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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ УРУЧИО ДОНАЦИЈУ ВРШАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА ЗА МОДЕРНИЈУ НАСТАВУ

Национални
савет
румунске
националне
мањине
донирао
је гимназији “Борислав Петров
Браца” у Вршцу интерактивну таблу
са опремом. Вредну донацију,
директорки гимназије Тамари Пешић,
уручио је председник Националног
савета за румунску националну
мањину, Даниел Магду. Интерактивна
табла постављена је у кабинету
за румунски језик, али биће на
располагању свим гимназијалцима.
- Ово је први пројекат овакве врсте
у историји Националног савета који
се бави модренизацијом образовног
система на румунском језику. Укупна
вредност пројекта је отприлике 9.000
евра и у оквиру њега опремили смо
пет образовних институција, једну
средњу и четири основне школе.
Кроз овакве пројекте покушавамо да
модернизујемо наставу на румунском
језику у свим школама где она
постоји, нагласио је Данијел Магду,
председник
Националног савета
румунске националне мањине у
Србији.
Настава уз интерактивну таблу
подстиче ученике на активност на

Пројекат за савременије образовање:
Данијел Магду, Романца Варађан, Мирослав Лепир и Тамара Пешић

самом часу, на развој дигиталних
вештина, подстиче ученике да дођу
до разноврсних садржаја, истакла је
Тамара Пешић, директорка Гимназије
„Борислав Петров Браца“.
Члан Градског већа за образовање,
Мирослав Лепир, захвалио се на
донацији.
- Град Вршац је мултикултурална
средина, вршачка Гимназија сваке
године уписује по једно одељење
општег типа на румунском језику. У
име Града захваљујем се Националном
савету румунске националне мањине
на овом поклону, на овој савременој
опреми.
- Невероватан је осећај не само код
деце већ и код професора. Данашња
деца су инвентивнија и напреднија
него некадашње генерације, за њих
ово и није нека велика новина колика
је за неке професоре. Мислим да
ћемо захваљујући овом модерном
наставном помагалу бити још бољи
и продуктивнији, закључила је
професорка француског и румунског
језика Романца Варађан.
Б.Ј.

КАМПАЊА НАЦИОНАЛНЕ КОАЛИЦИЈЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ ДЕЧИЈИХ БРАКОВА

ДЕЧИЈИ БРАК НИЈЕ РОМСКА ТРАДИЦИЈА

Поводом 16. дана активизма против насиља
над женама, Национална коалиција за окончање
дечијих бракова покренула је кампању „Дечији брак
није ромска традиција“. Кампања је усмерена ка
подизању свести јавности о овом проблему у чијем
је корену првенствено екстремно сиромаштво, а не
традиција, нити обичаји, како се неретко наводи у
јавности.
„Национална Коалиција кроз усмерену и
координисану
акцију
релевантних
актера
ради на окончању дечијих бракова у Србији,
нарочито у ромској популацији, и то кроз
заговарање отклањања институционалних и
друштвених препрека за спровођење релевантних
законодавних и стратешких оквира. У овој борби,
такође веома је важна и промоција примера добре
праксе, који се реализују у партнерству локалних
заједница, невладиног, владиног и приватног
сектора и медија“, рекла је Радмила Нешић испред
Националне коалиције за окончање дечјих бракова.

Националну коалицију за окончање дечијих
бракова поред представника Координационог

тела за родну равноправност Јужнобанатског
округа, чине још и представници Координационих
тела Нишавског, Мачванског, Јабланичког и
Јужнобанатског управног округа, скупштинских
одбора за људска и мањинска права и
равноправност полова, као и права деце,
Заштитника грађана, Повереника за заштиту
равноправности, Града Београда, удружења
цивилног друштва Бибија, Тернипе, Удружења Рома
Нови Бечеј, Удружења Ромкиња Освит, Праксис,
Индиго, Атина, Тима за социјално укључивање
и смањење сиромаштва, Републичког завода за
социјалну заштиту, УНИЦЕФ , УНФПА и УНХЦР.
Коалиција представља заједницу појединаца,
институција и организација који заједно раде на
јачању опција безбедног избора за девојчице
ромске националности, као и на оснаживању
жена и мушкараца, дечака и девојчица ромске
националности да мењају постојећу праксу дечијих
бракова.

ВРШАЧКИ ВЕТЕРАНИ ДОЧЕКАЛИ ЗАСТАВУ 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ НА ПУТУ ОКО СВЕТА

СИМБОЛ ВОЈНИЧКЕ И РАТНИЧКЕ ЧАСТИ

Удружење
ветерана
63.
Падобранске бригаде традиционално
организује окупљања свих генерација
војника који су служили војни рок у
Нишу, два пута годишње, на Видовдан
и Покров Пресвете Богородице, крсну
славу бригаде. Ове године актуелна
епидемиолошка
ситуација
није
дозволила окупљања и евоцирање
успомена, али се родила идеја, да
застава бригаде обиђе све државе и
градове света у којима живе бивши
чланови ове елитне војне јединице.
Застава је кренула са аеродрома у
Нишу, 24. новембра и после годину
дана путовања по свету
биће
дочекана на истом месту.
- Застава ће најпре обићи Србију,
потом земље Европе, а поуздано знам
да ће стићи у Сједињене Америчке
Државе, Канаду и Аустралију, и свако
ко је прими, буквално, мора животом
да је чува, рекао је Жељко Исајлов,
један од вршачких ветерана и додао:
Ми Вршчани смо веома поштовани

Вршачки ветерани на дочеку заставе
63. Падобранске бригаде

чланови састава 63. Падобранске
бригаде и много смо уложили у
очување њених симбола. Могу да
се похвалим да је велики удео нас
ветерана у враћању статуса бригаде

63. Падобранској пошто је неколико
година имала статус батаљона у
оквиру Специјалне бригаде.
Заставу 63. Падобранске бригаде
вршачки ветерани дочекали су на

улазу у Вршац, а поздравили је на
Тргу Светог Теодора, код Крста,
када је свечано примио најстарији
присутни вршачки ветеран Ненад
Милосављевић. Застава ће своје
путовање из Вршца наставити ка
Зрењанину, а из Србије ће путовати
ка Северној Македонији.
- Заставу прати и књига утисака у
коју се уписују сви присутни ветерани
у свим градовима. Од комплетног
материјала, снимака и фотографија,
са путовања заставе по свету, биће,
највероватније, направљен и филм.
За све нас свако дружење и окупљање
представља драг доживљај и лепу
успомену, рекао је ветеран Драган
Гужвић.
Ветеране 63. Падобранске бригаде
везује много више од пријатељства
и војничких успомена. Многи од њих
су се окумили, неки чак постали и
фамилија.

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”

Б.Ј.
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ОДРЖАНА СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ГРАДА ВРШЦА

Предузеће „Срем пут“ ове године ће по први пут, по
уговору о јавном приватном партнерству, обављати посао
чишћења и одржавања путева и коловоза на територији
Града Вршца у зимским условима. Механизација за
чишћење снега и леда зимске службе спремна је за рад
а смотри је присуствовала и Градоначелница Вршца
Драгана Митровић.
- Град Вршац је у потпуности спреман за почетак зимске
сезоне када је у питању зимско одржавање путева. Ове
године то радимо на један потпуно нов начин, закључили
смо уговор о јавном приватном партнерству и обавеза
је партнера, предузећа „Срем пут“, одржавање путева
и коловоза како током зимског тако и летњег периода.
Искористили смо прилику да погледамо механизацију
која ће бити коришћена на територији града Вршца и
уверимо се да су то заиста нове машине, најсавременија
механизација која ће бити на располагању у читавом
зимском периоду ради одржавања путне мреже. Важно
је истаћи да је град Вршац у току ове године имао и
велике инвестиције у путну инфраструктуру тако да
грађани Вршца имају нове путеве који су предмет

Механизација „Срем пута“ спремна за
специфичности вршачког терена

Фото: Б. Јосимов

ЗИМСКА СЛУЖБА „СРЕМ ПУТА“
СПРЕМНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА

Сугестије грађана приоритети зимској служби:
Градоначелница Драгана Митровић на смотри
зимске службе
зимског одржавања па је повећан и обим посла, истиче
градоначелница.
Драгана Митровић је нагласила да Град Вршац
одлучује о приоритетима када је зимско одржавање у
питању, као и да комунална служба приватном партнеру
даје директне налоге о томе које ће улице и на који начин
бити одржаване у зимском периоду. Уз све то, уколико се
укаже потреба, у посао одржавања путева укључиће се и
зимска служба ЈКП „Други октобар“.
- ЈКП „Други октобар“ је до сада зими одржавало
путеве и улице оно ће, уколико се за то јави потреба, јер
никада не можемо да предвидимо каква ће зима бити и
да ли ће временски услови то од нас захтевати, такође
бити на располагању са својим капацитетима. Без обзира

што су надлежности потпуно јасне, зимско одржавање
је у надлежности приватног партнера, ми заиста, сви
овде у граду, функционишемо тимски, у координацији, и
приоритет свих служби је интерес грађана Вршца, јасна
је Градоначелница Митровић.
Градоначелница је казала да се при доношењу одлука
о приоритетима уважавају и сугестије суграђана.
- Имали смо проблема на неким, тзв. критичким
тачкама као што су Шушара, Мало Средиште, Куштиљ,
Сочица и управо су те тачке стављене као приоритет
приватном партнеру и он ће се по томе владати, дакле
по налозима Града, односно комуналне службе града
Вршца.
Шеф зимске службе предузећа „Срем пут“, Милош
Којић, истакао је да у склопу механизације постоје возила
која могу да одговоре специфичним захтевима терена у
Вршцу.
- За сам град Вршац и специфичне уске и брдске улице
имамо два возила, то су специјалне машине „Унимак“,
које могу да одговоре захтевима чишћења снега у тим
улицама. Што се тиче локалне путне инфраструктуре
опремљени смо камионима четвороосовинцима који
могу успешно да одговоре свим задацима који се траже
од стране локалне самоуправе. Критичне тачке смо
упознали, имамо одличну сарадњу са градском управом,
тако да већ знамо и за Шушару, Сочицу, Јабланку и
још неких 10 -15 локација које без проблема са овим
капацитетима можемо да решимо, закључио је Којић.
На постављено питање како ће решити проблем ветра
који је чест у Вршцу и који прави сметове, Којић је рекао:
- Имамо договорене и неке додатне машине у
ванредним околностима, између осталог гредер, мали и
велики улт који служе за скупљање и утовар снега тако да
ћемо у сваком моменту одговорити на временске услове.
Градоначелница је на крају додала да ће се оног
момента, када се буде јавио проблем са снегом на
тротоарима, укључити ЈКП „Други октобар“.
Б.Ј.

ПАНДЕМИЈА СМАЊИЛА И БРОЈ ВЕНЧАЊА

У ВРШЦУ У 2020. ГОДИНИ ЧАК 40 ОДСТО МАЊЕ СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА

Епидемиолошка ситуација изменила је у великој мери
свакодневни живот, а утицала је и на смањење броја
склопљених бракова. Из матичне службе Вршца кажу да
је у 2020. години забележен пад од око 40 одсто, када су у
питању реализована венчања у нашем граду.
- Од првог јануара у Вршцу је венчано 170 парова,
док је годишњи просек раније био између 280 и 300
венчања. Ове године смо углавном венчавали млађе
људе, старости између 20 и 35 година, већином будуће
родитеље који су желели да принову дочекају у браку –
каже Игор Јованов, матичар.
Венчања су у Вршцу обављана уз поштвање свих
препоручених мера, првенствено оних о ношењу
заштитних маски и ограничењу броја присутних.
Тренутно се парови венчавају само уз присуство кумова
и матичара.

БРАК У ДЕСЕТОЈ ДЕЦЕНИЈИ

Склапање бракова чека лепша времена:
Матичар Игор Јованов

„Никад није касно да се љуби страсно“ певао је
легендарни Ђорђе Марјановић, а стихови његове
чувене песме били су инспирација нашим суграђанима
да у десетој деценији живота озваниче своју љубав.
- Најстарији брак у Вршцу склопљен је у
Геронтолошком центру, у тренутку закључења брака
младожења је имао 91 годину, а његова изабраница 90.
Наравно, уз сву приложену документацију надлежних
медицинских органа о способности за закључење
брака. Невероватно је било видети толику среће и
радости ових људи, њихових комшија и цимера, било
је прелепо бити сведок тог догађаја, каже матичар
Јованов.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ЧЕСТИТАЛА РУМУНИМА НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК

„ЖЕЛИМ ДА УНАПРЕЂУЈЕМО
ДОБРОСУСЕДСКЕ ОДНОСЕ ДВА НАРОДА“
У уторак се навршило 102 године од
Великог уједињења Румуније, 1. децембра
1918. Године, када се Трансилванија
ујединила са Краљевином Румунијом, а
Бесарабија и Буковина су враћене у границе
отаџбине. Овим поводом градоначелница
Вршца Драгана Митровић упутила је честитке
свим припадницима румунске националне
мањине у Србији:
“Нашим драгим, традиционално добрим
пријатељима, честитам Национални празник,
дан када је започето стварање модерне
румунске државе уз жељу да наставимо и
унапређујемо пријатељске и добросуседске
односе наша два народа.”

ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ
Електродистрибуција Србије, Огранак Панчево,
Погон Вршац обавештава кориснике Сремска
улице од ул.Стеријина до Карађорђеве,насељена
места :Месић,Јабланка ,Сочице и викенд насеља
Думбрава и Магарећи брег, да ће доћи до прекида
у снабдевању електричном енергијом у уторак
15.децембра, у периоду од 8:00-14:00 часова.
У случају лошег времена или неких других
непланираних
догађаја
оператер
може
отказати радове или извршити укључење и пре
планираног времена.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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„ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ“
ПОД
„ВРШАЧКОМ КУЛОМ“
У жељи да промовише уметнички таленат вршачких
основаца и средњошколаца, уједно и рад њихових
ментора, професора ликовног васпитања и српског
језика и књижевности, редакција „Вршачке куле“
покренула је ликовно-литерарни конкурс „Златни
гроздови“ . У премијерном издању „Златних гроздова“
приспело је 80 ликовних и 28 литерарних радова који
равноправно конкуришу за награде по категоријама.
Радови свих учесника конкурса биће објављени на овим
страницама, а о њиховом квалитету одлучиваће стручни
жири. У жирију за ликовне радове су вршачки уметници:
Томислав Сухецки, Јелена Враговић Цветковић и Филип
Даћевац, док стручни жири за литерарне радове чине
вршачки књижевници: Дејан Мак, Илија Бакић и Јелена
Маринков.

ДА НИЈЕ ЗНАМЕНИТИХ
ЛИЧНОСТИ, ВРШЦА НЕ БИ
БИЛО НА МАПИ СВЕТА

Теодора Лауш I 1,
Свака славна личност је неким својим делом учинила Гимназија „Борислав Петров Браца“
свој град познатијим, али ова славна личност се по мом Ментор: Невена Чолаков
мишљењу највише истакла.
Сликар Паја Јовановић се прославио својим
сликарским умећем. Од свих његових слика мени
се највише допада “Сеоба Срба”. Та слика је по мом
мишљењу најреалистичнија. Захваљујући његовим
сликама сада лакше схватам историју. Разумем и осећам
прошлост свог народа. Када погледам његове слике,
имам осећај као да се дешавања на тој слици понављају.
Нисам ни слутила да има сликара који могу да дају душу
слици! Драго ми је што су његова дела прослављена
и што се налазе у музеју. Трудио се да сваком делу да
нешто посебно. Дивим му се. Реалност његових дела је
невероватна. На слици “Сеоба Срба” ми се много свидело
то што је верно представио све оне који су допринели да
ову слику доживим као стварну. На лицима се јасно може
видети туга и патња српског народа, али и борбеност,
храброст да смело корачају напред надајући се бољем
животу. Посматрајући ту слику могу да осетим бол мајки
Бојан Минић II 3
које у наручју носе своју децу. Могу да чујем сузе, али
Гимназија „Борислав Петров Браца“
и узвике српских вођа који се не предају. Драго ми је,
Ментор: Невена Чолаков
јер је овај познати сликар рођен у Вршцу, мом граду. Са
поносом могу рећи да је он вршачки сликар, уметник.
Хвала му што је овај град учинио посебним. Кроз
његова дела мој град живи широм света, у срцима још
многих дечака и девојчица.
Јована Радивојев Оринкар, пети разред
ОШ “Олга Петров Радишић”, Вршац
Ментор: Весна Марјанов

Уна Јеремић I 3
Хемијско-медицинска школа ВРшац
Ментор: Никола Митревски

Мила Гламочлија II 2
Гимназија „Борислав Петров Браца“
Ментор: Невена Чолаков
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Теодора Марјанов II 5, Пољопривредна школа Никола Батаћанин II 1, Хемијско-медицинска
школа Вршац, Ментор: Никола Митревски
„Вршац“, Ментор: Никола Митревски

Поносно могу да кажем да идем у школу где су се
школовали многи српски великани. Мало школа може да
се похвали са толико значајних и знаменитих личности.
Прво знање у њој стицали су: Јован Стерија Поповић,
Паја Јовановић, Бора Костић, Васко Попа и многи други.
Јован Стерија Поповић један од најистакнутијих
комедиографа, отац српске драме, рођен је 13.01.1806.,
у Вршцу.
Покушавам да га замислим као малог безбрижног
дечака који трчкара истим ходницима као и ми данас,
који са својим другарима збија шале и прави несташлуке.
Можда је баш у овим учионицама почео да размишља о
својим првим комедијама. Учионица је била позорница,
а другари први глумци.
Уз пуно труда и рада његова дела постала су озбиљна и
примећена. Израстао је у великог интелектуалца. Залаго
се за оснивање Академије наука, Народне библиотеке и
Народног музеја.
Стерија је иза себе оставио неизбрисив траг, чак и
после толико година његова дела не бледе, постао је
инспирација за све генерације. У знак сећања на Стерију,
многе улице, школе и позоришта носе његово име.
Још много српских великана је ишло у моју школу.
Сваки од њих је посебан на свој начин, заједничко им је
то да су њихова дела велика и вечна.
Срећан сам што имам ту част да идем у школу кроз
коју су прошли сви они. Верујем да ће једног дана и неко
од нас ући у историју великана.
Михаило Дишић VIII а
ОШ „Вук Караџић“, Вршац
Ментор: Симонида Јурић

Ивона Миросављев II 3, Хемијско- медицинска Марина Мићић II 4, Хемијско – медицинска школа
Вршац, Ментор: Никола Митревски
школа Вршац, Ментор: Никола Митревски
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У ВРШЦУ ОДРЖАН ЗАВРШНИ ДОГАЂАЈ „СВЕТИОНИКА ЗНАЊА“

МЛАДИ КАО ПОКРЕТАЧИ ПРОМЕНА

Завршни догађај пројекта „Светионик
знања“, шесте генерације по реду, одржан је
прошлог викенда у Вршцу. Шест најбољих
екипа имаће прилику да свој пројекат
презентује и примени у својој локалној
заједници.
- Овај пројекат обухвата пет тема:
екологију, друштвени активизам, туризам,
културу и уметност и од ове године јавно
здравље. Пројекат се из године у годину
шири, интересовање младих је све веће.
Драго нам је што се показује да млади
доносе промене, јер је пројекат на тој идеји
и основан – каже Маја Рубин, менаџер
пројекта „Светионик знања“.
Организатори истичу да са годинама
расте интересовање и у градовима који
до сада нису учествовали у „Светионику
знања“ и да очекују да ће овај пројекат
ускоро прерасти у својеврсан покрет.
- Учесници похађају радионице, слушају
предавања и уче о писању квалитетних
пројеката. Овај период од три месеца обуке
могао би да представља први степеник
у њиховом личном и професионалном
усавршавању и евентуалним каријерама у
области пројектног менаџмента.

ДЕТАЉАН ВОДИЧ О ИСПРАВНОМ СЛАВЉЕЊУ СЛАВА У ИЗДАЊУ „ЛАГУНЕ“

„КОЈУ СЛАВУ СЛАВИШ“

Књига „Коју славу славиш“ награђиваног
новинара Момчила Петровића детаљан
је водич о исправном слављењу слава и
празновању великих црквених празника са
житијима светаца.
Прегледна и свеобухватна, илустрована
фрескама из манастира Дечани, ова књига
систематизује грађу о српским славама.
Захваљујући детаљним истраживањима
и обимној литератури на основу које је
настала, она је уједно и поуздан водич кроз
историју хришћанства, јер на популаран
начин описује драматична збивања која су
пратила рађање хришћанства, и спада у она
дела која доприносе општем образовању
читаоца без обзира на његова верска
убеђења.
„’Црквеним’
темама
просечни
читаоци из неупућености приступају са
страхопоштовањем, а мора се признати и
да архаичан језик не доприноси њиховој
популарности. То је велика штета, и такви
читаоци су на великом губитку, јер је
повест о настанку хришћанства узбудљива
попут трилера и сликовита као што су

најпознатији епови. Приче о подвизима
светитеља које хришћани славе стоје раме
уз раме са далеко познатијим легендама
о античким херојима, и књига ’Коју славу
славиш’ сада их чини приступачним
широком читалачком кругу“, истакао је
Момчило Петровић.
У дванаест поглавља распоређене су
и објашњене многе појединости о којима
знамо мало или недовољно. У првом
делу књиге на популаран начин описани
су порекло обичаја, симболика славе,
њен значај, правила прослављања која је
прописала Српска православна црква, као
и најчешће грешке које се притом праве.
Други део књиге објашњава порекло
великих православних празника и на
занимљив начин представља житија светаца
који се у Србији поштују и празнују. На крају
књиге дат је детаљан и потпун списак свих
Срба који су проглашени за светитеље, као
и њихова житија, од најранијих времена до
данашњих дана.
„Напред
поменута
неупућеност
просечних читалаца у ове теме последица

је наметнутог атеизма који је обележио
другу половину двадесетог века“,
истиче Петровић. „То је време – уз мање
изузетке – дисконтинуитета у слављењу
славе код Срба, што је за последицу
имало заборављања и кварења ритуала
слављења. Одавнина важи она народна
да колико је села, толико је и обичаја у
слављењу слава, али заборавља се да је
Српска православна црква у неколико
наврата доносила и допуњавала правила и
издавала упутства о исправном о слављенју
славе.“
Књига „Коју славу славиш“ подсећа на
правила и указује на грешке у практиковању
овог обреда. Књига тако, на пример, нуди
недвосмислен одговор на питање да ли се
слава може славити у ресторану, објашњава
да ли синови, ако имају породице, треба да
славе у својим домовима, или да одлазе на
славу код оца... Занимљив је и можда мање
познат податак да је српска породична
слава као културно добро уписан у Регистар
нематеријалног културног наслеђа Унеска
2014. године.

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:

НОВА, ОЧАРАВАЈУЋА КЊИГА ФАНТАСТИЧНЕ НОРЕ РОБЕРТС: АНИКА

Нови роман чувене списатељице
Норе Робертс Аника одушевиће све
љубитеље љубавних прича прожетих
напетошћу и узбуђењем.
Три пара. Древна мистерија. Моћ
безвремене љубави.
Након успешне потраге за звездама у
Грчкој, шесторка која је ујединила моћи
сада је у Италији. Док улози у опасној
игри постају све већи, прелепа Аника и
храбри Сојер пронаћи ће још нешто.
Аника долази из мора... И зна да ће
тамо морати да се врати када њена
потрага буде завршена. Лепа, живахна
и невероватно снажна, не престаје да
очарава своје нове пријатеље, чуваре
изабране да штите три звезде које су
створиле богиње. Захваљујући путнику
Сојеру, стигли су на прелепо италијанско
острво Капри како би пронашли Звезду
воде. Њега све више привлачи Аника и

њена искреност и ведар дух. Ипак, зна
да ће, ако је пусти у своје срце, изгубити
чврсто тло под ногама, без обзира на
свој магијски компас. Али како да се
бори против праве љубави?
За то време је Нереза, њихов мрачни
непријатељ, већ изгубила једну звезду
и припрема освету смртоносним и
непредвидивим оружјем. У борби
између таме и светлости, можда је
љубав једино што их може сачувати
страшне судбине.
Ласкаву титулу „омиљеног писца
Американаца“ Нора Робертс је понела
с правом, јер се њени романи продају
у вишемилионским тиражима, и то не
само у Сједињеним Државама.
Вулкан издаваштво је до сада објавило
једанаест романа Норе Робертс, међу
којима су Испод површине, Опсесија,
Обала сећања, Тама у очима, У инат

традицији. Буклист наводи да ће свако
ко прочита роман Аника „бити опчињен
магијом Норе Робертс“.
Љубавни трилер Аника можете
купити путем сајта www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа„Вулкан“ и„Вршачка
кула“ обезбедили су поклоне за
своје читаоце. Овог пута ћемо два
љубитеља књиге који пошаљу имејл
на адресу citajmokulu@gmail.com
обрадовати књигом Норе Робертс
„Аника“.
У прошлом броју поклањали смо
књигу „Академија једнорога – Софија
и дуга“ Џули Сајкс, освојили су је
наши читаоци Данијела Корбуц и
Радоје Николић. Честитамо!
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„ОД ПОЕТСКЕ ГРОТЕСКЕ ДО
КОМИЧНЕ ФАНТАСТИКЕ“

Писац Зоран Пеневски за свој серијал књига „Океан од папира“
каже да је намењен и деци и одраслима, али највише онима који
су и једно и друго. Бајковита прича смештена у измаштани
Петоград подељена је у шест богато илустрованих књига
(илустрације потписује Душан Павлић), од којих је до сада пет
стигло пред читаоце, док се последња очекује до краја ове године.
Шеснаестогодишњи Тарвин почиње потрагу за леком који би
спасио његову сестру, успут упознајући самог себе, али и тајне пет
градића чији су симболи риба, вук, медвед, свиња и сова.
Зоран Пеневски (1967) је писац, сценариста и преводилац. Аутор
је романа „Сара и заборављени трг“ (Лагуна, 2016), „Будимир и
ретке врсте“ (Креативни центар, 2013), „Лектор“ (СКЦ Нови Сад,
2015), „Трагови одсуства“ (Океан, 2008), „Мање важни злочини“
(стипендија Фонда „Борислав Пекић“, Океан, 2005), „Фламански
месечар“ (Матица српска, 1997) и збирке прича „Историја стомака“
(приче о Гогољу, Беографити, 1999). Са Ивицом Стевановићем
коаутор је првог српског графичког романа „Љубазни лешеви“ (СКЦ
Нови Сад, 2004; Комико, 2011), објављеног и на енглеском језику,
графичког романа „Лексикон ликовних легија“ (СКЦ Нови Сад,
2005) и стрип-албума „L’Anatomie du Ciel“ (Les Humanoides Associès,
2006). Приредио је књигу занимљивости из историје почетака
„Први у Србији“ (Лагуна, 2016), збирку вицева „Да пукнеш од смеха“
(Креативни центар, 2012) и приредио и дизајнирао илустровани
избор из дела Мирослав Антића „Ту где почиње небо“ (Стyлос Арт,
2011).

„Увек ме је
занимала
граница између
нашег света и
онога што је иза,
око или испод
њега“

„Људско знање је као океан од папира“ ће заиста водити ка
од папира, а свака књига је многим филозофским питањима,
његов мали талас“, каже мајстор али на инвентиван начин.
Цетет, један од ликова вашег
Ако је знање океан, шта је
„Океана од папира“. Књиге које машта?
чине ову причу истовремено су
- Машта је стваралачка,
и бајке и филозофско штиво?
покретачка снага. Океан је
- Тако је, нарочито у мери у којој постојећа
маса
несигурног
- Увек ме је занимала граница
су уграђене у причу о сазревању. сазнања, оно што је ту око нас и између нашег света и онога што
Главни јунак Тарвин својим што може да се истражи. Машта је иза њега, око или испод њега.
одрастањем
је
корак
у Мисао о таквом граду опседа ме
постаје
и „Машта је покретачка снага, непознато, оно од посете италијанском граду
призма којом се
што
призивате Сијени, нарочито ако би се
осветљава свет у корак у непознато, оно што из непостојећег повезала са мојом наклоњености
нас као врсту разликује од
којем живи, али
света и чините средњем веку. Наравно, увек је
других“
тај свет упознају и
га реалним. То изазов повезати причу за децу и
сами читаоци јер
је оно што нас херметичне науке, а учините је и
у свакој књизи постоје задаци које као врсту разликује од других, то забавном, наизглед једноставном.
и они могу да решавају из позиције је основна карактеристика наше
Серијал прате илустрације
протагонисте. Од поетске гротеске свести. У свету Петограда то је Душана Павлића. Колико су оне
до комичне фантастике, „Океан дословце тако.
важне за причу и како изгледа
Вода се чини важним мотивом ова сарадња?
у вашој причи; приповест чак
Једна
од
основних
и почиње капљицом воде која идеја била је да прича буде
буди Тарвина, а кроз наставке богато
илустрована,
што
се упознајемо и са Ћутљивим оригиналним, фантазмагоричним
морем, воденим рунолистом...
илустрацијама, што прерађеним
- То је у центру приче, свакако. средњовековним
дуборезима.
Вода је самоходна, самопокретна, и Душан је један од наших највећих
изгледа да је корак до самосвести. илустратора и, како му и име
Ако њена различита стања, фазе и каже, душа од човека. Својим
облици јесу контекст, предуслов цртежима он проширује доживљај
живота, онда је
Петограда, додаје
треба упознати и
му нијансе и
проучити. Тарвин „Својим цртежима илустратор укусе, прави га
Душан Павлић проширује
је свакако упућен
заноснијим
и
доживљај
Петограда, додаје неочекиванијим.
на њу. Вода је овде
такође и симбол му нијансе и укусе, прави га Отуда сарадња
лелујавости
и заноснијим и неочекиванијим“ с
њим
увек
прозирности јер
прераста
у
свет у којем живимо, осим своје коауторство.
несталности, траје и као загонетка
Читаоци
су
жељно
коју треба решити, траје као неред ишчекивали пети део серијала –
у којем откривамо ред, смисао.
књигу „Утеха таме“ која је ових
Како је у вама рођен Петоград дана изашла из штампе. Шта
и прича која се у њему крије?
ће у њој наћи заљубљеници у

„Океан од папира“?
- С њим ћемо завршити обилазак
Петограда, односно наћи све
делове приче који су неопходни
за финале. Ту је ноћ, ту је емотивни
сусрет с неким кога је дуго тражио,

ту је последња загонетка која ће
усавршити његове вештине и
припремити га за кључни задатак.
Наравно, уз неочекиване призоре,
хумор, лепе реченице...
Т.С.
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ИЗЛОЖБА СЛИКА БИСЕРКЕ ПЕТРОВИЋ У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„СЕНЕ И ОПСЕНЕ: ИЛУЗИЈА“

Културни центар Вршац, у оквиру
своје 3Д галерије на платформи
Кунстматрикс, представља изложбу
слика Бисерке Петровић „Сене и
опсене: Илузија“.
„Од древних времена и старих
филозофских
традиција
постоји
идеја да је цео свет око нас илузија.
У
данашње
време
виртуелне
стварности и напредних технологија
које чине да се људска раса развија
уз све веће убрзање и и у некој
врсти делиријума, та идеја о свету
као обмани је много јаснија и ближа
прихватању. Да ли је овај свет само
сан, и ми га сањамо, или смо ми сан
који свет сања? Повез који често
користим је метафора за затварање
очију пред обманама. Разоткривање
је могуће, али није свако спреман
да се суочи са собом, јер то захтева
развој, тачније промену. А промена
је у ствари једина константа“, каже
ауторка о својој изложби.
Бисерка Петровић је дипломирала

на Факултету ликовних уметности
у
Београду
2004.
године,

магистрирала визуелне уметности
на Ликовној академији у Фиренци,

под менторством проф. Доменика
Виђана. Стипендиста је италијанске
и норвешке Владе, града Лазаревца
и Фондације за таленте Републике
Србије. Живела је у Фиренци од 2005.
до 2015. године, предајући сликарство
и радећи у уметничкој радионици у
Музеју Палацо Строци. 2016. године
у Пољској сликала је „С љубављу
Винсент“, први дугометражни филм
у историји светске кинематографије
сликан уљем на платну, добитник
тридесетак фестивалских награда и
кандидат за Оскара.
Добитница је бројних награда,
радови јој се налазе у више јавних
и приватних колекција у земљи и
иностранству. Самостално је излагала
15 пута (у Србији и Италији) а
колективно на четрдесетак изложби у
Италији, Бугарској, Америци, Данској,
Словачкој, Пољској, Румунији и
Србији. Члан је УЛУС-а од 2015.
године.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:

„МЕДВЕДГРАД“ ЈЕ ПРЕД ЧИТАОЦИМА

Омиљени страни писац у Србији
последњих година је Фредрик Бакман.
Све је почело романом „Човек по имену
Уве“, наставило се књигама „Моја бака вам
се извињава“, „Брит-Мари је била ту“ све
до седме књиге овог шведског писца која
се појавила у преводу на српски. Реч је о
роману „Медведград“, по којем је снимљена
и хит серија мреже ХБО.
Победа на јуниорском првенству у хокеју
и није нешто нарочито значајно, али за
становнике Медведграда то је од животне
важности. Њихов градић, скрајнут у дивљини,
пропада. Прождиру га незапосленост и
све гушћа шума. Али та победа могла би
привући пажњу инвеститора, а држава би
можда финансирала програм за спортске
таленте који би ту тренирали ван лудила
великих градова. Да се и не говори шта би
таква победа значила Амату, жгољавом
тинејџеру којег не третирају као потпуног
губитника једино кад је на леду. Или

Кевину, младом хокејашу којем би победа
омогућила будућност у НХЛ лиги. И Петеру,
пожртвованом менаџеру тима чија је
професионална хокејашка каријера била
окончана трагедијом.
Испрва, свима ће се учинити да млади
тим може остварити снове свих становника
Медведграда. Али оне пијане ноћи у
којој су прослављали одлучујућу победу
момака, нешто се догодило између Кевина
и Петерове ћерке. Нешто због чега се све
променило. Пале су оптужбе које су се,
попут кругова на води, прошириле на цео
град, не остављајући ниједног становника
по страни. Исте ствари су за једне постале
чин издаје, а за друге питање оданости.
И све се свело на једног младића који ће
смоћи храброст да каже истину, ма колико
се она никоме не допадала.
У питању је будућност града, свако мора
одабрати страну. Нема оних који смеју
остати по страни или ћутати. Чију страну

ћете ви одабрати?
„Медведград“ је прича о малој заједници
коју уједињује нада, о тајни која ће је
разорити и о храбрости појединца који ће
се усудити да се успротиви већини. Овом
причом о градићу скривеном у шуми Бакман
нам је разоткрио читав свет.
Фредрик Бакман (рођен 1981) започео
је каријеру као један од најпознатијих
шведских блогера и колумниста. Дебитовао
је у књижевности 2012. године, када је
објавио међународни феномен „Човек по
имену Уве“. Необично смешни, дирљиви
и мудри, Бакманови романи су одисеје
обичних људи и задивљујуће приче о
свакодневној храбрости.
„Медведград“ у преводу са шведског
Николе Перишића можете пронаћи од
петка, 20. новембра у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.
Извор: Лагуна

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (96)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО СЕ НЕ ЗАЉУБИШ У ВРШАЦ

Пре 15 година одштампано је скоро хиљаду
веома квалитетних репродукција Вршачког
Триптихона славног Паје Јовановића, стотинак
је урамљено и дељено. Триптихон је био призор
добрих вибрација за новогодишње календаре,
па колико се људи и захваљујући томе поново
заљубило у свој град.
Пре пар деценија на превратничке тренинге
одлазили су многи наши млади људи највише у
Пољску, као трофејно подручје па је таква едукација,
под именом Солидарност, променила историју и то
не само Пољске. Ипак, највеће искуство, слично
шоку, било је кад су приликом посета тамошњим
школама видели учионице буквално тапациране
портретима великана пољске историје, културе,
грбовима, свим оним што ствара осећај величине
посебности, а што да не, и супериорности

припадника таквој нацији.
Вероватно су постизали и изузетне уштеде на
некречењу, али у нашим увек новим, окреченим,
учионицама, има једва понеко знамење историје,
културе, портрет, карта, грб, као да је историја и
постојање нас отпочело управо сада, данас, тек
са нама, а све пре тога није вредност спомена.
Расти у недифинисаној атмосфери аскетизма и
самонегације националних цепања, ствара циљану
празнину и прима трице и кучине некаквих
глобалних вредности.
Да ли би велика квалитетна репродукција
Пајиног Триптихона загрејала за који бесплатни
степен наше собе, самице у предстојећој зими
нашег незадовољства како би то рекао Џон
Штајбнек када је због сопствене заштите потребна
дистанца од свих и самог себе. Да ли поглед на

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

Триптихон подсећа колико само мало откидали,
узимали, отимали, гризли од чудесних летњих и
пролећних дана свих лица Вршца?
Да ли нас поглед на Триптихон тера да се
заклињемо да ћемо уживати у летњим вршачким
јутрима, нашим трговима, авантурама по блатом
заогрнутим пределима наших планина, гудура,
речица, она у којој кад се осамимо имамо потпуно
друштво?
Да ли ће коронарна зимска изолација, као једина
позната и доступна вакцина, бити подношљивија
ако посматрањем Триптихона схватимо све оно
што себи ускраћујемо а нико нам не брани, а толико
ће нам недостајати кад нам то ускрати живот?
Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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

vrsackakula@open.telekom.rs
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Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ ОГЛАСИ,
ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА
– ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат- легализована,
са свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881
Лепа породична кућа
на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и шупом,
велика ограђена башта. Тел. 063/130-3001
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058
Продајем кућу у Првомајској 46, Вршац,
на плацу од 12 ари. Тел. 834-128
Продајем кућу у Павлишу, три велике
собе, трпезарија, ходник, купатило, мала
соба, гаража, шупа, башта, чврста градња.
Тел. 063/877-0604.
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива
у Карпатској у Вршцу. Цена 63.000
€Тел.060/083-9339
На продају кућа са баштом у Пећкој 15 у
Вршцу.Тел. 837-631 и 064/280-5868.
Продајем кућу у изградњи сива фаза на
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем двособан комфоран стан од
66 м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр.
15. Тел. 063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са две
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда са
великим плацем. Тел 060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са подрумом од
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној
53 а, у Вршцу. Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/181-5504.
Продајем стан изузетно одржаван,
сређен 50 м², застакљена тераса, подрум,
реновирана кухиња, купатило, све ново,
паркет, преко пута социјалног, улични,
високо приземље, 41.000€. Тел. 063/7615969.
Продајем кућу у Горанској улици на
лепом месту или мењам ѕа одговарајућу
кућу. Тел. 064/375-91459
На продају двособан стан од 59 м² Трг
Андрије Лукића, 2 спрат, поглед на улицу,
уз стан иде кухиња, плакар и клима. Тел.
064/396-2064
На продају кућа ул. Сремска 5, има 4
собе, кухиња, купатило, шпајз, предсобље,
оставу 5х5м, ајнфорт и двориште. Близу је
две школе и три маркета. Тел. 064/226-2910.
Продајем приземну кућу од 80 м², угао
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €.
Тел. 064/122-6129
Кућа центру Иланџе старија кућа на
продају. Цена договор. Тел. 063/744-0598
и 013/836-340.и, у центру ул. Светозара
Марковића на продају, цена повољна. Тел.
Број
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063/744-0598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од Вршца,
цена повољна. Тел. 013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266
Продајем гарсоњерру 35 м² на 5. спрату,
Хемоград. Тел. 063/8055785
Повољно продајем кућу у Банатској
Суботици са легализованим помоћним
објектима (штала, свињци, летња кујна,
амбар на пола ланца земље) и 0,5 ха земље.
Тел. 060 30 80 333.
Купујем кућу чврсте, новије градње,
предност шири центар, брег приступачан
прилаз. Тел. 064/879-5697
Купујем већи конфоран стан са лифтом,
новије градње, предност центар. Тел.
064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у горанској улици на
лепом месту код „Виле брег“ или мењам за
одговарајућу. Тел. 064/375-9459
Продајем четворособни стан 71м², ул
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и
807-585
На продају викендица у Думбрави 112
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517
м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу, Његошева
улица, укупна квадратура 420 , стамбена 175.
Цена 36.000 евра. Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по
договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез Јарак
поред обилазнице за Павлиш. Тел: 064/5128473, 063/559-577.
На продају викендица на Маргитском
путу са помоћним просторијама, њивом и
воћњаком. Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980
Купујем кућу чврсте градње у Павлишу
са баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440
м². Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације од
500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем кућу у ул. Хероја Пинкија,
приземна и продајем кућу у ул.Југ Богдана,
приземна. Тел 064/2355436
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Подајем
грсоњеру центру Вршца,
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

одмах усељива, или мењам за Београд. Тел
013/401210, 060/7401210 и 060/1671519
Продајем на Брегу 60 ари потез
„Павлишко брдо“, плац је погодан за воћњак,
виноград и пчеларе. Тел. 013/401-201 и
060/7401210
Продајем плац 5 км од центра Вршца,
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401210,
013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Улјми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин.
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел.
061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте новије
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809
На продају лежећи масажер, масажер за
стопала и масажер за врат. Тел. 061/6806244.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру града,
одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285

437-236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара.
Тел. 063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала децу.
Дајем часове енглеског језика основцима и
продајем гардеробу мањих величина. Тел:
069/62-66-99.
На продају ловачки карабин 30-06 са
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар
12, ловачка пушка хамерлес-застава
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене и
трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 064/4695-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Радионица за издавање, добра локација.
Тел. 064/1979069
Издајем намештен једнособан стан у
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан намештен
или малу кућицу за педесетак евра или кућу
за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у ул.
Хероја Пинкија за запослене самце, самице,
брачни пар без деце. Тел. 063/8103228
Издајем намештен стан од 52 м² ,у
центру , у Дворској улици, комуналије и
струја одвојене. Тел. 060/8435026
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062-

бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор за компјутер, телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком.,
већа количина договор. Тел 060/3000704

ВРШАЧКА КУЛА
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Продајем стаклени балон 50л, пластичну
бурад за ракију 50 л, половну зимску и
летњу гардеробу, саксијско јапанско дрво.
Повољно. Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и један
кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9541284и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120
л, превртач са новом фуруном од 3 мм лим
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов,
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил, нови
повољно, светларник 1,40х2,50 м, балконска
врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор са ролетном
1,60х1,20 м, канте за маст разне велилчине.
Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м
висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са боцом од
25 литара, нов, VOX –цд радио плејер нов,

ручни миксер са посудом, саморезница,
тостер, грил, ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски
сто и 6 столица. Тел 064/3806276
На продају две електричне плафоњерке
грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“
Тел. 065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна са
две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска врата
са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна и
мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.
069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду и
Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији
тип са руском капом постоји могућност и
друге. Тел. 833-524 и 064/4695175
Trpeyarijski kredenac, kombinovani
kredenac, mali proyor 60h60, ttepih 3h2, tri tv
sto;I’a, luster sa 5 kugli, dvodelna sudopera, ta
pe’ od 2,5 kv. Tel. 061/1844316
Уступам гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут. Тел.
063/7375149
Продајем нове некоришћене полице за
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606

Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
18-то недељнљ коке носиље, ручни сат,
мушки , фосил нов (упола цене), бицикл
мушки у возном стању, врата, светларник
метални, канте за маст. Тел. 064/4256130
Продајем француски лежај од еко коже,
нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од
росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
На продају две трубе „Кинг“
Чехословачке , казан бакарни, фуруна и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел. 013/401210 и 060/1671519
Потребан козји лој, за лек. Тел.
060/1671519
Продајем електрични шпорет
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова.
Тел. 064/4695175
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум
и бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају
све исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом
и чеоном бушилицом – мотор
трофазни. Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима, антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter
therapy air пречистач ваздуха. Тел.
063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач

Пољострој, дизел мотор Ломбардини
12 кс нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам
, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају ауто марке „Тавриа“
1991 годиште у одличном стању,
регистрован до децембра. Тел. 064/9912221.
На продају Застава 101, година
производње 2005, нерегистрована,
прешла 70.000. Тел: 063/730-6041.
Продајем Опел Вектру А
у
исправном стању, нерегистрован,
мотор добар. Тел. 064/1432911
На продају ауто марке Фиат
Чиквеченто 900м³, регистрован до
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака
ауто пиколицаАТП 460 гаражирана и
очувана, под ребрасти лим ојачана
конструкција. Тел. 064/6585499
Продајем цитроен Хсра Пикасо
2006г. у добром стању, има плин и
регистрована је до 06.2021. пун пакет
опреме. Тел. 064/1587557.
Продајем
ауто приколицу,
квалитетну (амортизери- федеригибњеви) нерегистрована Повољно.
Тел. 061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са
пумпом 4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Мартини, 1997.
годиште, регистрован до августа 2021.
Тел. 060/0345801
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 43. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1197, 30. НОВЕМБАР 2018.

РАДОСТ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА,
ИГРЕ И ДРУЖЕЊА

Школа цртања за предшколску и школску децу, коју је утемељио
СУБНОР Града Вршца, започела је са радом у суботу 24. новембра
2018, у Сали хероја, неочекиваним интересовањем и одзивом деце,
у друштву својих родитеља и по које баке.
СУБНОР се постарао да обезбеди све услове и ликовна средства
потребна за рад ове својеврсне школице а она је за децу потпуно
бесплатна. Орила се весела дечја граја непрекидних сат и по у
атмосфери која је одисала радошћу свих.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (244)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА
На првом часу из цртања и сликања своју жељу за откривањем
талента за ликовне вештине, показало је словом и бројем 54
девојчице и дечака који су вредно прионули сликарском послу, не
чекајући да их било ко упути шта треба радити.
Неки су се латили цртања, неки водених, а неки воштаних боја.
За непун сат створена је изложба радова раздрагане дечице, испод
фотографија младића и девојака који су изгубили животе у Другом
светском рату, борећи се за слободу.
Управо за ту слободу, која се остварила у невештим потезима
дечијих руку, испод њихових вечних ликова.
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 43. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1197, 30. НОВЕМБАР 2018.

НАГРАЂЕНИ НАЈТАЛЕНТОВАНИЈИ
„ПАЈИНИ“ СЛИКАРИ

Црвени крст Вршац организовао је, у сарадњи са ОШ “Паја
Јовановић”, ликовни конкурс на тему “Мој шарени свет“. Ликовне
радове малишани ове вршачке школе почели су да припремају
16. новембра, на Међународни дан толеранције, а 20. новембра,
на Светски дан детета, подељене су дипломе и награде за прва три
места и најкреативнији рад.
На ликовном конкурсу учествовали су малишани од првог до
четвртог разреда ОШ „Паја Јовановић“. Аутор најбољег ликовног
рада је Марина Симеуновић, друго место припало је Данилу

Стефановићу, а трећу награду освојила је Јована Бошковић. Посебно
признање за најкреативнији рад добила је Јована Панчевац.
- Задатак малишана био је да искажу своју креативност и да
нам, кроз рад, приближе њихов шарени свет, свет толеранције
и једнакости, каже Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста
Вршац. У дружењу са вршачким основцима, волонтери Црвеног
крста Вршац промовисали су хумане вредности, толеранцију, дечје
обавезе и права. Основну школу „Паја Јовановић” изабрали смо
за спровођење ове активности јер у ту школу иде највише деце
различитих националности, како бисмо им приближили значај
толеранције и прихватање различитих идеја, култура и боје коже.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Тамариска (Tamarix) налази
се као шипражје од украса.
Пљускавица (Hуpericum) са
уљастим жљездама по лишћу,
које према светлости изгледају
као провидне тачке, посвуд се
налази.
Из
врсте
линеја
споменућемо : лан (Linum
flavum) са жутим цветом, ређе
се налази.
Слезовача (Malva) и бели
слез (Althaea officinalis), налазе
се у повећој мери по влажним
местима.
Обе врсте липе (Tilia) чине
читаве шуме, има их и
по алејама. У варошкој
башти има лепих алеја од
дивљег кестена (Aesculus
hypocastanum),
а
и
неколико павија (Pavia
rubra). У плоду дивљег
кестена
има
млого
скроба, ал и подоста
горких материја. Служи
као коњски лек, отуда га
Немци зову Rosskastanie.
Клен
и
јавор
(Acer campestre et A.
pseudoplatanus) главна
дрвета наших алеја.
Винова лоза (Vitis
vinifera), главни извор
заслуге
овдашњем
становништву, но од
год. 1880. почела је јако
опадати.
Смотавац (Tortrix) и
винова уш (Philloxera vastatrix)
тамане је у тој мери, да је
благостање
становништва
сасвим
подривено.
Американска лоза (Riparia
sauvage) препоручује се као
једини успешан лек, од две
године амо она се и овде са
успехом употребљава као
подлога за навртање наших
племенитих врста.
Пасјак (Rhamnus) и курика

(Evonymus), од првог дрвета
прави се угаљ за фини барут,
друго употребљавају стругари,
а прави се и цртачка креда
одањ.
Од лептирница наводимо:
жутиловку (Genista tinctoria),
чији
цвет
бојадисари
употребљавају.
Зановет (Cytisus laburnum)
као
украс
вртовима,
маторо дрво је мрко црно и
употребљава се као лажни
реван (Ebenholz).
Кокотац или жбраљика
(Melilotus officinalis et albus)

по ливадама и присојима.
Разне
врсте
детељине
(Trifolium), грашар (Coronilla
varia) налази се свуда као и
састрица (Lathyrus ), грашар
(Orobus vernus) и т. д., а грашак
(Pisum sativum), сочиво или
леће (Ereum lens) и пасуљ
(Phaseolus vulgaris) у великом
се култивишу.
Мушмула
(Mespilus
germanica) ређе, а гуња

(Cydinia vulgaris), јабука (Pirus
malus), крушка (P.communis)
и бели глог (Crataegus
oxyacantha) одвећ се често
налазе, оскоруша (Sorbus
apspraia) пак само у планини.
Шипак или дивља ружа (Rosa
canina) налазе се посвуд као и
разне врсте стежа (Potentilla).
Јагода (Fragaria vesca) и по
шуми и по вртовима, плод јој
се јако тражи.
Блаженак (Geum urbanum)
по шипражју и крај шуме.
Вркута (Alchemilla vulg.) по
ливадама и крај шума. Малине
(Rubus idaeus) по вртовима,
а купине (Rubus Fruticosus)
по пољу и по потоцима.
Крвара
(Sanguisorba
off ) у гори где и трица
(Agrimonia
eupatoria).
У планини на влажним
местима може се видети
и
суручица
(Spiraea
ulmaria).
Више
врста
врбике (Epilobium). Проста
пупаљка
(Oenothera
biennis), врло лепа биљка
жутог цвета, пореклом је из
северне Америке, корен јој
се узима као салата.
Красна горска биљка
је и виленица (Circaea
lutetiana).
У
нашим
ритовима
налази
се
враголић
(Trapa nataus). Плод му је
брашнав као кестен и једе
се, отврдли чашини листићи
образују на плоду четири
бодље.
Свуда по ритовима и
јендецима уз путове одвећ
се често виђа класног цваста
кроцањ
(Myriophyllum
spicatum).
Врбовик (Lythrum salicaria
et virgatum), који својим
скрлетним цветом полепшава
низине.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
УЗБУНА РУСКИХ СТАРОСЕДЕЛАЦА ЗБОГ ТОПЉЕЊА ЛЕДА НА АРКТИКУ

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ УГРОЖАВАЈУ
ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЧИН ЖИВОТА

Аутохтони народи руског крајњег
севера подигли су узбуну јер климатске
промене све више утичу на њихов
традиционални начин живота.
Ова порука „чувара Арктика” не
допире до Москве, која у отапању
леда види могућности за ископавање
златне руде и друге економске користи,
преноси Радио Слободна Европа.
Рекордно загрејавање арктичких,
сибирских и територија на руском
Далеком
истоку
представља
егзистенцијалну претњу аутохтоним
народима чији су животи и егзистенција
вековима били суштински повезани с
климом.
Због отопљавања су се већ појавили
бројни злослутни знаци као што су
проређивање стада лосова и рибљег

фонда, исушивање језера и шумски
пожари.
Сточари и рибари се утркују са
великим предузећима за изворе чисте
воде и простор за своја стада лосова,
преноси Танјуг.
Долазак бројних грађевинских
компанија са радницима створио је
и страх од ширења корона вируса, а
инциденти и индустријске несреће
довеле су до све веће забринутости
и отпора према грозничавим, све
бројнијим индустријским активностима,
према потрази за минералима,
експлоатацији природног гаса и нафте
у мору и непрекидним испорукама
енергената и руде током целе године,
дуж арктичке обале.
Извор: Политика

НАЈУСАМЉЕНИЈИ СЛОН НА СВЕТУ СТИГАО У РЕЗЕРВАТ У КАМБОЏИ

„ХЕПИ ЕНД“ ЗА КАВАНА
Каван, који је добио надимак
„најусамљенији слон на свету” након што
је годинама сам чамио у пакистанском
зоолошком врту, дочекан је данас у Камбоџи
скандирањем будистичких монаха, а затим
је послат на пут у резерват за животиње.
Као и други путници у ово доба, Каван
је морао да се тестира на ковид 19 пре
авионског лета. Након укрцавања, Каван је
за време седмочасовног путовања добио и
200 килограма „грицкалица”, преноси АП.
Наводи се да слон није био под стресом
током лета, јео је храну, па чак и мало спавао
стојећи у свом кавезу, рекао је Амир Халил,
ветеринар који га је пратио на лету и који
сарађује са „For poz” (Четири шапе), групом
за спашавање животиња са седиштем у Бечу
која је организовала читаву акцију.
Каван, поклон Шри Ланке Пакистану
1985. године, живео је у зоолошком врту у
Исламабаду са својом партнерком Сахели,
која је угинула 2012. године. Зоолошки врт је

запао у тешка времена, а услови су постали
толико лоши да је суд у пакистанској
престоници наложио затварање зоо врта у
августу.
Стање мужјака азијског слона привукло је
светску пажњу, укључујући и интересовање
америчке певачице и глумице Шер, која
је била укључена у његово спасавање и
боравила у Камбоџи због доласка Кавана,
преноси Танјуг.
Ветеринари и стручњаци за слонове који
раде за Четири шапе провели су три месеца
у Исламабаду, тренирајући Кавана три пута
дневно како да безбедно и без стреса уђе
и изађе у његов четворотони кавез, који
укључује систем који може да прими до 200
литара урина.
Према њиховим речима, врло је мало
одраслих слонова икада премештено
авионом, па су припреме биле мукотрпне.
Такође је имао прекомерну тежину због
неприкладне исхране од око 250 килограма

шећерне трске сваког дана. Уз Халилову
помоћ, Каван је у последња три месеца
изгубио 1.000 килограма.
Када се буде навикао на контролисано
окружење, Каван ће бити пуштен у уточиште

ПОЉСКИ ЗООЛОШКИ ВРТ УСПЕО ДА СНИМИ ДОЛАЗАК НА СВЕТ РЕТКЕ УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ ЈЕЛЕНА

за дивље животиње на северу Камбоџе, где
око 600 азијских слонова живи у миру и
спокоју, кажу локални званичници.

НАДА ЗА ПРОДУЖЕТАК ВРСТЕ

Зоолошки врт у Пољској објавио
је да је први успео да сними видео
рађања ретког филипинског
мишоликог јелена - „јеленчића” и
има наде да је то мужјак који би
могао да помогне размножавању
те ретке минијатурне врсте сисара.
Ноћно рађање 10. новембра у
2.42 у Зоолошком врту у Вроцлаву
снимљено је камером. Дало
је стручњацима нека сазнања
о процесу рађања те врсте и
првог понашања младунчета,
укључујући да почиње да сиса јако
брзо.
„Ово је међаш у очувању ове
врсте”, рекао је шеф Зоолошког
врта Радослав Ратајшак.
Вроцлавски
примерак
те
природно повучене животиње се
скрива од погледа и стручњаци
нису још успели да јој утврде пол.
Надају се да је мужјак јер међу 12
животиња те врсте у зоолошким
вртовима у Европи је само један

потврђени мужјак, у Вроцлаву,
којег су назвали „Џони Инглиш”.
Женки има у зоолошким
вртовима у Честеру у Енглеској
и у Ротердаму у Холандију. То
отежава размножавање пошто
су те животиње врло осетљиве и
стручњаци су невољни да допусте
да их транспортују.
Ова мало позната врста је
ендемска само на филипинском
острвима Балабак, Бугсук и Рамос.
Њихов број се смањује како губе
станиште због ширења плантажа
за палмино уље, навео је Зоолошки
врт у Вроцлаву преноси Бета.
Те мале животиње живе
саме или у паровима. Одрасли
примерци азијских врста тих
најмањих папкара на свету су,
зависно од врсте, тешки од свега
700 грама до осам килограма, а
њихови афрички сродници су и
двоструко крупнији.
Извор: Политика

Извор: Политика
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ПОЛУСЕЗОНА
ЗА
КЛУПСКЕ
АНАЛЕ
ОМЛАДИНАЦ – ОФК ВРШАЦ 1:1 (1:0)

Нови
Бановци:
судија:
Бикић (Зрењанин), стрелци:
Мојсиловић у 31. за Омладинац,
Вујић у 53. за ОФК Вршац
ОМЛАДИНАЦ:
Јагодић,
Живановић, Рогановић, Ђурић,
Мојсиловић,
Радисављевић
(од 81. Тиодоровић), Савић,
Деспотовић, Бојић (од 70.
Вуковић), Лежајић, Бобар.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.
Благојевић (од 87. Матковић),
Пуповић, Грек (од 89. Бељин),
Сарајлин, Спасић (од 77.
Бабић), В. Благојевић, Лазевски,
Илић (од 70. Петровић), Вујић,
Османовић.
ОФК Вршац је освајањем
бода у Новим Бановцима
окончао јесењи део сезоне
Српске лиге Војводина и
остварио најбољи резултат

Зимовање у врху табеле: Александар
Лазевски, капитен ОФК Вршца

у клупској историји. Трећа
позиција са освојених 36
бодова је скор који није
остварен
у
досадашњој
историји вршачког фудбала
на крају прве полусезоне
па је тиме успех изабраника
тренера Ненада Мијаиловића
већи. О мечу у Новим
Бановцима говорио је први
помоћник шефа стручног
штаба Иван Илијевски.
- Иза нас је добра и тешка
полусезона, задовољан сам
игром у другом полувремену,
да смо и у првом пол били
на том нивоу могли смо
до победе. Пред нама је
свакако детаљнија анализа
досадашњег дела првенства,
играчи су на заслуженој паузи
а нама у стручном штабу следи

детаљна анализа.
Вршчани су у јесењем делу
остварили десет тријумфа,
шест пута ремизирали и
претрпели три пораза, уз
гол разлику 27:12. Голман
Немања Јеверичић је други
голман лиге, само су чувари
мреже новосадске Младости
мање
пута
капитулирали
(11). Најбољи стрелац тима
је Војкан Сарајлин са осам
погодака, уз то напшадач ОФК
Вршца је забележио и четири
асистенције. Куриозитет је
да се дефанзивац Марко
Качаревић седам пута јесенас
уписао у листу стрелаца, док
је трећи голгетер тима Вујић
са 4 погодака и три успешне
асистенције.
Б. Ј.

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ДРУГУ УЗАСТОПНУ ПОБЕДУ У КЛС

ПИРОЋАНЦИ
ЛАК
ПЛЕН
ВРШАЦ – ПИРОТ 97:79 (28:11, 21:26, 26:20, 22:22)

Центар Миленијум, судије:
Томић, Пецељ, Седлар
ВРШАЦ: Симић 15 (12 ас),
Дукић, Петерсон 19 (7 ск),
Недељковић 7, Џенкинс 2,
Мајсторовић, Газибеговић 3,
Димић 12, Живановић 20, Јековић
12, Николић 7.
ПИРОТ: Ђонлић 2, Мукановић
3, Филиповић 7, Стефановић 2,
Д. Ђорђевић 9, Рашић, Пендић
14, Вранеш 15 (10 ск), Матовић 2,
Пантић 8, В. Ђорђевић 17 (4 ск, 5
ас).
Вршчани су у мечу без
резултатске неизвесности лако и
убедљиво савладали Пироћанце
решивши питање победника у
првих десет минута. Изабраници
тренера Владимира Лучића
имали су одлично шутерско вече,
у првом полувремену убацили
су 7 тројки из 12 покушаја уз
проценат шута за два поена од
преко 60 %. Пирот је после 13.
минута игре, када је Питерсон
постигао кош за 41:13. заостајао
чак 28 поена. Тада је уследила
реакција гостију, серијом 11:0

Форма у успону: Филип Симић
смањили су заостатак на 13 је до краја треће четвртине,
разлике (43:30), али су домаћи захваљујући
разноврсној
на полувреме ипак отишли са игри у нападу, поново стекао
двоцифреном предношћу (49:37). убедљиву предност (75:57). У
Почетком другог полувремена домаћем саставу одличне партије
Пирот је тројком Владимира пружили су носиоци игре, Симић,
Ђорђевића спустио предност Питерсон, капитен Живановић,
Вршца на 9 поена (49:40), али то је Јековић, док је Димић на овој
био највећи домет гостију. Вршац утакмици био јачи и од повреде.

Одличан деби у дресу Вршчана
имао је Милош Николић, а тренер
Лучић је у финишу меча у игру
увео младог Мајсторовића који
је одиграо прве минуте у КЛС,
код Пироћанаца, најистакнутији
су били искусни Владимир
Ђорђевић и бивши Вршчанин
Вранеш.
Тренер Вршца Владимир
Лучић имао је разлога да буде
задовољан:
- Јако добро смо ушли у
утакмицу, имали феноменалан
шут за три поена. Нормално, кад
је шут стао, Пирот је резултатски
пришао. Добра реакција на
почетку
треће
четвртине
обезбедила нам је мирно
привођење утакмице крају.
Прибојавао сам се јер смо имали
доста проблема, Газибеговић
са жуљем, Димић и Живановић
озбиљне проблеме са повредом,
јуначки су то издржали, честитам
им, остварили су заслужену
победу, рекао је Лучић.
Б. Ј.
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