе 

школске славе Свети Сава, просветном 
раднику са територије града Вршца, 
који је постигао значајна остварења 
у васпитно-образовном раду на 
подручјима: наставе, рада са обдареним 
ученицима и ученицима који заостају 
у савладавању наставног градива, 
слободних активности ученика, стручног 
усавршавања сарадника, професионалне 
орјентације ученика, сарадње са 
родитељима, културне и јавне делатности 
и сарадње са ужом и широм друштвеном 
заједницом.

Предлог за додељивање награде може 
дати: Скупштина Града, њени органи и 
тела, установе из области образовања и 
васпитања, управни и школски одбори, 
савети родитеља и одељенске заједнице.

Предлоге за доделу Награде потребно 
је доставити на Писарницу Градске 
управе, насловљено на Комисију за 
доделу Награде “Никола Брашован”, 
најкасније до 10. јануара 2020. године.

Предлог је потребно да буде достављен 
у писаном облику, са одговарајућим 
образложењем и документацијом, 
на основу које се могу вредновати 
постигнути резултати предложених 
кандидата.

ПОЧЕЛО ЈЕ КАНДИДОВАЊЕ НАЈБОЉИХ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЗА ТАРДИЦИОНАЛНО 
ПРИЗНАЊЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА 
НАГРАДУ “НИКОЛА БРАШОВАН” 

ДО 10. ЈАНУАРА 2020.
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Након подизања ветрозаштитног појаса на 
међународном правцу према Румунији акција 
пошумљавања градске зоне и насељених места под 
слоганом „Посади своје дрво“ наставила се у Вршцу, 
Павлишу, Избишту, Влајковцу, Месићу и Гудурици.

Подизање нових засада одвија се у сарадњи са 
месним заједницама насељених места који најбоље 
познају потребе свог окружења а уз стручну 
подршку Јавног комуналног предузећа “Други 

октобар”. У Павлишу, где се већ другу годину за 
редом саде нови засади и занављају већ постојеће 
зелене површине, посађене су једногодишње 
саднице бреза и јавора у парку. 

- Циљ је да у сваком насељеном месту подигнемо 
што више засада и што више зелених површина, 
рекао је Милош Васић , члан Градског већа задужен 
за заштиту животне средине.

И ученици ОШ „Младост“ у Вршцу оплеменили 
су своје двориште новим садницама учествујући у 
акцији која има и едукативан карактер.

- Деца ће сама посадити дрво и водити бригу 
о њему. На тај начин стећи ће навику да саде 
дрвеће, да стварају плућа града и да касније када 
буду одрасли, брину о њему, истакао је Вељко 
Стојановић Члан Градског већа за образовање. 

Врста садница одређује се у зависности од 

терена и намене. 
- Саде се декоративне саднице копривића, 

јасена, јавора,белих бреза који имају декоративну 
и функцију пошумљавања, односно озелењавања 

самог дворишта школе и парка, каже Драгана 
Шипош, шеф РЈ Зеленило ЈКП “Други октобар”.

Акција је настављена у појасном делу обале на 
каналу ДТД код Влајковца, такође у сарадњи са 
мештанима који активно учествују у унапређењу 
свог места.

- Циљ нам је да постигнемо светске стандарде у 
пошумљености зато смо посадили око 150 садница 
бреста, рекао је Славиша Максимовић члан 
Градског већа задужен за ресор  рурални развој.

Акција садње настављена је у Месићу и Гудурици. 

Ублизини манастира Месић сађена су стабла јасена 
и белог бреста, док је у Гудурици последње дрво 
посађено далеке 1982. године.

- Идеја је не само да обновимо ветрозаштитне 
појасеве већ и да додатно оживимо свако наше 
село, рекла је Градоначелница Драгана Митровић, 
а председник Савета МЗ Гудурица, Жељко Мрдаљ, 
додао је да у овој акцији посађено 85 стабала у 
Гудурици.

Б.Ј.

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА

ПОСАЂЕНО НОВИХ ДВЕ ХИЉАДЕ СТАБАЛА 

На дневном реду 42 седнице 
Скупштине Града Вршца, која ће се 
одржати у понедељак, 16. децембра, 
одборници ће разматрати пет тачака 
дневног реда. Председник Скупштине 
Града Вршца, Ненад Барош, за прву 
тачку предложио је доношење Одлуке 
о образовању комисије за планове 
Града Вршца, потом ће уследити 
разматрање и усвајање Програма рада 

Скупштине Града Вршца за 2020. годину, 
као и установа чији је оснивач Град 
Вршац, и то: Дома здравља, Апотеке, 
Историјског архива Бела Црква, Дома 
омладине, Градског музеја, Културног 
центра, Градске библиотеке, Народног 
позоришта “Стерија”, Туристичке 
организације Вршац и Центра за 
социјални рад. Трећа тачка дневног 
реда биће доношење Решења о давању 

сагласности на Програм рада пословања 
Јавног комуналног предузећа “Други 
октобар” за 2020. годину. Четрвта тачка 
биће Разматрање и усвајање Програма 
изградње фекалне канализације из 
средстава самодоприноса за 2020. 
годину. Последња тачка дневног реда 
је разматрање Плана коришћења 
средстава месног самодоприноса за 
здравство за 2019. годину.

ЗА ПОНЕДЕЉАК 16. ДЕЦЕМБРА ЗАКАЗАНА ЈЕ 42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ф
ото: А. Путник

На приобалном делу ДТД канала у Влајковцу отпочели су 
припремни радови за изградњу рампе за пецање за особе 
са инвалидитетом.

Шест месеци трајала је припрема обилне документације 
за изградњу платформе за особе са инвалидитетом на 
обали канала у Влајковцу која ће им омогућити да се 
баве спортским риболовом. У току су припремни радови 
и сређивање прилазног пута. Објекат ће бити намењен 
особама која су у инвалидским колицима, али неће бити 
никаквих ограничења.

- Идеја је да до платформе могу доћи особе са 
инвалидитетом, али она ће бити намењена свим мештанима 
Влајковца и Вршца као и свима другима који желе да дођу. 
Неће бити никаквог ограничења ко то може да користи, 
али првенствено желимо да буде приступачно и за децу и 
одрасле особе у инвалидским колицима. Када радови буду 
завршени отвориће се разне могућности, једна од идеја је 
да на овом простору уведемо и терапијско јахање, доведена 
је и јавна расвета тако да ће и у вечерњим часовима моћи 
да се дође у шетњу. Мислим да ће ово много значити за 
село да заживи, поред платформе биће испуст за чамце, 
који ће моћи да користи и риболовачка служба, рекао је 
председник Удружења Параквад, Драган Виторовић.

Платформа овог типа биће јединствена у региону и због 
тога су Савез параплегичара Србије и Савез из Румуније већ 
заинтресовани за долазак својих чланова и организацију 
такмичења. Пројекат има вишеструко значење и за само 
насељено место због чега су се и сами мештани укључили 
у рад.

- Драго ми је што је пројекат предвиђен баш на каналу 
ДТД и што ће наше село захваљујући њему бити још 
познатије. Искористићемо прилику и да се новим асфалтом 
пресвуче Банатска улица, која је временом пропала, тако да 
Влајковац из дана у дан постаје све лепши, рекао је Сафет 
Тихић, председник Савета МЗ Влајковац. 

Град Вршац има око 700 особа са инвалидитетом и 
велики број њих желе да се баве рекреативно спортским 
риболовом. 

- Најважније је да људима омогућимо да се баве овим 
спортом и рекреацијом и да додатно помогнемо њиховом 
укључивању и функционисању у заједници. Наравно, 
постоје могућности да Влајковац повећа своју туристичку 
понуду.

Радови се настављају са првим лепим временом а удица 
ће бити забачене већ почетком нове риболовне сезоне.

ПОЧЕЛИ СУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТФОРМЕ ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА КАНАЛУ ДТД У ВЛАЈКОВЦУ

ПРОЈЕКАТ ОД ВИШЕСТРУКОГ ЗНАЧАЈА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ПЕТ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Завршетак радова отвориће нове могућности: 
Драган Виторовић, председник Удружења параквад
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Овогодишњи Фестивал науке 
у Београду, највећи у овом делу 
Европе, током четири дана 
привукао је више од 30.000 
посетилаца који су се упустили у 
најхрабрију  научну авантуру до 
сада!

Четвородневна научна 
забава око јединствене мисије 
разоткривања митова окупила 
је преко 600 научника и научних 
демонстратора из земље и света. 
Они су заједничким снагама извели 
више од 5.000 експеримената и 
показали да је уз помоћ науке 
могуће разоткрити бројне 
заблуде које се шире брзином 
светлости и супротставити 
се бројним свакодневним 
сујеверјима и истражити порекло 
неутемељених, а и даље врло 
честих народних веровања.   

Главна фестивалска зона у хали 
3 Београдског сајма представла 
је током четири дана трајања 
програм Наука без престанка. 
Разоткривање митова везаних 
за нашу интелигенцију као и 
огледала са „искривљеном“ 
сликом увукла су радозналце у 
истраживање кутка за психологију, 
док су хемичари занимљивим 
експериментима и научним 
представама скренули пажњу на 
популарне заблуде које се тичу 
хране и пића коју конзумирамо.

 Успешно су разоткривене и 
све тајне еволуције, а отклоњене 
су и најдубље сумње у то да ли је 
Земља равна плоча и је ли се заиста 
десило слетање на Месец.  Они 
мало храбрији опробали су се у 
руковању научним топом и вожњи 
необичног ховеркрафта, док су 
највештији посетиоци успешно 
савладали технике пружања прве 
помоћи и са Фестивала науке 
отишли са неколико лекција које 

могу да спасу животе.
Хала 3, зона Експертинејџери 

била је посвећена основцима и 
средњошколцима из целе земље 
који су ове године понели  почасне 
титуле амбасадора науке.  Они 
су своје вршњаке, али и знатно 
старије посетиоце, заинтригирали 
низом иновативних 
експеримената и занимљивим 
причама о календарима и старим 
телефонима, али и Теслиним 

муњама и роботима. Тик уз њих 
сместило се популарно научно 
игралиште са десетинама научних 
изазова иза којих стоји словеначки 
научни тим Хиша експериментов. 

Научни комуникатори из 
Француске, Аустрије, Чешке, 
Естоније, Израела и Пољске 
оставили су малишане без даха 
спектакуларним шоу програмима 
на Научно-фантастичној бини! 
Рушећи све митове везане за 
људска чула, поигравајући се са 
научним законима, грицкалицама 
и светлосним зрацима, ове 
представе на најбољи начин 
показале су не само забавно лице 
науке, већ и њену свеприсутност 
чак и у сасвим обичним рутинским 
радњама и свакодневним 
задацима свих нас. 

Поставка „Знање покреће“ 
компаније НИС, која је седму 
годину заредом генерални 
спонзор Фестивала науке, 
специјално је била креирана 
да проведе све заинтересоване 
посетиоце кроз праву научну 
авантуру. НИС је ове године своју 
поставку посветио разоткривању 
заблуда и митова када је у питању 
енергија, тема која у великој мери 
утиче на наш свакодневни живот 
и представља срж пословања 
компаније. 

ОДРЖАН 13. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

ХИЉАДЕ ПОСЕТИЛАЦА УЧЕСТВОВАЛО 
У НАЈВЕЋЕМ РАЗОТКРИВАЊУ МИТОВА

Година 2019. је на измаку, а 
децембар и овога пута резервисан 
за омиљену манифестацију свих 
који воле књигу и читање. У петак 
13. децембра од 17 сати до поноћи 
у Лагуниним клубовима читалаца 
и књижарама Делфи одржаће 
се двадесет прва регионална 
манифестација Ноћ књиге под 
покровитељством Еуробанк Србија.
Ово ће бити још једна прилика да 
се по најповољнијим ценама купе 
најновији светски хитови, књиге 
домаћих аутора, књиге за децу и 
друга издања, сјајан гифт програм. 
Ноћ књиге ће се одржати у 29 
градова у Србији и региону, на 59 
локација. Регионални карактер 
манифестацији дају Лагунини 
клубови читалаца у Бањалуци, 
Бијељини, Тузли, Сарајеву, 
Подгорици и Никшићу. 

У Ноћи књиге учествује и Делфи 
књижара “Васко Попа” на Тргу Светог 
Теодора у Вршцу.

ПОПУСТИ НА ЛАГУНИНА ИЗДАЊА: 
за куповину једне књиге биће 25%,
за две књиге 30%, 
за три књиге 35%, 
а за четири и више књига 40%. 
Попуст на књиге издавача који су 

се прикључили Ноћи књиге као и 
на страна издања биће 20%, док ће 
гифт асортиман бити снижен такође 
20%.

У СУСРЕТ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ИЗЛОЖБИ ПРАЗНИЧНЕ ТРПЕЗЕ

НОЋ КЊИГЕ – 13. ДЕЦЕМБРА 
ОД 17 САТИ ДО ПОНОЋИ!

Ф
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Отварање 13 Фестивала науке: Израелски глумац и научник Ори Вејл 
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Клуб лечених зависника од алкохола 
„Вршачка кула“ расписао је, и ове године, 
литерарни конкурс за основце свих вршачких 
школа, под називом „Гласам за здрав живот без 
алкохола“. Најуспешнији радови награђени су 
на финалној вечери, одржаној у Специјалној 
болници за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“.

Ове је године пријављено 56 литерарних 
радова из шест овдашњих основних школа, а 
жири, који је прегледао све приспеле радове, 
похвалио је младе ауторе истичући њихову 
озбиљност приступу поменуте теме.

Др Жељко Милићевић, начелник Одељења 
за лечење зависности од алкохола Специјалне 
болнице за психијатријске билесто „Др Славољуб 
Бакаловић“, указао је на значај едукације 
и информисања младих, јер се у њиховим 
годинама, у раном узрасту, формира личност, а 
појављују се већ и први сусрети са алкохолом.

- Према истраживању, деца из Србије су на 
последњем месту, гледајући  према узрасту, 
почетку и проблематици које алкохолна пића 
праве, истакао је др Милићевић. – На првом 
месту била су, чини ми се, деца из Белгије. 
Пратећи све то даље, иста испитивања су, за 
узраст од тридесет и нешто година показала су, 

нажалост, да су људи из Србије на првом месту. 
Истраживања су још једном потврдила да се 

овом проблему треба приступити систематски и 
да у процес треба да се укључе све институције. 
Међу њима је и локална самоуправа, а Град 
Вршац се може похвалити да већ неко време 
подржава активности везано за борбу против 
алкохолизма.

- Подизање свести и укључивање деце 
млађег узраста у овакве активности јесте један 
вид превенције, каже Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за здравство и социјалну 
заштиту. – На овај начин младе генерације могу 
успешно да препознају и да се укључе у борбу 
против алкохолизма, као болести зависности.

Драган Ристановић, председник КЛА 
„Вршачка кула“, потврдио је зрелост вршачких 
основаца када је реч о алкохолизму, што се 
огледа кроз њихове литерарне радове. Он је 
нагласио да су млади одлично препознали 
овај порок који, како каже, хара међу свим 
генерацијама.

Најуспешнијим младим ауторима уручене су 
награде, а жири је нагласио да су победници сви 
учесници конкурса Клуба лечених зависника од 
алкохола „Вршачка кула“.

Ј.Е.

ОДРЖАНО ФИНАЛНО ВЕЧЕ КОНКУРСА ОСНОВАЦА НА ТЕМУ

ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛА

Учесници конкурса КЛА „Вршачка кула“

Чеси Шумадије  и Удружења Чешка беседа 
Вршац организовали су Божићни концерт под 
називом „Караван чешке музике“, 10. децембра у 
Вршцу, у Народном позоришту „Стерија“.

- Концерт не бисмо могли да реализујемо без 
помоћи и подршке Града Вршца и Национални 
савет чешке националне мањине, каже Драгана 
Радовић, председник Удружења Чешка беседа 
Вршац. - Концерту је присуствовао Њ.Е. Томаш 
Кухта, амбасадор Републике Чешке у Србији, 
представници Националног савета чешке 
националне мањине, бројни гости и суграђани.

На програму су била дела Антоњина 
Дворжака и Леоша Јаначека у извођењу 
студената и педагога Музичке школе „Др Милоје 
Милојевић“ из Крагујевца.

Публика је уживала у предивним акордима 
који су оплеменили вече, али и улилила наду, 

каже Радовићева, да ће оваквих концерата бити 
што више у Вршцу.

Ј.Е.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОРГАНИЗОВАО

БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ „КАРАВАН 
ЧЕШКЕ МУЗИКЕ“

ФЕСТИВАЛ ЦИРКУЛИРАЊЕ
Петак, 13.12.2019 – Први дан фестивала
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ – ЧИТАОНИЦА
18:00 – 18:15 – Изложба „Културно наслеђе кроз објектив вршачких 
фотографа“ – Предавање поводом постављене изложбе – Тамаш Фодор
18:15 – 19:15 – Јавни час ФАБРИКА ФОТОГРАФА – доц. Александра Поповић
ДОМ ВОЈСКЕ
19:30 – Званично отварање фестивала – БАНАТ – ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР 
КУЛТУРЕ – у сусрет 2021.год.
Интерактивна изложба „ГРЧКА У СРЦУ“
Фото изложба ФАБРИКА ФОТОГРАФА
20:00 – 20:30 – Интерактивна изложба „СТВАРАЊЕ/ЦРЕАТИОН“ 
ЦИРКУЛИРАЊЕ + ПОЛИМОРФ
ИЗЛОЖБЕ ТРАЈУ ОБА ДАНА ФЕСТИВАЛА
Петак: 19:00 – 22:30
Субота и недеља: 10:00 – 22:00
КОЛИБА
20:30 – ФАБРИКА ФОТОГРАФА – дружење аматера и професионалаца 
фотографа
21:00 – 01:00 – Музички програм – ДЈ Стефан Поповић
КЛУБ ИЗАЗОВ – ЗИМСКИ
22:00 – 01:00 – „КАМЕНЕ ФАЦЕ“ – концерт поп-рок бенда из Вршца
Субота, 15.12.2019 – Други дан фестивала
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ – ЧИТАОНИЦА
09:00 – 10:00 – Радионица за најмлађе – Креативно-едукативна радионица 
ЧАРОБЊАК
ДОМ ВОЈСКЕ
БАНАТ – ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ – у сусрет 2021.год.
Интерактивна изложба „ГРЧКА У СРЦУ“
Фото изложба ФАБРИКА ФОТОГРАФА
20:00 – 20:30 – Интерактивна изложба „СТВАРАЊЕ/CREATION“ 
ЦИРКУЛИРАЊЕ + ПОЛИМОРФ
ИЗЛОЖБЕ ТРАЈУ ОБА ДАНА ФЕСТИВАЛА
Петак: 19:00 – 22:30
Субота и недеља: 10:00 – 22:00
КОЛИБА
20:30 – ФАБРИКА ФОТОГРАФА – дружење аматера и професионалаца 
фотографа
21:00 – 01:00 – Музички програм – Латино вече
КЛУБ ИЗАЗОВ – ЗИМСКИ
22:00 – 01:00 – ДЈ ВЕРТЕКС ака Мерлин – електронска музика

Туристичка организација Града Вршца 
припремила је све за 10. изложбу „Празничне 
ђаконије“ која ће бити одржана 14. децембра, 
у Хотелу “Србија”. Као и ранијих година, биће то 
прави празник свечаних трпеза, кулинарства, 
домаће радиности, сувенира и разних ђаконија 
у време предстојећих слава, Божића и Нове 
године.

- Врата велике сале Хотела 
“Србија” биће отворена од 10 до 
18 часова, а свечано отварање 
планирано је за 11 часова, 14. 
децембра, каже Јасна Живковић, 
ПР менаџер Туристичке 
организације Града Вршца. – На 
церемонији отварања наступиће 
Дечји хор „Распевано срце“, а 
укључили смо и фолклорне 
ансамбле, ове године. Иначе, циљ 
ове манифестације је очување 
и промоција старих обичаја, 
традиционално припремање 
хране, постављање трпезе и израда сувенира са 
мотивима из живота бројних нација које сложно 
живе на подручју Баната. Манифестација је не 
само изложбеног, већ и продајног карактера. 
Долазе нам излагачи из свих крајева наше 

земље који су нам припремили богату понуду. 
Тако ће посетиоци бити у прилици да купе све 
што им се допадне и улепшају своје домове за 
предстојеће празнике.

На изложби ће бити заступљена и квалитетна 
вршачка вина наших локалних винара која ће 
посетиоци моћи и да дегустирају и да купе. У 

оквиру манифестације организовано 
је и такмичење „ Најлепши славски 
колач“ за кулинарске мајсторе, 
а у „Празничне ђаконије“биће 
укључена и деца. Отворен је 
конкурс под називом “Новогодишње 
честитке” за вршачке основце од 
првог до четвртог разреда. Они 
ће, на часовима ликовне културе, 
показати маштовитост у креирању 
новогодишње честитке. Жири ће 
одабрати најлепше. Биће награђено 
20 честитки, а најлепша - победничка 
биће званична Новогодишња 
честитка Туристичке организације 

Града Вршца. Победничку честитку ТОВ ће 
искористити да својим пословним пријатељима 
пожели успешну Нову 2020. годину.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ ТОВ ОРГАНИЗУЈЕ ЈУБИЛАРНУ ИЗЛОЖБУ

У СУБОТУ ДЕСЕТЕ 
„ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ“
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Чланица сте глумачког 
ансамбла Народног позоришта 
“Стерија“ као и Сцене на 
румунском језику при вршачком 
театру. Имате ли тренутно неки 
ангажман?

- Прошле недеље почели смо са 
радом на представи „Покондирена 
тиква“ Јована Стерије Поповића, 
у режији Ђурђе Тешић. То је нови 
пројекат који припремамо за Дан 
позоришта, 10. фебруар. У подели 
сам. Имам малу улогу, ја то волим. 
Уствари, нема малих улога, већ само 
са мање текста. Ја сам служавка 
Анчица. Екипа нам је фантастична, 
подмлађена, имамо гостујуће 
глумце. После неколико проба, 
назире се урнебесна комедија, што 
је не само нашој, већ генерално 
публици потребно - здрава, добра 
комедија!

Како сте се нашли у 
позоришном свету, глуми?

- Све је кренуло јако рано. Кад 
су ме, са осам година, питали шта 
ћу бити кад порастем, први пут 
сам рекла да ћу бити глумица. 
Кажу да чим сам проговорила, 
била сам заинтересована за неке 
рецитације, имала сам неке своје 
интерпретације. Како имам млађег 
брата, па моја мама није знала шта 
ће и како ће, ја сам, по цео дан, 
упорно, ишла за њом, шта год да је 
радила, и стално сам јој причала. 
Биле су то песмице, приче, неке моје 
интерпретације - мале монодраме. 
Постоји и доказ тога. Снимили су 
ме на магнетофону, па чак се чује 
и како играм. Певам, играм, чује се 
како сам се задихала. То ми је много 
драга, дивна успомена. 

Заправо, кад сам заиста знала 
да ћу кренути овим путем, било је 
то у средњој школи. Јон Берлован, 
покојни професор румунског 
језика, основао је драмску секцију 
у Гимназији. Била сам у подели 
неке школске представе. И данас 

памтим то уживање с којим сам 
радила ту своју епизодицу, то је 
било дивно, фантастично, и на 
нивоу аматеризма, ипак је било 
примећено.

Да ли је то био први јавни 
наступ?

- Не. Први наступ је био у 
дечјој представи. Имала сам девет 
година. Дуго је постојала смотра 
дечјих аматерских позоришта на 
румунском језику. Постоји још увек 
то истo за одрасле, али више не и 
за децу, нажалост! Дуго сам ја била, 
до моје прве сарадње са Народним 
позориштем „Стерија“, 1996. Тада 
сам добила улогу у водвиљу „Боинг, 
Боинг“.

Како је било стати на велику 
позоришну сцену? Вероватно 
много другачије него у дечјим 
представама или у средњој 
школи?

- Како да не! Јесте био осећај 
потпуно другачији, али ни једног 
тренутка није постојала нелагодност, 
јер сам играла са сјајним вршачким 
глумачким ансамблом. Било је да 

тачно знаш да је то - то, да си то ти, 
да радиш са великим уживањем, са 
лакоћом, и да си, тих сат - два, у некој 
сасвим другој причи апсолутног 
задовољства, радости и среће.

Како је изгледао тај први 
аплауз? Кажу да је то важно 
глумцима.

- Јако је важан. То тврдим и данас, 
јер је аплауз мерило вредности и 
представе и нашег рада. По аплаузу 

може тачно да се види да ли је то 
награда само за труд и рад, или је 
ипак реч о одушевљењу публике. 

Када сте уписали Академију?
- Ја сам тек после завршила 

Академију. Нисам одмах после 
средње школе. Уписала сам је у 
Орадеи, у Румунији. Имала сам 
среће да радим са изузетним 
професорима, менторима. Кад сам 
уписивала, рекли су ми: “Нећеш бити 
талентованија након Академије, 
али ћеш сигурно променити однос 
према професији, почећеш да 
мислиш сценски, осећаш више, 
другачије“. Били су у праву. Студије 
памтим као један посебно леп и 
драг период у мом животу. 

Шта радите након Академије?
- После завршене Академије, 

вратила сам се у Вршац, 2006. Овде 
је већ била основана Сцена на 
румунском при НП „Стерија“ која 
није имала професионалне глумце. 
У исто време почиње моја сарадња 
и са сценом на српском језику у 
вршачком позоришту. Радила сам 
упоредо. Румунска сцена почела је 
са два пројекта годишње да би се то 
свело на један пројекат, нажалост. 
Толико је било средстава. Та сцена и 
даље лепо функционише, имамо ми 
лепе премијере, али било би и боље 
да средства нису ограничена.

Колико је тешко радити 
двојезично, на румунском и 
на српском језику? Које су Вам 
представе посебно драге?

- Није тешко радити двојезично. 
Навикла сам се. Јесте у почетку 
било мало проблематично ако се 
ради само на једном језику, али 

није тешко. Ево, на Фестивалу 
класике ове године имала сам 
премијеру „Ујка Вање“ на српском, 
15. новембра, и за само три дана 
премијеру „Ружа са два мириса“, 
у режији Снежане Удицки, на 
румунском језику. Није ми то 
представљало никакав проблем. 

На српској сцени драга ми 
је представа „Виктор или деца 
на власти“ (режија Александар 
Швабић), где сам заиста урадила 
једну минијатуру која је прошла 
доста запажено где год смо били, а и 
сам рад на представи био је посебан 
изазов. Исто је било и са „Старим 
временима“ (режија Снежана 
Удицки). Снежана је млад редитељ, 
врло перспективан, предвиђам јој 
лепу будућност. Задовољство ми 
је да радим са њом. Заједно смо 
радили и дечју представу „Зачарани 
замак“, по тексту Бојане Иванов 
Ђорђевић. Била је то једна од бољих 

МОНИКА БОЛДОВИНА БУГЛЕ, ГЛУМИЦА, ЧЛАН АНСАМБЛА НП „СТЕРИЈА“ И СЦЕНЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ:

ПРИВИЛЕГИЈА ГЛУМАЦА ЈЕ ШТО 
МОГУ ДА ЖИВЕ ВИШЕ ЖИВОТА

Моника Болдовина Бугле, вршачка глумица, упоредо ради 
на румунском и српском језику. Члан је глумачког ансамбла 
народног позоришта „Стерија“ и Професионалне сцене на 
румунском језику при вршачком театру. двојезичност за њу не 
представља никакву баријеру. Завршила је академију у Румунији, 
али се вратила у вршац, заједно са супругом Флорином Буглеом 
и сином виктором. главни разлог за повратак било је вршачко 
позориште.
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дечјих представа. 
Волела сам много и „Ожалошћену 

породицу“, режија Владимир Лазић. 
Толико ми је жао што се више не 
игра. Нажалост, нема више Џанкија, 
Мирче Оморана, чика Ивана Вукова.

Представа „Ујка Вања“, у режији 
Андреја Носова, била је нешто 
другачија, врло се темељно радило. 
Можда је мало несвакидашње за 
публику, али то је визија редитеља, 
његов стил и начин рада. Врло 
сам радознала како ће нека друга 
публика, сем вршачке, да реагује, 
јер тек крећу репризе и гостовања.

Шта је то лепо, шта је то изазов, 
када је реч о „даскама које живот 
значе“?

- Изазов је дати живот неком 
драмском лику, да будеш неко 
други. У почетку не знаш да ли ћеш 
и како успети, али на крају знам 
и сама колико сам све то добро 
урадила. Осетим да ли је било добро 
или катастрофа, да се не лажемо, 
свега има. Мислим да је привилегија 

глумаца то да могу да живе више 
живота! Удахнути живот неком лику, 
то је неки мој издувни вентил, тако 
се ослобађам вишка енергије, да све 
то преточим у нови лик.

Најважније је да човек воли своју 
професију. Најсрећнији су људи 
који су задовољни својим позивом. 
Онда се све може, нема препрека. Ја 
волим свој посао. Сећам се да сам на 
једној представи имала јако високу 
температуру, нисам могла скоро на 
ногама да се држим, нос ми је био 
запушен, имала сам кијавицу, али 
рекла сам да ћу играти како год.  

Оног момента кад сам закорачила 
на сцену, ништа ми није фалило. 
Престала сам да кијам, кашљем, да 
ми цури нос. Издржала сам до краја. 
И онда сам се онесвестила.

Кажу да је позориште један 
други свет. Има ли истине у томе?

- Има. Кад је глумац на сцени, 

заборави стварни, реалан свет. 
Он је тада у неком сасвим другом 
свету, неком другом времену, некад 
сто и више година далеко. Глумац 
мора да се уклопи у тај нови свет у 
коме се нашао, да осети амбијент, 
начин живота, размишљања, једино 
тако може на најбољи начин да 
оживи лик из позоришног комада. 
Због свега тога потребно је доста 
припреме чак и пре читајућих 
проба, да се види који су то ликови, 
ситуације, које је то  време. Кад све 
то имаш, онда је то добар почетак, 
добар старт да урадиш нешто.

Сваки човек, сваки глумац има 
свој сан. Који је Ваш сан?

- Јако сам прижељкивала да 
радим представу „Трамвај звани 
жеља“. Већ је рађена доста пута. 
Видела сам неколико извођења, и 
наших, и београдских. Мислим да 
бих то волела, јесте да је, како кажу, 
све већ виђено, али нађе се увек 
нешто ново. Није ми сан ни једна 
друга сцена ван ове наше вршачке. 
Волела бих само да се овде више 
ради, да има више премијера. 
Ја волим наше позориште, људе 
који су тамо, волим да радим са 
редитељима које познајем. Јер, 
колико год изгледам отворена и 
приступачна, мислим да заправо и 
нисам таква. Сматрам да редитељ 
тек кад ме боље упозна, зна на 

који начин могу да радим и дам 
свој максимум. Када се људи 
боље упознају, лакше и боље 
комуницирају. 

Реците нам нешто о себи. 
Какво сте детињство имали?

- Детињство као моје пожелела 
бих сваком детету! Рођена сам у 
панчевачкој болници, јер су тада 
моји родитељи, отац Адриан и мама 
Мариора, живели у Уздину. Имам 
и две године млађег брата Мирчу. 
Тамо сам имала моје дечје царство, 
са баком, деком, тетком, течом, са 
много родбине... Била сам прво 
унуче, сви су ми поклањали пажњу, 
била сам главна. Толико сам пуно 
пажње и љубави добијала. Али, 
нисам била размажена. Родитељи су 
нас васпитавали доста строго, али са 
много љубави. И сама се трудим да 
будем такав родитељ. 

Када сам имала 5 година, тата је 
добио посао у Вршцу и преселили 
смо се овде. Отац ми је агроном, 
иначе је читав радни век у Вршцу 
радио као тржишни инспектор. 
Мајка ми је била учитељица у ОШ 

„Олга Петров радишић“. Сада су 
обоје пензионери. 

Долазак у Вршац био ми је 
мало трауматичан, за разлику од 
мог брата. Уклопила сам се, имала 
сам ја друштво, али ипак и неки 
осећај усамљености. Завршила 
сам ОШ „Олга Петров Радишић“ и 
после Гимназију. Комплетно моје 
школовање било је на румунском 
језику, а за разлику од мене, мој 
брат је ишао у српско одељење. 
Имали смо потпуну слободу избора. 
Студирала сам у Румунији, што ми 
је драго, упознала сам тамо мог 
садашњег супруга.

Кад сте формирали породицу?
-  Мој супруг је Флорин Бугле. 

Он је из Штеиа, Трансилваније. По 
струци је електроинжењер. Добили 
смо сина Виктора, 2008. и одлучили 
да се преселимо у Вршац, управо 
због нашег позоришта. Била је прича 
да су Сцени на румунском били 
потребни глумци, требало је да ја 
будем нуклеус тога. Мада сам, још на 
трећој години студија, имала понуду 
да се запослим тамо у позоришту. 
Супруг ми се овде толико добро 
адаптирао, за 6 месеци је научио 
српски језик. Реч није знао када је 
дошао овде. 

Виктор је шести разред. Дивно се 
овде осећа, овде му је дом. Почела 
сам да га доводим у позориште кад је 
имао 8 месеци. Он је сјајна публика. 
Не пропушта ни једну представу 
дечју и за одрасле. И ја сам, као и мој 
син, љубитељ дечјих представа зато 
што су деца најискренија. Волим и 
њихове похвале и критике. Не може 
човек да их превари, све осете. 
Виктор је мој највећи критичар. 

Супруг није успео овде да 

се запосли и поред свега, и 
нострификације дипломе, мастер 
студија, знања српског језика и свих 
осталих његових квалитета. Слао 
је СВ свуда, обијао сва врата, али 
ништа. Посао је нашао у Италији. 

Која је Ваша животна 
филозофија?

- Важан је човеков мир. Да 
пронађе свој дом, своје место, 
окружење где може да створи 
конфор, свој мир. Компромиса мора 
да буде, стално их чинимо. Ја сам 
пронашла свој мир. Имам породицу, 
родитеље којима је моја помоћ 
све потребнија, своје окружење. 
Можда сам ушушкана у својој зони 
комфора?! Нисам више спремна на 
неке велике компромисе.

Јованка Ерски
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АМСТЕРДАМ – Деветогодишњи 
белгијски дечак Лорен Симонс, који 
је био на путу да постане најмлађи 
универзитетски дипломац на свету 
прекинуо је студије на холандском 
универзитету у Ајндховену 
након спора око могућег датума 
дипломирања.

Лорен Симонс је прошлог месеца 
био на насловним странама широм 
света, јер је требало да заврши 
електротехнику на универзитету 
у Ајндховену пре краја године, 
што би га учинило првим на свету 
дипломцем млађим од 10 година, 
пренео је Танјуг.

Али, у понедељак су са 
универзитета саопштили Лорену и 
његовим родитељима да тај план 
више није изводљив, имајући у виду 
број испита које мора да положи пре 
рођендана, 26. децембра.

Лорен је изузетно надарен 
дечак, који иде кроз своје студије 
невиђеним темпом, саопштио је 
универзитет.

Како је првобитни план изгледао 
недостижно, универзитет је навео 
да му је понудио феноменално 
брзу шему, према којој би завршио 
образовање средином 2020. године.

Међутим, дечакови родитељи 
одлучили су да не прихвате понуду и 
одмах су окончали Лоренове студије 
у Ајндховену.

„До прошле недеље је све било 

у реду, а сада одједном одлажу све 
за шест месеци, рекао је Ројтерсу 
Лоренов отац, Александер Симонс.

Тачан датум Лореновог 
дипломирања никада заиста није 
био проблем за породицу, рекао је 
он и додао да је постао проблем, 
како они осећају, након њихових 
планова да њихов син настави даље 
образовање у иностранству.

„Веома је необично да је све 
ово дошло тачно у време кад смо 
довршавали планове за Лоренов 
докторат на другом универзитету”, 
рекао је Лоренов отац.

Велики број универзитета је 
заинтересован за Лорена и била би 
им част да им се придружи, навео 
је Александер Симонс и додао да 
његовог сина сви траже и да је он 
јединствен пројекат, чији део би сви 
желели да буду.

Инспирисан српским 
проналазачем Николом Теслом, 
Лоран је рекао да жели да истражује 
вештачке органе и на крају развије 
цело вештачко тело у сопственој 
лабораторији.

Тренутно, према Гинисовој књизи 
светских рекорда, најмлађа особа 
која је стекла факултетску диплому 
је Американац Мајкл Карнеј, који је 
дипломирао јуна 1994. године са 10 
година и четири месеца.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

МОСКВА - Тврдње Федералног истражног бироа да руске 
мобилне апликације могу бити безбедносна претња неће 
их учинити мање конкурентним, изјавио је данас портпарол 
Кремља Дмитриј Песков.

Он је напоменуо да је у писму ФБИ поменуо неколико руских 
апликација, које су напредније од других сличних производа и 
захваљујући конкуренцији на слободном тржишту, прилично 
брзо заузимају позиције у релевантним тржишним сегментима.

„Може ли се конкуренција зауставити одлукама ФБИ-а? Не 
мислим тако”, рекао је Песков, напомињући да ће увек бити 
тражени конкурентни производи.

Портпарол Кремља није коментарисао став ФБИ.
„Претпостављам да имам задовољство што могу да одбијем 

да коментаришем акције и одлуке ФБИ”, изјавио је Песков, јавио 
је Тасс а преноси Танјуг.

У писму демократском сенатору из Њујорка и лидеру 
сенатске мањине Чаку Шумеру, ФБИ је изјавио да третира било 
коју мобилну апликацију која долази из Русије као потенцијалну 
претњу контраобавештајних служби, известио је јуче Блумберг.

Забринутост Федералног истражног бироа делом настаје 
због правних механизама који су на располагању Влади Русије 
који дозвољавају приступ подацима у земљи, навела је америчка 
новинска агенција позивајући се на писмо.

Као пример, ФБИ је истакао „ФејсАп”, коју је развила агенција 
руска Вајерлес лабораторија.

Федерална агенција за спроводење закона тврди да 
популарна апликација представља контраобавештајну претњу.

Извор: Политика 

У Америци се свакога 
дана украде 
1,7 милиона 

поштанских пакета

ФБИ 
НЕЋЕ НАУДИТИ 

РУСКИМ 
АПЛИК АЦИЈАМА

АМСТЕРДАМ – Деветогодишњи АМСТЕРДАМ – Деветогодишњи у реду, а сада одједном одлажу све 

ДЕВЕТОГОДИШЊАК ИЗ БЕ ЛГИЈЕ ПРЕКИНУО С Т УДИЈЕ  
НЕЋЕ ПОС ТАТИ НА ЈМЛАЂИ ДИПЛОМАЦ НА СВЕТ У 

ЊУЈОРК – У САД свакога дана 1,7 милиона пакета не стигне 
до примаоца и тако лопови присвоје око 25 милиона долара, на 
колико је процењена вредност тих пошиљки.

Крађа пакета је посебно учестала током децембра када су 
празници и када се поклони шаљу поштом, а овом врстом крађе 
посебно је погођени грађани Њујорка где стиже највећи број 
пакета, па се и највише краду. Тако сваког дана у у Њујорку нестане 
90.000 пакета, а ове године је тај број порастао за 20 одсто у односу 
на прошлу годину, пише Њујорк тајмс, преноси Танјуг. И полиција 
у Денверу је почела да води евиденцију о несталим пакетима и 
утврдила да се крађа пакета повећала за 68 одсто за протекле 
четири године, а у Вашингтону је до новембра пријављено 1.846 
случајева крађе пакета, док их је прошле године било 1.546.

Једно истраживање је показало да се једна од пет особа 
пожалила да јој пакет није стигао.

Крађа пакета је последица све веће куповине преко интернета, 
па фирме које на овај начин продају робу покушавају да помогну 
својим купцима тако што им јављају када ће стићи испорука, али и 
купци почињу и сами да се сналазе.

Многи су почели да избегавају да им се роба доставља на 
кућну адресу, па организују да је преузимају сами у пошти, а у 
неким солитерима су неки станари задужени да примају пакете за 
своје комшије и брину о њима.

Неки купци замењују старинске сандучиће за пошту великим 
кутијама у које могу да стану и велики пакети, а неки уграђују 
звучни аларм код сандука у које поштари остављају пакете, који 
одмах сигнализирају да је пошиљка стигла.

У неким деловима земље пооштрене су казне за крађу пакета 
и сада се у Тексасу може зарадити казна од 10 година за то дело. 

Извор: Политика
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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

Кад светлост прође кроз призму добије 
се спектар боја, ако увеличамо лупом делове 
спектра видимо линије којима се уствари 
потписују елементи који са Сунца исијавају  
светлост. 

Када гледамо уметничку слику можемо 
добити снажно искуство неког дубљег смисла  
виђеног дела. Шта то у нама препознаје у 
спектру слике неку логику на коју тако снажно 
и објективно реагује да то постаје једно од 
највећих открића раста човека и цивилизације.

Пајин Триптихон као дело за историју 
уметности представља искуство које је требало 
деградирати, искоренити да не остане ни 
успомена на искуство уметности као креативног 

подстицаја и раста човека.
Историја уметности каталогизира, бележи, 

утврђује време, места, аутора, садржаје, 
материјале, технике, иконографију чак естетски 
уочљиве логике као неутрални сведок. Ипак, 
већ век и по историја уметности је сувише 
нестрпљива и постаје, арбитар и режисер који 
диктира, одабира, прописује и глобално нас 
убеђује шта од текуће модерне и постмодерне 
уметности заслужује нашу пажњу и наш новац.

При томе се у вековима радозналости 
и проницања у логику свих појава, вешто 
заобилази питање шта то у формама које 
називамо уметношћу, њих квалификује као 
уметност? Данас се вреднују сви могући 

иконографски, културолошки квази феномени 
а суштинско питање је шта то у структури 
уметничког дела, односу композиције, боје, 
контраста, квалификује уметност и изазива 
креативно дејство доживљаја новог искуства 
себе код сваког човека. Шта то делује на ум људи, 
на које делове ума, на које структуре какав је 
механизам тог епског људског напора који траје 
десетинама хиљада година? Историја уметности 
попут алхемичара, без шансе да иам  увид у 
структуру материје, описује, опева, мистификује, 
оправдава бескрајне квази производе, мада 
данас може да се посвети правом судбинском 
питању како потенцијал личне осетљивости 
уметника који осећа бескрајно танане промене 

као гласове и светлост коју исијавају активности 
менталне хемије уграђују то у материјалне 
форме слике, звук, говор и онда други људи 
одједном постају бескрајно осетљиви на 
реакције у свом духу, доживе шок новог искуства 
себе. Како то осетљивост на хемијске промене у 
свом уму уметник угради у форме које изазивају 
неочекиване хемијске промене у умовима 
конзумената, као креативно искуство које 
повећава њихове егзистенционалне шансе?

Данас Триптихона нема, нема уметности, 
остаје забава и концепт сјајне активности која 
нам смањује ратничку страст и преживљавање. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (56)

ТРИПТИХОН И ОБМАНЕ МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ

У петак је, у  Салону  код Порте, 
Удружење Тачка сусретања приредило 
поетско -сликарско вече под називом 
Једно, посвећено поезији Јадранке Ћулум и 
изложби слика Душанке Глумац. 

- Уметност је начин да се споји оно што 
је умно, способно и вољено. Свака уметност 
не може бити усамљена. Обично је спој више 
начина изражавања емоција. Стиј је лепши 
у музици, музика у песми а песма је слика. 
Отуда и идеја да се све то сједини под именом 
Једно. Идеја је добила пуни смисао када смо 
покушале да откријемо и оно што мисле 
други - филозофи, духовници, сликари. И 
заиста, све се преточило у слику Душанке 
Глумац, у музику “Распеваних професора” 
и стихове који су потекли спонтано из мог 
срца, рекла је Јадранка Ћулум. 

- Покретач ове сјајне вечери била је 

Марија Васић Каначки, уметник по срцу и 
речи. Било је задовољство осећати емоције 
публике и сигурна сам да смо сви понели 
Једно, са собом и у себи, нагласила је Ћулум.

Јадранка Ћулум рођена је у Кључу, a 
студирала је на Филозофском факултету у 
Сарајеву. Препевала је две збирке песама 
мађарског песника Арона Гала. Објавила 
је збирке песама:’’Корак до сна’’, ‘’Између 
времена’’, ‘’На длану песма’’, ‘’Карта за снове’’, 
‘’Презрело јутро’’, ‘’Иза будућности’’, „Душа 
молитвена“, „Кошава“, „Додир равнице“, 
аутобиографску  збирку ‘’Босонога 
принцеза’’, збирку кратких прича „Аутобуске 
приче“ и монодраму ‘’Женске тајне’’. 
Добитник је бројних признања и награда. 

Писац је рецензија, иницијатор 
Фестивала дечје поезије у Вршцу и учесник 
бројних културних догађаја у земљи и ван 

ње.
Душанка Глумац, рођена 19. априла 1989. 

године у Вршцу,  интересовање и љубав 
према уметности показује од малена. 

Завршила је Принт и Графички дизајн на 
ИТ академији. Освојивши I место за Награду 
“Паја Јовановић”, добија полет да учествује у 
неколико групних изложби у Дому омладине 
у Вршцу, такође учествује у групној изложби 
“Ветроград” у Тачки сусретања.

Своју прву самосталну изложбу под 
називом ОСЕЋАЊА отворила је текуће 
године 18. априла у КЦ у Вршцу.

Она је слободан уметник и поред 
изложбених слика бави се осликавањем 
мурала и излога.Другом самосталном 
изложбом под називом ЈЕДНО показује 
све оно што чучи у дубини сваког човека и 
покреће га да ствара, воли и живи.

ПОЕТСКО - СЛИКАРСКО ВЕЧЕ У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА

ЈЕДНО - ЈАДРАНКЕ ЋУЛУМ И ДУШАНКЕ ГЛУМАЦ

Бунт рок фестивал једино је 
телевизијско такмичење нових и 
неафирмисаних рок бендова а Радио 
Телевизија Србије већ шесту годину 
за редом реализује овај пројекат. 
Протеклог викенда Вршац је био 
домаћин младим рокерима из наше 
земље који су наступили у Студију 
Центра Миленијум, представили 
се вршачким љубитељима рока, 
али и широком телевизијском 
аудиторијуму. Ауторка пројкета 
Бун Рок Фестивал и водитељка 
емисије на РТС-у,  Бранка Главоњић, 
говорила је колико је важно музичка 
дешавања ове врсте померити 
из престонице и приуштити их 
љубитељима рок звука широм 
Србије:

- Мисија и циљ Фестивала су да 
млади људи добију шансу и да их 
види и упозна што више домаће 
публике. Ове вечери у Вршцу су 
и биле замишљене да Бунт Рок 
Фестивал изађе мало из Београда, а 
интересантно је да публика у мањим 
срединама много боље реагује на 
бендове са Бунт Рок Фестивала него 
публика у Београду и много више 
гледа емисије које ми радимо на РТС 
2. Због тога желимо да љубитељима 
рок звука на овај начин пружимо 
прилику да чују како ти млади 
бендови звуче уживо, истакла је 
Главоњићева.

Прве вечери у Студију Центра 
Миленијум, у петак,  наступили 
су бендови: “Пет минута славе”, 
“Натали”, “Empathy Soul Project” и 

“Вива вопс”, док су у суботу на бину 
изашли: “Лагана среда”, “Дингоспо 
Дали”, “Кора” и “Zero two”.

Александар Ћурчић из 
београдског бенда “Вива вопс” 
рекао је да су захваљујући Бунт Рок 
Фестивалу добили могућност да се 

афирмишу и наступају на бројним 
фестивалима.

- Рок музика је заспостављена, али 
мислим да има доста кривице до нас 
рокера јер не водимо довољно рачуна 
и не можемо за све да окривимо само 
шунд. Мислим да морамо више да 

вежбамо, више да радимо, али и да 
се више држимо заједно. Осећам да 
на сцени постоји доста сујете, што је 
глупо. Добар пример нам долази са 
хип-хоп сцене где када неко од њих 
избаци нови спот, остали не само да то 
шерују на друштвеним мрежама већ и 

спонзоришу, улажу свој новац, свесни 
да ће на тај начин сцену учинити 
јачом. 

Директор Центра Миленијум, 
Срђан Пртљага изразио је 
задовољство што је наша публика 
имала прилику да се упозна са 
представницима младих рок 
извођача који су Вршчанима у два 
дана приуштили 8 сати квалитетне 
рок свирке.

- Дводневни рок догађај је 
наставак прошлогодишње сарадње 
са емисијом Бунт РТС-а и Бунт Рок 
Фестивалом. Центар Миленијум 
је три првопласирана бенда 
овогодишњег издања Бунт Рок 
Фестивала  наградио наступом у 
Студију, а победнике, групу “Лагана 
среда” очекује и видео спот са 
концерта.

Директор Пртљага је нагласио 
да Студио, као концертни простор, 
одликују сјајни  технички услови 
чиме је омогућена врхунска 
продукција телевизијског  програма.

-Планирамо даље проширење 
сарадње са РТС-ом и на друге врсте 
музике, заједничких ЦД и ДВД 
издања као и друге програме у 
области ТВ продукције, заључио је 
Пртљага.

 Емисија Бунт, наредне среде 
18. децембра на другом програму 
РТС-а, биће у потпуности  посвећена  
наступима бендова Бунт Рок 
Фестивала у Вршцу.

Б. Ј.

СТУДИО ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ БИО ЈЕ ДОМАЋИН МЛАДИМ РОК БЕНДОВИМА СРБИЈЕ

БУНТ РОК ФЕСТИВАЛ БУДИ НАДУ 

Јадранка Ћулум, Марија Васић Каначки и Душанка Глумац

Ф
ото: А. Аврамеску



ПЕТАК • 13.  децембар 2019.ВРШАЧКА КУЛА12



ПЕТАК • 13.  децембар 2019. ВРШАЧКА КУЛА 1313

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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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) у сарадњи са Привредним 
друштвом Адонис-СКП, овлашћеним 
представником турске сајамске 
организације „Tȕyapfairs“ за 
Македонију, Србију, Црну Гору, Босну 
и Херцеговину, Хрватску, Словенију, 
Албанију и Косово, са седиштем у 
Македонији,организовала је од 4. 
до 6. децембра 2019. године, посету 
војвођанских привредника 29. 
Међународном сајму „Пласт Еурасиа 
2019“, који се одржао у Истанбулу.

Делегацију су чинили представници 
из компаније „Рамона ДОО“,Ченеј која 
се бави   производњом кеса и врећа 
направљених од рециклираног 
материјала, „Југопан ДОО“, Нови Сад, 
чија је основна делатност рециклажа 
и промет секундарних сировина, „РЕ3 
продукт ДОО“, Пландиште, чија је 
делатност сакупљање и рециклажа 
пластике и картона, а предводила их 
је Славица Хајдер, виши самостални 
стручни сарадник у Удружењу услуга 
ПКВ.

„На сајму су привредници имали 
прилику да виде иновативну опрему 
за прераду пластике, сировина и 
сродних хемијских производа-опрему 
за рециклажу отпадне пластике, 
полимерно пластичну опрему за 
испитивање, за дозирање, кодирање 
и брендирање, бризгање пластике, 

израду калупа и друго. Привредници 
су изразили задовољство укупном 
организацијом и оствареној посети 
сајму, с обзиром да су успоставили 
нове контакте и договоре са турским 
излагачима и имали прилику да 

се сретну са турским партнерима 
са којима већ сарађују“, истакла је 
Хајдер. 

У прошлој години, на сајму су 
излагале 1094 компаније из 44 
земље, а посетило га је близу 52.000 

посетилаца из 103 земље.Сајам је 
највећи сајам индустрије пластике 
који се одржава у заједничкој 
организацији сајма „Tȕyapfairs“ и 
Турске фондације за производњу 
пластике (Пагев).

Привредници из Србије и региона посетили 29. 
Међународни сајам „Пласт Еурасиа2019“ у Истанбулу
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у Избишту, са 
окућницом и баштом, на плацу 
од 14,5 ари. Тел. 064/3906276 

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. 
061/1601215.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

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/ 6016736.

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/ 6016736.

Продајем дворишну 
гарсоњеру од 25 м², у ужем 
центру. Потребно реновирање. 
Тел. 061/3215451.

Купујем гарсоњеру или 
мањи једнособан стан. Тел. 
061/7239352.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/3208414

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу 
центра. Тел. 060/7218959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/2582696.

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. 
064/1685894.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 
54, Вршац. Тел. 064/6585499.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, 
са централним грејањем, 
кабловска, лифт, подрум, 
2 терасе. Тел 830-701 и 
064/1830312.

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. 
062/1440065 и 065/8360255.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/1830312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.

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. 064/2355436.

Продајем викендицу у 
Месићу. Површине 2000 м², 
идеална за виноград, баштенска 
кућица, прилаз мост, артерска 
вода, на путу до Караша. Тел. 
064/1324531.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, 
са окућницом и баштом. Тел. 
062/8041649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. 
Тел. 064/2355436.

За продају стан од 45 м² преко 
пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/3856594

Продајем кућу на веома 
лепом месту код Виле брег, 
постоји могућност да се мења за 
приземну кућу. Тел. 064/3759459.

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. 
062/1106066

Хитно и повољно на продају 
кућа у Великом Средишту са 
великим плацем и баштом. Тел. 
062/8041649

Кућа на продају ул. Другог 
октобра 83. Тел. 2824-853.

Двособан стан 84 м²,на 
продају близу центра, Иве 
Милутиновића 80.Тел. 
062/511751.

Продајем плац од 9,5 ари у 
Уљми. Тел. 062/8232883

Продајем гарсоњеру у 
Панчеву, повољно, новија 
градња, први спрат, тераса, 
погодно за студенте. Тел. 
063/8221696

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

На продају стан од 54 м² центар, 
стара зелена пијаца, може са 
стварима. Тел. 063/8909931 и 
063/215854

Продајем реновиран 
дворишни стан од 32 м².Тел. 
064/4486655

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м², посебно гаража. 
Тел 064/2805862 и 837-631

Продајем плац у потезу Козлук-
Мајдан са виноградарском 
кућицом, има градски водовод. 
Тел. 060/7401210. 

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/7401210 

На продају стан двособан у 
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са лифтом 
или кућу чврсте градње, може 
кућа за рушење, предност шири 
центар, брег. Тел: 064/8795697.

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

Купујем стан на Вождовцу, 
Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

Продајем двособан дворишни 
стан од 47 м², у улуци Стеријина 
бр. 80. Цена 16.000 €. Тел. 
062/652413

Продајем кућу са 
ппоткровљем на плацу од 670 м² 
у ул. Јанка Халабуре, Вршац. Тел. 
060/490-22-07.

Врло повољно кућа на 
продају у Војводе Книћанина 
24. плац 8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/8076858.

Хитно продајем дворишну 
гарсоњеру 36 м², струја, вода, 
плин, центар, прва зона одмах 
усељива. Тел. 060/1434422

Кућа на продају у центру 
Иланџе, у близини школе, 
амбуланте.Цена повољна. Тел. 
063/7440598

На продају стан двособан 69 
м², лифт, централно грејање, 
подрум, два балкона, трофазна 
струја, паркет и плочице 
на Војничком тргу у Вршцу. 
Повољно. Тел. 066/5398048

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, Може замена 
за стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

Мењам два стана у Вршцу 
за један у Београду. Тел. 
065/8319255.

Поклањам кућу испред 
Виле Брег на плацу од 6,5 ари, 
вода, струја, канализација, 
асфалт улица Борачка 4/3. Тел. 
063/575980.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив.Трг Андрије 
Лукића. Поглед на улицу. Тел. 
064/3962064

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина бр. 70, од 72 м²са 
гаражом. Тел. 064/2582696и 807-
585

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 
еура. Тел. 065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. 
Тел. 064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру града од 
66 м². Тел. 065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, налази 
се у Вршцу, улица Далматинска 
бр.1. Тел. 063/320019

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на плацу 
од 7 ари, кућа 50 ², струја, вода, 
ПВЦ прозори, сигурносна  врата. 
Тел. 065/2510357

Продаје се кућа у селу близу 
Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/1081097

Проидајем кућу ул. Војводе 
Книћанина 62 Вршац, спратна 
са лепим погледом на Хемоград. 
Тел.060/4911005

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. Тел. 
063/8100154.

Продајем кућу са двориштем 
и баштом у Вршцу, Панонска 62. 
Тел. 064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. Тел. 
062/1081097.

Продајем кућу на Маргитском 
насељу. Цена 65.000 €. Тел. 
064/6357325.

Продајем кућу на спрат. Цена 
тел. 67.000 €. Тел. 064/9174777.

Продајем или мењам за 
једнособан стан 1. или 2. спрат, 
кућу приземну са малим плацем, 
потребно реновирање уз 
договор. Тел. 064/9174777.

Продајем гарсоњеру строгом 
центру Вршца, одмах усељива. 
Тел. 060/1671519 и 060/7401210

Продајем приземну кућу од 80 
м², угао Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/1226123.Продајем кућу у 
Влајковцу, ул. Железничка 34. 
Тел. 064/8263038

Поштена и вредна жена 
служила би старију женску 
особу, радила кућне послове. 
Тел. 064/2810216.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Новоизграђена кућа са 
баштом, може намештена 
и ненамештена на дужи 
временски период у Потпорњу. 
Тел. 063/8829782.

Млађем брачном пару 
потребна празна кућа на чување 
и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261

Млађи брачни пар тражи 
старију особу на чување, негу 
доживотну бригу и помоћ за 
некретнину. 062/1577261

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955

Издајем двособан стан у 
центру, може и као једнособан, 4 
спрат, грејање на плин, погодан 
за студенте, ученице и запослене 
женске особе. Тел. 063/8909931

Издајем намештену гарсоњеру 
у центру Вршца. Тел. 064/2657948 
и 013/835-354

Издаје се гаража на употребу 
у Војводе Книћанина бр 70.Тел. 
807-585 и 064/2582696

Издајем намештен трособан 
стан са плинским грејањем. Тел. 
064/2355436.

Издајем једнособан, намештен 
стан, у Вршцу. Звати после 17 
часова. Тел. 013 834 975.

Издајем намештен двособан 
стан у центру града. Тел. 
064/1771021.

Издајем једнособан намештен 
стан, дворишни, све је посебно. 
Тел.060/5805192 и 805-192

Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406

Издаје се стан једнособан, 
дворишни код факултета  
студентима или запосленима, 
Цена три месеца 130 €. 
Тел.060/4433753.

Издајем спрат куће са 
посебним улазом, купатило, 
интернет, кабловска и употреба 
кухиње, Станоја Главаша 37а на 
Војничком Тргу. Тел. 065/66-88-
383.

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

поклопца мотора (бубрези) и 
предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. 
Тел064/1231756.

Нове бокс вреће за тренирање 
(вишебојне), са унутрашње 
стране велика појачања, 
дупло дно (33цмх120цм). Цена 

4.000,00 дин. Тел 064/1231756.
Полован исправан прозор 

(80х140цм) „Словенијалес“, 
очуван, дупло термо стакло 
са додатном кутијом и 
пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/1231756.

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. 063/8141135.

На продају две трубе 
КИНГ (Чехословачке) Тел. 
062/8010585.

На продају ловачка пушка 
боксерица кал. 12, тоз-34 као 
нова. Цена 100 €, могућ договор. 
Тел. 064/3057553.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw“Магнохром“ , комбиновани 
шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/8347047.

Продајем бенџамине висине 
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и 
061/1884071.

Продајем котао на чврсто 
гориво снаге 24 kw. Цена је 
15.000 динара. Тел. 064/1297323.

Продајем два тучана казана, 
један бакарни, фуруну и 
корито за клање свиња. Тел. 
062/8010585.

Продајем њиву на 
белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и 
мотокултиватор ИМТ 506 са 
прикључцима. Тел. 060/8060105.

Нов, некоришћен акумулатор 
45 kw, пећ на плин коришћена 
1 сезону, 3м³ храстовог 
дрва исечен , исцепан од 
2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/2188086.

Продајем кућице за псе, 
мачке и птице, штендери 
за цвеће раних врста, 
жардињере, полице за цвеће, 
метална мрежица за кош. Тел. 
064/2805720.

На продају плинске пећи и 
бојлери исправни. Тел. 013/861-
419 и 064/3892738.

Продајем шпорет струја-
плин, вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, кирби 
усисивач, храстове греде нове 
14х16х400 цм. Тел.064/2355426.

Продајем одличну 
ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/2579100.

Продају се трактори „Фиат“ 
120 кс , ИМТ558, Рус 52 
.Исправни.Тел. 060/0877131.

Чувала бих старије особе 
у замену за некретнину. Тел. 
063/8448091.

На продају класичан ТВ 
„Панасоник“ 80цм, очуван 
у функцији. Повољно. Тел. 
013/832-153.

Продајем та пећ, скоро 
нова, мало коришћена. Тел. 
060/0825724.

На продају кран-дизалица 
од виљушкара, погодна за 
монтажу на трактор. Тел. 
064/1297323.

На продају шпорет (струја/ 
плин) вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, трофазни 
електромотори, кирби 
усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/1601215.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин 
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062/37236

Продајем гвоздену ограду 
за терасу 3 м дугачку. Тел. 
065/4523337.

На продају тепих (3х2м) 3500 
дин, трокрилни орман 9500 дин, 
плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. 
Тел. 062/329812.

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 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 3333441. Цена 
по договору.

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•2,5-5•2,5, двофазне 
утичнице, трофазне утичнице 
и прекидачи. Тел. 064/4695175 
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. 013/2839461.

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- 1510340.

Култиватор ИМТ 507, мало 
коришћен, пумпу за воду вуче 
са 15 м дубине, круњач за 
кукуруз са два улаза и додатком 
за силажу. Тел. 065/8806652

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница 
са свом опремом. Тел. 
061/3175360.

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. 069/8696371.

Котао за централно грејање 
на гас 24 kw. Продајем повољно, 
исправне. Тел. 063/482418 и 
013/861-419.

На продају буишилица „Томос“ 
за бушење рупа у воћњаку и за 
лозу. Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на 
дрва и електричну пећ од 3,5 
kw. Тел. 060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

Продајем „Тонет“ столица 6 
ком. у добром стању. Тел. 060/ 
8435097.

На продају та пећ 6 kw, 
електрично тоцило,шиваћу 
машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну 
компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних 
издавча 100 комада цена 100 
динара комад. Тел. 061/1338946.

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. 
060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина 
тримером, као и крчење 
терена и плацева обраслих 
дрвенастим растињем и 
високом травом са тримером 
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или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу 
Адриа, исправну, комплетно 
опремљену, регистровану 
до новембра 2019. Тел. 064/ 
0108921.

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. 
064/1297323.

Продајем дугу крзнену 
бунду, мало ношена, очувана 
са великом крагном, браон 
боја бр. 44, цена 8.000. Тел. 
064/2805862 и 013/837-631.

Продаје се стега за металне 
цеви за скеле, за грађевинаре, 
цена 250 дин. комад. Тел. 
013/837-631 и 024-2805862.

На продају ел. бојлер, тв 
полица, тв пријемник, тросед, 
двосед, фотеља, плинска 
пећ „Алфа“, плинска зидна 
грејалица, електрични 
радијатор, „Тики“ бојлер. Тел. 
069/8696371.

Продајем тепих вунени 2,5х1,5 
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8, 
тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/8696371.

Продајем плаву колпасан 
гарнитуру за купатило, када, 
лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 
060/8435003.

Продајем кавез за 
коке носиље 10 ком. Тел. 
065/2579100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 
нову (400 €), само уз дозволу, 
кожну угаону гарнитуру, 
микроталасна супер стање. Тел. 
064/3858314.

Купујем старе часописе 
„Булевар“ од 1990 до 2002. 
године. Тел. 065/8838634.

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 061/6806244.

Продајем виноград и 
култиватор 56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, 
добро очуван и витрина из два 
дела по дужини, очувана. Тел. 
837-631 и 064/2805862.

Продајем мотокултиватор 
Хонда 6,5 кс, са точковима 
и новом фрезом. Генерално 
сређен. Тел. 060/0330746.

Продајем дечији креветац са 
душеком „беби макс“ за дете 
до 6 година, већи дечји пони 
бицикл, дрвену гарнишну од 2,5 
м. Тел. 806-527.

На продају каљава пећ на 
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и 
063/8909931.

Продајем тример Villager 
BC 750 CS, бицикл Capriolo 
Metropolis, телевизор Sony 70 
цм. Тел. 064/5264980.

На продају  земља, (4 ланца) 
два хектара, у комаду. Преко 
од белог моста, код крста. Тел. 
061/1738628 и 2830-795.

На продају мешаона за сточну 

храну, черупаљка, бојлер за 
шурење пилића. Тел. 2830-795 и 
061/6975441.

Продајем цртеже за дечију 
собу (без рама), димензије 
22,9х30,5 . Тел.064/2286449.

Кошење дворишта, 
воћњака тримером и крчење 
тешко зараслих плацева 
са дрвенастим растињем и 
високом травом тримером 
и моторном тестером. Тел. 
064/1955269.

Бринула би о старијој особи. 
Тел. 064/2880347.

На продају ловачка пушка ЦЗ 
Застава 12-ка у одличном стању, 
није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон 
нов, таблет, ваздушну пушку... 
Тел. 064/1955269.

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. 061/2941161.

Продајем: кауч, витрину, 
плакар, сто, столице, Тики 
бојлер. Тел. 063/287949

На продају угаона гарнитура 
врло повољно, Бојлер на струју, 
шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/2805881.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и 
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел. 
066/9520727.

На продају цистерна за осоку 
цистерна са пумпом и круњач 
и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/9520727.

На продају дизел мотор ЛДА 
450-12 кц, нов , мотокултиватор 
МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/9520727

На продају ауто приколица 
од поцинкованг лима, 
моторна леђна прскалица. Тел. 
062/8804049.

На продају мотокултиватор 
ИМТ 506 SXи сетвоспремач 
2,9м., ауто гаража лимена. Тел. 
066/9520727

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. 066/9520727

На продају тучани казан 
и корито за клање свиња 
, траклене тегле 1 кг. Тел. 
066/9520727

На продају ловачки карабин 
3006- nox и 223 – rem ново, само 
уз дозволу.Тел. 066/9520727.

Продајем велика собна 
врата (старинска) са стаклом 
димензија 250х150 (2х75) и 
240х140 (70х2). Тел. 061/1125698.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал), са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. 
Тел. 063/257647

Плински бојлер, пећи, решое, 
плинске шпорете сервисирам 
и поправљам повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Купујем Олтову сејалицу за 
кукуруз механичку и прскалицу 
за ратарство. Тел. 063/1820521

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. 062/8727204

Повољно продајем етажни 
котао на дрва са пумпом 
и експанзионом посудом 
кориштен само две грејне 
сезоне. Тел. 062/255119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ 
Алфа, плинска пећ Иком. Тел. 
065/8454503

Продајем монитор за 
компјутер, тв vivax,  твvox, сто 
за телевизор, стону лампу. Тел. 
060/0833293

На продају замрзивач Горење 
400л., замрзивач Ободин 310 л. 
Тел. 066/9520727.

Немачки језик, часови у 
Београду. Ради се по уџбенику 
Делфин (Хубер) или по другом 
уџбенику. Цена двочаса (2х45 
мин) је 1200 динара. Тел. 
062/1760629

Продајем камен темељац, 
ручну справу за садњу купуса, 
пластично буре од 200 л. мушки 
бицикл, два плуга (једнобразни 
и двобразни) Тел. 064/1830018

Продајем мајице памучне у 
разним бојама,женске и дечје 
као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Поклањам женку мешанца 
немачког птичара стару 
3 године, стерилисану, 
вакцинисану, чиповану. Тел. 
060/7342609

Купујем ратарску прскалицу.
Тел. 063/1820521

Продајем кућице за 
псе, мачке, птице, разне 
жардињере за цвеће, тендере, 
металну мрежицу за кош. Тел. 
064/9912221

Продајем чаробну пећ, регале, 
плинске пећи, прекрупар, 
замрзивач, фрижидер, бутан 
боцу са решоом, плинско 
електрични шпорет, корито и 
казан за топљење масти. Тел 
064/6585499.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw 
и два колор телевизора екран 
55. Тел. 064/1284698.

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. 066/8204221

За продају машина за 
прање судова Беко (12 особа) 
исправна, повољно и две 
машине за прање веша у 
одличном стању, исправне Тел. 
061/3071085.

Продајем комбиновани 
фрижидер- замрзивач 50л/160л, 
фрижидер вертикалан. 
Исправно. Цена 4.000 дин. Тел. 
061/3071085.

Купујем очувану кухињу 
(горње и доње делове), плакар 

за предсобље, шпорет (струје, 
плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове 

талпе природно суве. Тел. 
063/7569429

На продају агрегат 1,5 kw, 
нов неодпакован, пумпа за 
воду. Цена по договору. Тел. 
066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

Продајем два женска бицикла, 
краљицу пећ, роштиљ на струју. 
Тел. 064/1685894

Продајем тегле од 1 кг, пећ на 
нафту (погодна за викендице),  
роштиљ на ћумур нов. Тел. 
062/420665 

Продајем вунени тепих 
2,50х1,50 м, тепих 2,00х1,50 
м, стазу 250х80 цм, плинску 
пећ Алфа зидну грејалицу, 
електрични радијатор, Тики 
бојлер, бојлер 80л, писаћи сто, 
шиваћу маину. Тел. 069/8696371

Продајем дечју формулу, 
дечје јакне величине 8,10 и 6, 
тексас јакну величине Л. Тел. 
069/8696371

Продајем трпезаријску 
витрину, брачни кревет и 
циркулар. Тел. 060/6607961

Продајем ловачке пушке ТОЗ-
34 Е боксерице, 12 кал. Цеви 
тврдо хромиране, карабин 
30-06, 2 обарача, оптика 6х42 
досач оптике „Швенк“. Само уз 
дозволу. Тел. 064/2717088

На продају инкубатор за 
1.000 јаја, бетонски сталак за 
сунцобран, алуминијумске 
цеви за наводњавање, кавез за 
коке носиље за 24 комада. Тел. 
064/9912221

Продајем Симпо сет (сто са 
шест столица). Повољно. Тел. 
064/4486655

На продају електромотори, 
вертикални замрзивач, 
кирби усисивач, компјутер са 
монитором. Тел. 064/2355436.

На продају 5 ¾ ланца земље 
200 метара од Влајковца и 200 
метара од канала ДТД цена по 
договору. Тел. 063/7199076

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал) са пумпом 
и експанзионом посудом, 
коришћен 2 године. Повољно. 
Тел: 063/257647.

Продајем две та  пећи у 
солидном стању. Купујем старе 
ручне и џепне сатове. Тел. 
063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена 
за трактор 18 реди. Тел 
065/2579100

Продајем дводелну судоперу, 
комбиновани креденац, 
трпезаријски креденац, мали 
прозор  сашалоном и стаклом, 
тв сточић, лустер са пет кугли, 
тепих 3х2м. Тел. 061/1844316

Продајем кожну 
канцеларијску фотељу, 2 писаћа 
стола, тапацирану клупу и дечји 
креветац. Тел. 064/3049145 и 
832-867.

Продајем замрзивач, 
фрижидер, електричну шиваћу 
машину. Тел. 827-367.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ 
кровни прозор немачки 
са рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 120. Tel. 
061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086

Издајем казан за печење 
ракије, довозим га на вашу 
адресу. Тел 062/502437

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер 
Тики 5 и 8 л,  високомонтажни по 
цени 20 €, судопера дводелна 
ростфрај само корито, цена 
2.000 дин. Тел. 063/1077271.

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете 
до 5 година и подметач за дете 
до 12 година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за 
варење, професионални. Тел. 
069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи 
од седам и пет киловата, 

фрижидер, женски бицикл, 
казан за котао,  котао и карлицу 
за свињокољ, шиваћу машину 
кабинет Багат Ана, дрвена 
собна једнокрилна врата са 
ракастолом и дрвени дупли 
прозор са ракастолом. Тел 834-
549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, 
вунене јоргане, кухињску 
витрину. Тел. 064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. 
Тел. 061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. 
Тел. 063/8420246

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечjу 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац, клуб 
сто, дечија колица. Хитно због 
селидбе. Teл. 060/6262984.i 
064/9158835

Продајем двосед браон боје, 
плиш, цена 4.000 дин и каду за 
купатило стакло-пластика цена 
4.000дин.Тел. 060/7401210

Продајем ручни фрижидер 
28 л, стаклени балони за ракију, 
машину за млевење меса, 
машину за млевење ораха, малу 
машину за млевење парадајза, 
пластичну бурад за ракију. Тел. 
064/3906276.

На продају тостер, миксер, 
грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.
Тел. 064/2906053

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Продајем машину за шивење 
исправну Necchi, тепих велики 
очуван, фотељу на расклапање, 
велики трпезаријски сто, 6 
столица, велику каду. Тел. 
065/83192255 

Кварцна грејалица 2400w 
нова 1500, 3 кауча пресвучена 
по 2000, казан за маст с фуруном 
спорет Алфа план 70 на дрва 
10.000. Тел. 063/7722120

На продају тросед, три 
фотеље, табуре, клуб сточић, 
фрижидер. Цена по договору. 
Тел. 064/6610072.

На продају две трубе 
„Кинг“Чехословачке. Тел. 
064/3962064

На проадју један бакарни и 
два тучана казана, нова, фуруна 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

Правим (месим) ситне колаче 
и домаћу супу по наруџбини 
од домаћих јаја у Малом Жаму. 
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и 
060/4441538.

Продајем бојлер од 10 литара. 
Тел. 064/2582696и 807-585

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. Повољно. 
Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41- 59-59. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и квалитетно 
(кровне конструкције, 
бетонажа, малтерисање, 
фасада, стиропор) Тел. 
061/2342612

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT63090 
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел. 
064/8956970.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м 
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел. 
064/3392633

Продајем судоперу, сто и 

столице. Тел. 064/2262883
Продајем пржионицу кафе са 

комплетном опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

На продају собна грејалица на 
точкиће, цена по договору. Тел. 
063/485418 и 013/861419

П р о д а ј е м 
малокалибарску пушку. Тел. 
064/3511952Продајем плински 
бојлер, 3 плинске пећи, 2 
кварцне грејалице, тики бојлер, 
пвц бурад за купус, дечји 
креветац. Тел. 060/8435003

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631Продајем 
дрвену столарију у одличном 
стању, собна врата, прозорре 
са ролетнама, храстову 
трокрилне капије 2 комада. Тел. 
060/0873863.

Продајем електрични бојлер 
80 литара, тики бојлер и 
плински бојлер, све исправно. 
Тел. 013/401-210,060/7401210 и 
060/1671519

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, 
сто, столице), храст гарнитур 
тросед, двосет, фотеља, СТО. 
Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 
и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу 
на расклапање, машину Сингер. 
Тел. 063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. 
Тел. 064/1319128.

Продајем зимске гуме са 
фелнама – Тигар 165-70 Р14. Тел. 
061/1132661

Продајем делове за веш 
машину Горење стари тип, 
делове од аута Опел Аскона 
и плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 065/8806204.. 

Продајем петоделни регал, 
тросед, двосед, фотељу, кауч, 
два ормана. Тел. 064/1196670 
после 18 ч.

Продајем санке, изузетан 
квалитет, велика носивост, 
демонтажни наслон за 
најмлађе, црвене, плаве, зелене. 
Тел. 065/5293602.

На продају „масажер за ноге“ 
под гаранцијом, Вршац. Тел. 
013/831560 и 061/6806244.

Продајем скутер марке“ 
Piagio“, гуске, плац у Жаму-Кента 
и стару амбалажу флаше од 
пива и вина. Тел. 061/2353023

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. 
годиште, цена са попустом до 13.09. 
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.

Продајем шкоду фабиу 1.2, 
2007, бензин-гас, регистрована 
до 04. 2020., атестирана до 04. 
2021. прешла 137.000 км. Тел. 
063/8548048 после 17 часова.

Продајем тјоту Јарис 2003. 
годиште. Цена по договору. Тел. 
064/2438950.

Т-12 мотор на продају, исправан 
у возном стању. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Продајем гранд сеник 1,9 дизел, 
2005. годиште, еуро4, странац, у 
одличном стању. Хитно и повољно. 
Тел. 069/797606

На продајем Рено Лагуна2003, 
2,0 турбо бензин, урађен велики и 
мали сервис Регистрован до јула 
2020. год, Тел. 064/5672185

Купујем Опел Корсу, 
регистровану, у добром стању, без 
улагања. Тел. 063/482418

Продајем зимске гуме са фелнама 
5 комада, 13х165х70 повољно. 
Тел.063/482418 и 064/3892738.

На продају Голф 2, дизел, 
1988. годиште, у одличном 
стању. Тел. 063/304163

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.
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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

У главној скупштини од 
2. декембра донет је најпре 
организациони статут, 
затим статут о чиновничком 
особљу и служитељима, а 
најзад је одређен делокруг 
чиновницима. Број вршилаца 
утврђен је на 42, а буџет 
о наплатама осим школа 
углављен је  на 61.310 ф 1). 
4. марта 1872. изабрани су 
изборни представници 2). 
А 9. јула и. г. рестаурован је 
магистрат, којом је приликом 
Ј. Херцог са 43 гласа против 
38 гласова адвоката Карла 
Семајера изабрат за првог 
градоначелника муниципије. 
Наместо варошког судије, 
чије је место укинуто, велики 
бележник постао је сада 
најважнији чиновник, за 
вел. бележника изабрат је 
Урош Гавриловић против 
Александра Цветковића 3). 
Јула 31. одржана је прва главна 
скупштина новоорганизованог 
варошког представништва, 
којом су приликом ови одбори 
у представништву образовани: 
економски, грађевински, 
санитетски, финансијски, 
правни и школски одбор 
4). Тиме беше спроведено 
реорганизовање. 

Како муниципијама не 
припада и право на суђење, 
као што беше некада у слоб. 
кр. варошима, то је заведен 
и нов судбени ред. Тада је 
Вршац одређен  првостепени 
судбени сто, чијим је 
председником, јошт почетком 
септембра 1871., наименован 
тадањи вршачки посланик 
на земаљском сабору, Виљем 
Паст. Прве судије овоме суду 
беху: Александар Бугарски, 

Игњат Делинг и Ника 
Паунковић. Овај судбени сто 
отпочео је свој рад 1. јануара 
1872. Њему беху потчињени 
окружни судови у Вршцу и 
Дети, у првоме беше окружни 
судац Дионисије Беницки, а у 
другоме Александар Волић. 
Беницког је наскоро заменио 
Емил Новаковић. Вредно је да 
се спомене, да су грунтовне 
прилике и Вршца и читаве 
околине, која је потпадала под 
овај суд, отправљене у засебној 
грунтовници, која је  постојала 

уз овдашњи судбени сто. За 
шефа грунтовнице постављен 
је Карло Хеген. 5).

Област овог судбеног стола 
износила је 26.9567 6) � миље 
и имала је 81.879 душа. Од 
овога је спадало на вршачки 
окружни суд 17.1633  � миље са 
56.223 душе, а на окружни суд 
у Дети 9.7493 � миље са 25.656 
душа. Под вршачки окружни 
суд потпадала су ова места: 

Дежан, Мали Гај, Ђерман, 
Јабука, Клоподија, Кутрица, 
Куштиљ, Лацунаш, Марковац, 
Месић, Моравица, Павлиш, 
Потпорањ, Ритишево, Сочица, 
Мало Средиште, Велико 
Средиште, Стамора, Варадија, 
Ватин, Влајковац, Војводинци, 
Вршац, Мали Џам и Велики 
Џам.

Окружни суд у Дети 
обухватао је ова места: 
Берекуцу, Бирду, Брешће, 
Бућин, Дету, Денту, Ферендију, 
Гатају, Морицфелд, Омор, 
Опатицу, Перкосово, Мали 
Шемлак, Шомдију, Шенђурађ 
манастир, Шенђурађ, Скуљу и 
Топољу 7).

Али, на жалост Вршчани 
се нису задуго радовали 
своме судбеном столу. На 
темељу 1. XXVI. З.Ч. од 1875. 
год, маја 31. 1876. укинут је 
вршачки судбени сто, односно 
придружен је белоцркванском. 
Остала је само грунтовница, 
која је спојена са окружним 
судом 8).

Посред ових политичких 
новина било је и радосних 
догађаја. После 55 година, 
Вршац је опет међу својим 
зидовима поздравио 
крунисаног краља од Угарске. 
Повод, ради чега је Његово 
Величанство, ћесар и краљ 
од Угарске. Повод, ради чега 
његово Величанство, ћесар и 
краљ Фрања Јосиф I., 7. маја 
1872. почаствовао Вршац 
својом посетом, беше његово 
путовање по овом пределу 
услед поновног придруживања 
угарске војничке крајине 
Угарској, а затим поплава у 
јужној Угарској, као и нужда, 
која је отуда потекла. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (202)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнички записник од 2. декембра 1871.
2) „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1872. бр. 10 
3) Седнички записник од 9. јула 1872.
4) Исто од 31. јула 1872.

5) „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1871. бр. 39 и 53.
6) Мање бројке су десетхиљадити делови
7) „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1872. бр. 2 
8)  Исто, год. 1876., бр. 22

XXIII  ОДЕЉАК 
1871-1886.

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Вршац постаје муниципалним градом и седиштем првостепеног судбеног стола. - Његово Величанство 

краљ Фрања Јосиф у Вршцу. - Вршац да  постане главним местом у жупанији. - Одводњавање рита. 
- Живот  црквених општина. - Школа. - Друштвени, умни и задругарски живот.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 22. 24. НОВЕМБАР 1976.

ПРЕМИЈЕРА „НАГРАДЕ“ 
Извевши у овој сезони већ три премијере на текстове 

домаћих писаца – Нушића („Сумњиво лице“), Ф. Хаџића 
(„Хитлер у партизанима“) и Ћопића („Мачак Тоша“) - 
ансамбл вршачког позоришта ускоро излази  и са првим 
извођењем комада једног страног аутора - овога пута 
Кубанца Хектора Кинтера.

Представа носи наслов „Награда“ а режија је поверена 
младом, однедавно сталном редитељу вршачког 
позоришта, Ђури Удицком. 

- Ово дело кубанског писца уврстили смо у репертоар 
желећи да афирмишемо и  драматургију несврстаних 
земаља. Иначе, комад чије ћемо премијерно извођење 
видети крајем овог месеца, добитник је награде 
Међународног театарског института на конкурсу Латино-
америчких земаља - рекао нам је редитељ.

Радећи на премијери „Награде“, одредили смо да њена 
публика буде критика људске  себичности , зависти, 
нетрпељивости и недостатка комуникативности, особине 
која све више  прожимају данашњи свет.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 2, БРОЈ 22. 24. НОВЕМБАР 1976.

ЈЕСТЕ ЛИ ЧУЛИ ЗА КАТАРИНУ 
УРБАН?

Нашим читаоцима је припала изузетна част да буду први 
који ће у новинама да виде  фотографију „Мис Југославије 
1931.“, на којој је лепотица својеручно написала:“Срдачан 
поздрав Вршчанима, Катарина Урбан Мис Југославије Осијек 
7.2.1931.“

Уз овај занимљив прилог дужни смо да дамо и неколико 
објашњења.

Катарина Урбан, која је пре четрдесет пет година званично 
била најлепша Југословенка, рођена је Вршчанка.  Град под 
брегом напустила је у цвету младости, када јој је отац - војни 
музичар - добио премештај за Осијек. У том граду она и данас 
живи, а недавно је у загребачкој емисији „Недељом поподне“ 
изнела своја сећања на родни  Вршац и непоновљиве дане, у 
којима је носила титулу „Мис Југославије“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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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     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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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО
 
Тамиш - Металац  78 : 92
Дyнамиц - Војводина 77 : 74
Слобода - Нови Пазар 118 : 92
Младост - ОКК Београд 81 : 76
Борац - Колубара   82 : 69
Дунав - Вршац  90 : 79
Златибор - Напредак 88 : 92
 
1.Борац   10  9  1  19
2.Слобода  10  8  2  18
3.Златибор  10  7  3  17
4.Дyнамиц  10  7  3  17
5.Нови Пазар  10  6  4  16
6.Младост  10  6  4  16
7.Напредак  10  5  5  15
8.Вршац   10  5  5  15
9.Дунав   10  4  6  14
10.Тамиш  10  4  6  14
11.Металац  10  4  6  14
12.Војводина  10  2  8  12
13.Колубара   10  2  8  12
14.ОКК Београд  10  1  9  11

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО

Милешевка - Дуга  64 : 90
Вршац - Раднички 2016 77 : 78
Србобран - Арт Баскет 50 : 88
Раднички (Б) - Карабурма 58 : 56
Спартак - Љубовија  56 : 45

1.Арт Баскет 9 9 0 18
2.Дуга  9 7 2 16
3.Раднички 2016 9 7 2 16
4.Милешевка 9 5 4 14
5.Раднички (Б) 9 5 4 14
6.Спартак  9 5 4 14
7.Карабурма 9 3 6 12
8.Вршац  9 3 6 12
9.Љубовија 9 1 8 10
10.Србобран 9 0 9  9

ОДБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА 7. КОЛО

К. Митровица - Ужице 3 : 0
Лозница - Борац  2 : 3
Карађорђе - Топличанин  3 : 0
Дубочица - Банат   3 : 0
Футог - Баваниште  3 : 1
 
1.Борац   7  7  0  20
2.Дубочица  7  6  1  17
3.Карађорђе  7  6  1  17
4.Банат   7  5  2  15
5.к. Митровица  7  4  3  12
6.Лозница  7  2  5   8
7.Футог   7  2  5   6
8.Баваниште  7  1  6   4
9.Ужице   7  1  6   3
10.Топличанин  7  1  6   3

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 8. КОЛО

Викинг - Индианс   5 : 8
Динамо - Форум  9 : 1
Краљевићево - Кикинда 3 : 3

1.Динамо  8        6 1 1 19
2.Форум  8        5 2 1 17
3.Кикинда 8        3 2 3 11
4.Индианс 8        3 1 4 10
5.Краљевићево 8        1 3 4  6
6.Викинг  8        1 1 6  4

КО Ш А Р К А

Кошаркаши Вршца у Старој Пазови против Дунава 
нису били ни близу нивоа игре какав су имали у 
дербију петходног кола против Борца. Изабраници 
тренера Дарка Костића играли су бледо и неуверљиво 
и ниједног тренутка нису угрозили тријумф екипе из 
Нових Бановаца. Домаћин је од почетка наметнуо свој 
ритам и повео већ у првој четвртини. Са друге стране 
Вршчанима није ишло ни у нападу ни у одбрани што 
је резултирало нервозом и великим бројем техничких 
грешака.

У другом делу меча Вршац је пришао на 5 поена 
заостатка, али су “аласи” пре свега шутом за три поена 
поново дошли до осетније предности. На седам 
минута пре краја било је 20 разлике за домаћина који 
је рутински привео утакмицу крају до коначних 90:79. 
Тренер Вршчана Дарко Костић честитао је противнику 
на најбољој утакмици у сезони:

- Дунав није наивна екипа поготово не на свом 
терену, али мене од овог пораза више брину осцилације 
које имамо ове сезоне. На жалост у овом периоду још 
смо у формирању екипе, одласци и доласци играча, 
привикавање, све то сигурно утиче на момке. Наравно 

има ту и моје и њихове кривице. На конференцији за 
медије после меча са Борцем управо сам на то скренуо 
пажњу како ћемо да реагујемо после победе. Ми нисмо 
добро реаговали, имали смо тотално погрешан приступ 
против Дунава, видео сам од самог загревања да ствари 
не иду у добром правцу и момцима скренуо пажњу, 
међутим није вределорекао је Костић.

Шеф струке Вршца каже да ће екипа до 20. децембра 
највероватније довести још једног играча и да је могуће 
да ће бити још неких одлазака.

- Надам се да ћемо се тада коначно комплетирати и 
да ћемо екипи прикључити играча који ће дефинитивно 
одговарати мојој филозофији. Ове недеље поново 
нисмо били комплетни на тренинзима пред утакмицу са 
Златибором, најпре је недостајао Грушановић, док Она 
Ембо није био у саставу против Дунава због болести.

Вршчани у суботу у 11. колу КЛС дочекују Златибор, 
почетак је у 18 часова.

СЛАБА ПАРТИЈА ВРШЧАНА ПРОТИВ ДУНАВА

КОСТИЋ: ПРЕВИШЕ ОСЦИЛАЦИЈА
ДУНАВ - ВРШАЦ 90:79 (20:13, 25:22, 23:20, 22:24)

АТЛ Е Т И К А

Традиционално такмичење под називом Београдски атлетски 
трофеј,које је окупило до сада рекордан број такмичара, којих је 
било скоро 1000, разврстаних у свим узрастним категоријама, и свим 
атлетским дисциплинама, одржано је у организацији Београдског 
атлетског клуба.

Атлетски клуб Атина је наступио са два такмичара, и у изузетној 
јакој конкуренцији дошао до пласмана међу првих 8 у бацачким и 
тркачким дисциплинама.

Дебитант Марија Војтечки заузела је 5. место у бацању медицинке 
тешке 1кг, са резултатом од 7,49 м, док је Миња Милојевић заузела 6. 
место у трци на 150 м са временом од 30,27 с, а резултат би сигурно 
био вредан и златне медаље да је није омео пад у току трке.

Овим такмичењем је почела сезона митинга у дворани, а следећи 
наступ је Митинг будућих шампиона, у организацији АК Партизан из 
Београда, који ће бити одржан следећег викенда у Београду.

ВРШЧАНИ НА БЕОГРАДСКОМ ТРОФЕЈУ

ВРШЧАНКЕ ИЗГУБИЛЕ У ДРАМАТИЧНОЈ 
ЗАВРШНИЦИ

ВРШАЦ - РАДНИЧКИ 78:79 (26:24, 16:21, 17:14, 18:19)

Кошаркашице Вршца су у последњој утакмици ове 
године поражене од крагујевачког Радничког у драматичној 
завршници. Меч се ломио током свих 40 минута, екипе су 
се десетак пута смењивале у вођству, на крају је пресудила 
једна лопта. Спортска срећа била је на страни гошћи.

ОД Б О Ј К А

Вршчани су сва три сета дерби меча у Лесковцу против Дубочице 
изгубили на једну лопту, међутим тренер Игор Сантрач сматра да 
његова екипа није изгубила самопуздање и да очекује реакцију већ 
у наредној утакмици коју Банат игра на свом терену против  Футога.

- Упркос поразу не могу да будем незадовољан игром. Имајући у 
виду здравствене проблеме који су нам отежали ситуацију, мислим 
да смо пружили добру партију. Нисмо имали среће у одлучујућим 

тренуцима а она је важан фактор када се састану екипе приближних 
квалитета. Ипак, имамо довољно времна да се поправимо, и даље 
смо у доброј позицији, желимо максималан учинак у наредне две 
утакмице, закључио је тренер Баната.

Меч Банат - Футог игра се у суботу у Центру Миленијум од 14:30 
часова.

БАНАТ ПОРАЖЕН У ДЕРБИЈУ 7. КОЛА ПРВЕ Б ЛИГЕ 
ДУБОЧИЦА - БАНАТ 3:0 (34:32, 25:22, 26:24)

Додела признања спортистима одржаће се почетком 
наредне године а право на пријаву имају сви субјекти – спортске 
организације , чланови Спортског савеза Вршац.

Пријаве са образложењем се примају закључно са 27.12.2019. 
године на адресу Спортски савез Вршац , Омладински Трг 17 , 
Вршац . 

                 Категорије за избор су:
                 а) Спортска нада   (до 12 година )        
                 б) Најбољи пионир/ка (до 14 година) 
                 ц) Најбољи кадет/киња (до 16 година )
                 д) Најбољи јуниор/ка                        
                 е) Најбољи сениор/ка
                 ф) Најбоља екипа сениора/ки                                        
                 г) Најбољи тренер

Из редова ових категорија бира се:
Најбољи спортиста Вршца за 2019. годину                 
Посебно признање Спортског савеза може се доделити за 

појединачне категорије спортског радника – тренера, педагога 
физичке културе, лекара или новинара и носи назив Награда 
за животно дело, као и друга признања која су предвиђена 
Правилником о награђивању а нису сврстана ни у једну званичну 
категорију.

Напомена: Клуб може да предложи само једног кандидата  
по  категорији. У категорији спортских нада, спортиста (нада) 
се бира и проглашава само једанпут. Молимо клубове да не 
предлажу спортске наде које су ранијих година већ биране у тој 
категорији . 

                                                                Спортски савез Вршац
                                                                Председник
                                                                Стојаковић Александар  с.р.

УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
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ФУ ТС А Л

Клуб малог фудбала Форум завршио је јесењи део сезоне 
Војвођанске лиге исток на другом месту, иза панчевачког 
Динама, од кога је доживео убедљив пораз (1:9) у последњем 
колу. Ипак, тренер Ненад Варађан задовоан је учинком 
екипе која је остварила зацртани циљ.

- Планирали смо пре почетка сезоне да будемо у прве 
две екипе и то смо остварили. Једина мрља је резултат, игра 
и незалагање у задњем колу у Панчеву,али бар видели смо 
на кога може да се рачуна за даљи ток првенства а на кога 
не. Екипа смо која има 10 играча испод 20 година и мислим 
да смо и на том плану успели да промовишемо вршачку  
децу. Што се тиче наставка већ смо у преговорима са 
неколико прволигашких играча, жеља нам је да се појачамо 
и покушамо да уђемо у виши ранг где мислим да нам је по 
озбиљности клуба и традиције место, истакао је Варађан.

СПОРТ

ФУД БА Л

Фудбалери ОФК Вршца остварили су највећи бодовни 
салдо у јесењем делу сезоне у последњих 25 година 
такмичења у Српској лиги неког од вршачких клубова, 
рекао је председник клуба Александар Лазевски на 
конференцији за медије одржаној у Центру Миленијум 
сумирајући утиске после одличне сезоне сениорског 
погона и сјајне организација рада млађих категорија. 
Вршчани су са 26 освојених бодова на деоби четврте 
позиције, али председник и капитен наглашава да тиме 
амбиције нису исцрпљене.

- Остварени резултати су далеко изнад очекивања 
фудбалске Војводине и навијачи у све већем броју 
долазе на наше утакмице. Имамо обавезу да пружамо 
још боље партије и као клуб се развијамо на свим 
нивоима. Сваком од навијача се захваљујем и обећавам 
да ћемо дати све од себе да их у будућности чинимо 
поносним. Имамо сјајну сарадњу са градским властима, 
мислим да смо на достојан начин представљали спорт у 
Вршцу и у великој мери помогли у афирмацији фудбала 
у Јужном Банату. Сарађујемо са клубовима из окружења, 
са Младости из Велике Греде имамо заједничку школу 
фудбала, без инфраструктурне подршке 
Ц. звезде из Павлиша и Јединства из 
Влајковца не бисмо могли бити на нивоу 
на којем се сада налазимо, истакао је 
Лазевски.

Спортски директор клуба и тренер 
сениорске екипе Ненад Мијаиловић 
рекао је да је ОФК Вршац остварио успех 
који ни многи клубови са дужим стажом 
нису досегли.

- Екипа је на заслуженом одмору до 
24. јануара када је заказана прозивка 
и почетак припрема за пролећни део 
првенства. Верујем да ће управа задржати 
костур тима и да ћемо наставити 
афирмацију младих. Ћирка и Јанковић 
имали су значајну минутажу у јесењем 
делу, дебитовала су и тројица кадета 
Миошко, Вранић и Николић. То је пут 
којим ћемо наставити. Атмосфера у 
граду по питању фудбала се значајно 
променила на боље, доказ је последњи 
меч јесени против Бачке када се осетило 
заједништво навијача и свих актера на терену. Веома сам 
срећан да су Вршчани препознали енергију коју момци 
улажу, нагласио је Мијаиловић.

Б. Ј.

РУКОВОДСТВО ВРШЧАНА РЕЗИМИРАЛО ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ

ЛАЗЕВСКИ: РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОНОС СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО

Железничар - Омладинац  6 : 1
Братство 1946 - 1. Мај Рума  1 : 0
Козара - Раднички (Зр)  2 : 3
Динамо 1945 - Борац  3 : 0
Бечеј 1918 - Раднички 1912  3 : 1
Војводина 1928 - Раднички (СМ) 1 : 2
ОФК Вршац - Бачка 1901  2 : 0
Дунав - Хајдук 1912   1 : 1
 
1.Железничар  15     13  2  0  41
2.Бачка 1901  15     10  3  2  33
3.Раднички (Зр)  15      9  2  4  29
4.Динамо 1945  15     8  2  5  26
5.Братство 1946  15     8  2  5  26
6.ОФК Вршац  15     8  2  5  26
7.Бечеј 1918  15     6  3  6  21
8.Раднички (СМ)  15     6  3  6  21
9.Раднички 1912  15     5  5  5  20
10.Борац   15     5  2  8  17
11.Омладинац  15     3  7  5  16
12.Војводина 1928  15     4  4  7  16
13.1. Мај Рума  15     5  0  10  15
14.Козара  15     3  3  9  12
15.Хајдук 1912  15     3  2  10  11
16.Дунав   15     2  2  11   8

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО

Будућност (А) - Долина  2 : 2
Хајдучица - Раднички (Б)  1 : 2
Раднички (К) - Партизан (Г)  0 : 0
Слога (БНС) - Црвена звезда  8 : 1
Стрела - БАК   3 : 2
Спартак 1911 - Југославија  3 : 1
Полет (Ид) - Партизан (У)  1 : 0
Потпорањ - Јединство (В)  0 : 3
 
1.Јединство (В)  15     13  0  2  39
2.Стрела   15     11  2  2  35
3.Долина   15      9  3  3  30
4.Раднички (К)  15      8  4  3  28
5.Спартак 1911  15      8  2  5  26
6.Слога (БНС)  15      8  1  6  25
7.Потпорањ  15      7  2  6  23
8.Партизан (Г)  15      5  3  7  18
9.БАК   15      4  5  6  17
10.Црвена звезда  15      4  3  8  15
11.Југославија  15      3  6  6  15
12.Полет (Ид)  15      4  3  8  15
13.Раднички (Б) (-1)  15      4  3  8  14
14.Хајдучица  15      4  1  10  13
15.Будућност (А)  15      3  4  8  13
16.Партизан (У)  15      2  4  9  10

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО

Ратар - Борац (ВС)   1 : 0
Банат (Д) - Караш (Ј)   2 : 0
Борац (ВГ) - Банат (И)  0 : 1
Вултурул - Дунав   1 : 5
Караш (К) - Војводина (ЦЦ)   3 : 2
Полет - Партизан (К)   3 : 2
 
1.Банат (И)  12      11  0  1  33
2.Дунав   12      10  1  1  31
3.Вултурул  12       8  2  2  26
4.Шевац   12       6  4  2  22
5.Банат (Д)  12       6  3  3  21
6.Ратар (-1)  12       5  2  5  16
7.Војводина (ЦЦ)  12       4  2  6  14
8.Борац (ВС)  12       4  0  8  12
9.Караш (Ј)  12       3  3  6  12
10.Караш (К)  12       3  2  7  11
11.Борац (ВГ)  12       3  1  8  10
12.Партизан (К)  12       3  1  8  10
13.Полет   12       1  1  10   4

У ОМЛАДИНСКОЈ ШКОЛИ ОФК ВРШЦА СТАСАВА 
200 КЛИНАЦА

Омладинска школа ОФК Вршца има преко 200 младих 
играча свих узраста, шест такмичарских селекција и базне 
селекције од 2006. до 2014. годишта. Кадети се такмиче у 
Суперлиги Србије, пионири и омладинци у Квалитетној 
лиги Војводине. Тако добру ситуацију вршачки фудбал није 
имао у последњих 20 година, рекао је Ненад Мијаиловић и 
истакао да ће се развој школе још интензивније наставити.

- Прихваћен је мој предлог управи да ангажујемо 
директора млађих категорија. Разматрамо неколико 
могућих решења, сигурно је да ће тај посао радити човек 
са озбиљном фудбалском биографијом и капацитетом да 
школу учини још бољом, јасан је Мијаиловић.

МИЈАИЛОВИЋ: НЕЋЕ БИТИ ПУНО 
ОДЛАЗАКА, ДОВОДИЋЕМО САМО 

МЛАДЕ ИГРАЧЕ
ОФК Вршац већ размишља о предстојећем 

зимском прелазном року, а тренер Ненад 
Мијаиловић наглашава да се екипа неће битније 
мењати у односу на јесењи део сезоне.

- Јесењи део првенства изнео је мали фонд 
играча, значајну улогу играла су деца из наше 
омладинске школе.  Имаћемо минималан број 
одлазака, а ако некога будемо довели биће то 
искључиво млади играчи, рођени 2000. године или 
млађи. Идеја је да већ припремамо бонус играче за 
следећу сезону, јасан је Мијаиловић.

ВРШАЧКИ ФОРУМ ЗАВРШИО ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ У ВРХУ ТАБЕЛЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ВАРАЂАН: АМБИЦИЈЕ НЕПРОМЕЊЕНЕ, ЦИЉАМО ВИШИ РАНГ

 Наставак борбе за виши ранг: КМФ Форум

Ф
ото: Б. Јосим

ов

ВИДАКОВ ОСТАЈЕ У ОФК ВРШЦУ
Једно од питања на конференцији за медије 

упућено тренеру Ненаду Мијаиловићу било је у 
вези статуса првог стрелца Српске лиге Војводина 
Милана Видакова. Остаје ли млади нападач у ОФК 
Вршцу?

- Видаков је одиграо јесењи део сезоне изнад 
очекивања имајући у виду да се на терен вратио 
после тешке повреде и операције. Његови планови, 
као и планови Војводине везани су и даље за ОФК 
Вршац. За нас је свакако најбоље решење да остане 
још пола године, а мислим да је и за њега то најбоље 
решење. Уколико и у пролећном делу сезоне 
одигра на приближном нивоу као јесенас мислим 
да ће добити још више на самопоуздању и да ће 
после тога моћи озбиљно да конкурише за место 
у првом тиму Војводине, закључио је Мијаиловић.
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