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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЂАКА ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ИЗ ПАВЛИША

БРИГА О УГРОЖЕНИМ МЕШТАНИМА

Ђаци Основне школе „Ђура Јакшић“ из Павлиша
редовно организују хуманитарне акције, а сада
су заједно са својим наставницима одлучили да
обрадују мештане новогодишњим пакетићима.
Александар Јовановић, секретар ОШ „Ђура Јакшић“
из Павлиша, истиче да је руководство школе
поносно на своје ученике и њихове племените
идеје.
- Поносни смо и на рад ученичког парламента
који је уз помоћ наших колега Данке Станковић,
Јасминке Босанац и Јасмине Чејић, заиста активан
у погледу хуманитарних активности. То се не везује
само за значајне датуме и празнике у школском
систему, већ и за редовне школске активности
– рекао је Јовановић, додајући да многе од ових
акција поред хуманитарног имају и образовни
карактер.
Сјајан гест ђака подржао је и Град Вршац.
- Веома је битно код деце школског узраста
развијати хуманост, солидарност и емпатију. Битно
је и да социјално угрожени мештани Павлиша

Поклони за мештане

Поносни на хумане ђаке и колеге:
Александар Јовановић

виде да неко брине о њима и жели да им помогне.
Треба истаћи и да је ово осма у низу акција ученика
Основне школе „Ђура Јакшић“ из Павлиша, што
доказује да се у овој школи поред образовне, на
одличан начин спроводи и васпитна функција
– рекао је Мирослав Лепир, члан Градског већа
задужен за образовање.

ПСИХОЛОШКА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА У ВРЕМЕ КРИЗЕ

СВЕ ВЕЋИ БРОЈ
АНКСИОЗНИХ
И ДЕПРЕСИВНИХ
ПОРЕМЕЋАЈА
У Вршцу је у јуну почело са радом Саветовалиште
за превенцију и лечење менталног здравља,
а др Чедица Пауновић, психотерапеуткиња
из ове установе, наводи да се у условима
пандемије повећао број људи који се суочавају са
анксиозношћу и депресијом и овде траже стручну
помоћ.
- Ова осећања се сада интензивирају и код
људи који се раније нису суочавали са њима и

постају психопатолошка. Природна емоција се
услед незрелијих механизама одбране претвара у
анксиозне поремећаје, депресију, чак и параноју –
каже др Пауновић.
Из Саветовалишта истичу да су доступни за све
грађане којима је помоћ потребна и да су у самом
Саветовалишту обезбеђени сви услови за разговор
са стручним лицима у безбедним условима.
Поручују да је у време кризе најважније да будемо

Потребна решења, не кривци: Др Чедица Пауновић

солидарни и подржимо једни друге.
- Не треба тражити кривца, већ решење. Људи
ће се адаптирати на ново време, али није добро
тражити кривца, негирати проблем или са друге
стране побећи у болест, у депресију – закључује др
Пауновић.

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА „ОДРЖИВИ МЕЂУРЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ“ - ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ, АМБАСАДА КРАЉЕВИНЕ МАРОКО, АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ТУНИС

ПОДСТИЦАЊЕ ПРИВРЕДНИКА ВОЈВОДИНЕ И КАЗАБЛАНКЕ НА САРАДЊУ

У Привредној комори Војводине
одржана је онлајн конференција
„Одрживи међурегионални развој“
– Привредна комора Војводине
, Амбасада Краљевине Мароко,
Амбасада Републике Тунис.
Председник Привредне коморе
Војводине
Бошко
Вучуревић
истакао је да је Привредна комора
Војводине од почетка пандемије
одржала низ онлајн конференција у
циљу одржавања међурегионалних
контаката са колегама из комора
али и привредницима са тих
тржишта. Иако су пропуштене посете
Тунису и Мароку због пандемије,
настављамо да радимо онлајн док
се епидемиолошка ситуација не
промени. Уколико епидемиолошки
услови дозволе следеће
године
очекујемо делегацију Краљевине
Мароко у Новом Саду и планирамо да
реализујемо посету наше делгације
Тунису, истакао је Вучуревић.

Амбасадор
Краљевине
Мароко Њ. Е. Мохамед Амине
Белхај истакао је да ће њихова
Агенција за развој пољопривреде
учествовати на овогодишњем онлајн
пољопривредном сајму у Новом
Саду који ће бити одржан од 14. до

18. децембра. Предложено је и да се
одржи онлајн конференција између
Привредне коморе Војводине и
Привредне коморе Казабланке како
би се подстакли привредници на
још бољу сарадњу. Иначе Привредна
комора Казабланке имала је учешће

на Регионалном пословном форуму
који је Привредна комора Војводине
у онлајн формату организовала 10.
новембра.
Амбасадор Републике Тунис Њ.
Е. Сеyф Аллах Рејеб истакао је да
би се могла покренути иницијатива
око усаглашавања царинских стопа
и споразума о слободној трговини
између две земље који би поспешио
спољнотрговинску размену Србије и
Туниса.
У Привредној комори предложено
је да и са неким од региона у Тунису
буде потписан споразум о сарадњи
како би се привредници подстакли на
што бољу сарадњу.
Онлајн
конференцији
присуствовали су и Милан Стојанов,
шеф
кабинета
председника
Привредне коморе Војводине као и
секретар Удружења индустрије Зоран
Трповски.

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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ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА САОПШТИО НАЈНОВИЈИ ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА КОВИДА-19

НАША ОДГОВОРНОСТ ВАЖНА КОЛИКО И НОВЕ МЕРЕ

- Од 4. децембра до уторка 15. децембра, трговински и угоститељски објекти, тржни центари, кладионице и играонице, објекти у којима се пружају
занатске и друге услуге као и објекти у области културе неће радити у времену од 17 до 5 часова Градски штаб за ванредне ситуације
Града Вршца одржао је у четвртак 3.
децембра седницу на којој је закључено да
је неопходно појачати мере спречавања
и сузбијања заразе вирусом ковид-19.
Закључак преносимо у целости.
Сходно Уредби о изменама Уредбе
о мерама за спречавање и сузбијање
заразне
болести
ковид-19
Владе
Републике Србије, у периоду почев од 4.
децембра 2020. године закључно са 15.
децембром 2020. године, радно време
објеката у којима се обавља делатност
у области трговине на мало (трговинске
и друге радње и продајна места),
пружања услуге у области угоститељства,
које обухватају продају хране и пића
(ресторани, кафићи, барови, клубови,
сплавови и сл.), пружања услуге у
затвореним или отвореним трговинским
центрима и сличним објектима у којима
се обавља делатност у области трговине
на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и
приређивања посебних и класичних
игара на срећу (кладионице, играонице и
сл.), као и у објектима у којима се обавља
делатност пружања занатских и других
услуга у непосредном и дуготрајном
физичком контакту са корисником услуге
(козметички салони, фризерски салони,
салони лепоте) и делатност у области
културе која подразумева истовремено
присуство више лица у истом простору
(позоришта, биоскопи, музеји, галерије)
и области спорта која подразумева
истовремено присуство више лица у истом
простору или дуготрајнији непосредни
контакт са корисником услуге (фитнес
центри, теретане, вежбаонице, спа
центри, базени и други објекти намењени

за спорт и рекреацију и сл.) ограничава
се тако да ти објекти могу радити само
радним данима (од понедељка до петка)
од 05.00 часова до 17.00 часова.
Ограничење из става 1. овог члана не
односи се на радно време:
1) апотека, изузев оних апотека

2) трговинске и друге радње и
продајна места на којима се врши продаја
прехрамбених производа, укључујући и
оне које продају обављају у трговинским
центрима, а за које управљач може да
обезбеди посебне коридоре за приступ
или у које се улази са спољне стране

које продају обављају у трговинским
центрима и за које управљач не
може обезбедити посебне коридоре
за приступ или у које се не улази са
спољне стране или непосредно са јавне
површине, бензинских пумпи у обављању
делатности продаје горива и трговинских,
угоститељских и других објеката који
врше доставу хране, који могу да раде и
ван радног времена утврђеног у ставу 1.
овог члана, као и суботом и недељом;

или непосредно са јавне површине,
и самостални малопродајни објекти у
којима се трговина, по правилу, обавља
тако дакупац не улази у објекат (трафике
тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа,
као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима
се пружају медицинске и стоматолошке
услуге и ветеринарских ординација и
лабораторија и сл., које могу да раде и ван
радног времена утврђеног у ставу 1. овог

члана, као и суботом и недељом;
4) позоришта, биоскопа, музеја,
галерија и сл., који могу да раде и суботом
и недељом до 17.00 часова;
5) ресторана и других простора у
којима се пружају услуге исхране у
категоризованим и некатегоризованим
смештајним
објектима
и
у
категоризованом приватном смештају,
у којима се услуга може пружати само
лицима која имају пријављен боравак у
тим врстама смештаја и то најкасније до
21.00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу
да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7)
фитнес
центара,
теретана,
вежбаоница, базена и других објеката
намењених за спорт и рекреацију – када
се користе у сврху тренинга и припрема
за одржавање и одржавање искључиво
регистрованих такмичења у надлежности
надлежних
националних
спортских
савеза, који могу да раде и ван радног
времена утврђеног у ставу 1. овог члана,
као и суботом и недељом;
8) свих других радњи, објеката и
места (обућарске, кројачке, столарске,
стаклорезачке и сл. радње, сервиси,
технички прегледи и сл.) на којима се
пружају услуге при чијем вршењу није
обавезно присуство корисника или су
присуство и контакт ограниченог трајања,
који могу да раде и суботом до 17.00
часова.
Ставља се ван снаге Закључак Штаба
за ванредне ситуације Града Вршца број
217-16/2020-И-01/1
од 24. новембра
2020. године. Закључак ступа на снагу
даном доношења када почиње и његова
примена.

ПАНДЕМИЈА СМАЊИЛА И БРОЈ ВЕНЧАЊА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Прошлог четвртка, 3. децембра, обележен је
Међународни дан особа са инвалидитетом.
- Град Вршац активно спроводи мере на унапређењу
квалитета живота особа са инвалидитетом, између
осталих, услуге социјалне заштите, ангажовање

Подршка удружењима која се баве унапређењем
квалитета живота особа са инвалидитетом: Маја
Ристић Лажетић

Догодине нови пројекти од значаја уа особе са
инвалидитетом ; Драган Виторовић
помоћника у настави, персоналних асистената и
личних пратилаца, обезбеђење бесплатног превоза
специјалним возилима за децу са сметњама у развоју
и децу са инвалидитетом. Много тога урађено је

на уклањању архитектонских баријера на улицама
града, раскрсницама, прилазима школа, ради лакшег
кретања и што самосталнијег функционисања особа
са инвалидитетом. У оквиру Градске куће отворена је
канцеларија за особе са инвалидитетом, а Град подржава
и финансира удружења која се баве унапређењем
квалитета живота особа са инвалидитетом – рекла је
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа задужена за
социјална питања.
У Вршцу има око 640 особа са најтежим обликом
инвалидитета, а укупан број је приближан српском
просеку који износи око 10 одсто укупног становништва.
Удружење параплегичара и квадриплегичара
„Параквад ВШ“ од свог оснивања покренуло је
многе акције и решило бројне проблеме особа са
инвалидитетом у Вршцу. Најпознатија је њихова акција
„Сакупи хумани чеп“ уз помоћ које је недавно купљено и
63. помагало за особе са инвалидитетом.
- У наредној години Удружење „Параквад ВШ“
намерава да реши још нека питања од значаја за особе
са инвалидитетом. Град нас је подржао око туристичког
излетишта у Влајковцу које ће нашим корисницима бити
доступно на пролеће, а у плану је и измена паркинг места
намењених особама са инвалидитетом – рекао је Драган
Виторовић, члан Удружења „Параквад ВШ“ и одборник у
Скупштини Града Вршца.

ЗАВРШНА ФАЗА КОМАСАЦИЈЕ У УЉМИ, ВЛАЈКОВЦУ И ИЗБИШТУ

У НОВОЈ ГОДИНИ НОВИ
ПРОГРАМИ УКРУПЊАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПАРЦЕЛА
У току је завршна фаза
комасације
пољопривредног
земљишта и грађевинског рејона
у три катастарске општине на
територији Вршца – у Уљми,
Влајковцу и Избишту, а тренутно
се ради на подели решења о
расподели комасационе масе.

На почетку комасације у
ове три катастарске општине
просечна површина парцеле је
била 0,47 хектара, а сада износи
2,34, што значи да је у атару
било 18.905 парцела, а сада их
је 6.491. Град Вршац има око
65.000 хектара пољопривредних

земљишта, од којих је сада
завршена комасација око 35.000
хектара у пет и по катастарских
општина. У 18 катастарских
општина остало је још око 30.000
хектара , а план је да се у новој
години започне израда нових
програма за комасацију.

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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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ИДЕАЛАН ПРАЗНИЧНИ ПОКЛОН ЗА НАЈМЛАЂЕ

ВЕЛИКА АВАНТУРА
МАЛОГА ПИНГВИНА

Идеална књига за најмлађе читаоце!
Придружите се малом пингвину у великој
авантури и уживајте у празничној чаролији.
Будите и ви део јединственог путовања и
упознајте занимљиве другаре.
Велика авантура малога пингвина донеће
радост целој породици. Топле и нежне
илустрације, као и јединствени додатак,
снежна кугла на предњој корици, додатно ће
обојити празничне дане. Откријте невероватне
догодовштине и заједно са вашим малишанима
упознајте нову дружину!
Мали пингвин по цео дан цупка на снегу и
леду. Осећа се усамљено и веома му је досадно,
све док једнога дана не сретне галеба, који
му предложи да потражи авантуру. Али мали
пингвин је збуњен – где да је тражи и да ли је то
баш оно што му је потребно?

Препустите се машти и зимској пустоловини!
Предивну књигу Мелани Џојс Велика
авантура малога пингвина можете купити
једноставним кликом на линк 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 „Велика авантура малога
пингвина“.
У прошлом броју поклањали смо књигу
„Аника“ Норе Робертс, освојиле су је наше
читатељке Јелена Даниловић и Љубица Јокић.
Честитамо!

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ПЕСНИЧКУ АУТОБИОГРАФИЈУ ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА

„ЈА ТО ТАМО ПЕВАМ“

Сви волимо његове филмове: „Ко то тамо пева“,
„Маратонци трче почасни круг“, „Професионалац“,
„Балкански шпијун“, „Сабирни центар“. О
представи „Радован Трећи“ да и не говоримо.
Пред читаоце сада стиже јединствена песничка
аутобиографија нашег чувеног драмског
писца, сценаристе, редитеља, комедиографа и
академика Душана Ковачевића „Ја то тамо певам“.
„Ја то тамо певам“ не садржи само песме, које ће
многи препознати из његових драма, представа и
филмова, него и коментаре, записе, па и читаве
приче које се око тих песама плету. Аутор са
читаоцима дели своје успомене на околности
под којим су те песме настале и истовремено
их упознаје са њиховим интерпретаторима –
глумцима, певачима, кантауторима – у време
када су се припремале за извођење.
„Књига песама ’Ја то тамо певам’ написана
је као сећање на мојих пола века бављења
позориштем, филмом и литературом уопште“,
рекао нам је Душан Ковачевић, творац стихова
чувене „Месечине“, која је у изведби Горана
Бреговића постала хит за сва времена. „У тим
филмским, позоришним причама исписане су
многе песме и оне су биле у мојим фасциклама

сачуване за дане кад будем имао времена да
их саберем, одаберем и објавим. То време је
дошло изненада у овом невремену кад сам имао
времена да се посветим тој књизи. Уз песме су и
приче, белешке, анегдоте како су оне настајале,
ко их је компоновао, певао и глумио, ако су биле
само говорене. Мени је стало до прича из ове
књиге јер су то драге успомене на рад са људима
којих, нажалост, већином нема. Реч је о нашим
најбољим глумцима, певачима и композиторима“.
Подељена у четири „циклуса“ („Ко то тамо
пева“, „Дванаест песама за дванаест месеци“, „Није
лоше бити човек“ и „Из породичног албума“),
ова збирка песничких слика (коју је изузетно
духовито илустровао Горан Ратковић) подсетиће
љубитеље Ковачевићевих опоро-хуморних и
понекад фантастичних комада на опсесије и
нарави његових јунака, као и на време и прилике
када су Ковачевићеви комади и песме у њима
настајали.
Књигу „Ја то тамо певам“ можете пронаћи од
среде 9. децембра у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн књижари
delfi.rs и на сајту laguna.rs.
Извор: Лагуна

КУЛТНИ ФИЛМ САДА КАО КЊИГА

„ТИТО И ЈА“ ГОРАНА МАРКОВИЋА

Лагуна објављује књигу насталу по култном
остварењу српске кинематографије „Тито и ја“ Горана
Марковића, филму који је побрао ловорике на
домаћим и међународним филмским фестивалима.
Према ауторовим речима, овај роман не покушава
да објасни епоху колективизма педесетих година 20.
века у Југославији, а још мање титоизам и Тита, него
сазревање једног ђака који први пут у животу доноси
своју одлуку и почиње да мисли својом главом.
„Ова књига је настала као покушај да се некако
доведу у ред моја сећања на детињство“, истиче
Горан Марковић.
Незаборавни ликови дечака Зорана и његових
школских другова, тврдокорног наставника Раје који
их води на екскурзију у Титов родни крај у Хрватском
Загорју, њихових домаћина и вршњака које Зоранов
разред упознаје на том ходочашћу у западне
крајеве земље, хуморно и меланхолично евоцирају
детињство и одрастање читавих генерација „Титових
пионира“, без помодног одрицања од сопствене
прошлости. Школска приредба у част Титовог
рођендана, сусрет с Титом и судбина наставника Раје
сенче ову причу тамним тоновима који су се већ тада

надвијали над несрећном земљом где је владало
једноумље и где један десетогодишњак ту накарадну
идеологију одбацује својим школским саставом.
„Прошло је четрдесет година од смрти Јосипа
Броза и ствари сада изгледају потпуно другачије него
како их је видео и доживео мали Зоран, јунак овог
кратког романа. Али, како су Зоранова уједно и моја
сећања на доба када је владао овај сасвим необични
диктатор, и како дечје виђење стварности понекад
више вреди од зрелог сагледавања ствари, мислим
да би прича о Зорановој великој авантури, маршу
Титовим родним крајем, могла пружити сасвим нов,
ако ништа друго онда забаван поглед на то време“,
рекао је Марковић.
Баш као и филм, књига садржи делове који ће вам
сваки пут измамити осмех.
Роман о одрастању „Тито и ја“ који је познати
редитељ Горан Марковић написао по свом сценарију
за истоимени филм можете пронаћи од среде 9.
децембра у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на
сајту laguna.rs.
Извор: Лагуна
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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.
У фебруару 2021. године Културни центар Вршац организоваће
изложбу ликовних радова приспелих на конкурс „Златни
гроздови“, док ће у Тачки сусретања бити одржано литерарно
вече посвећено младим ауторима радова приспелих на конкурс.

ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ
Вршац је један од најлепших банатских градова у коме
се налазе многе значајне културне и спортске установе. Катарина Оршић II 4
Издвајају се Градски музеј који је и музеј историје града, Пољопривредна школа „Вршац“
библиотека, спортски центар....Овај град може да се Ментор: Никола Митревски
похвали и многим знаменитим личностима. Једна и њих
је и Паја Јовановић, један од највећи српских сликара.
Паја Јовановић је рођен 1859. године у Вршцу. Први
који га је учио сликању је наставник вршачке гимназије
Водецки. Са својих шеснаест година одлази у Беч где
уписује Академију ликовних уметности. Студије наставља
у школи Леополда Карла Милера где предњачи својим
знањем и талентом. У жељи за још већим знањем
обилази балканске пределе и проучава обичаје,
фолклор и 1882. године добија награду Академије и
царску стипендију за композицију „Рањени Црногорац“.
Сам углед и слава Паје Јовановића у свету имали су одјек
и у српском народу и 1893. године проглашен је за члана
Српске краљевске академије. Поверене су му израде
монументалних, историјских композиција као што су
„Сеоба Срба“, „Проглашење Душановог законика“. Своју
популарност стиче као изузетан портретиста. Његови
чувени портрети су Михајла Пупина, краља Александра
Карађорђевића...Бавио се и црквеним сликарством,
насликао је иконостасе у Новом Саду, Долову, Сремским
Карловцима...Најпознатија дела су му: „Кићење невесте“,
„Бацање коцке“, „Црногорска крчма“, „Крвни умир“...
Паја Јовановић умро је 1957. године у Бечу, али
захваљујући својим делима која је оставио иза себе и
дан-данас живи и снажно утиче на обрзовање и културу
нашег народа. У Градском музеју Вршац чувају се дела
Паје Јовановића, а ја са поносом могу да кажем да
похађам школу која носи његово име.
Тара Марковић, 6. разред
ОШ“Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Невена Кресоје

Страхиња Боснић II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митревски

Ксенија Милић II 3
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митревски

Анастасија Бугарију IV 3
Гимназија „Борослав Петров Браца“
Ментор: Невена Чолаков
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ДА НЕМА ПОЗНАТИХ
ЛИЧНОСТИ, ВРШЦА НЕ БИ
БИЛО НА МАПИ СВЕТА

Ана Николић II 4
Пољопривредна школа „Вршац“
Ментор: Никола Митревски

Јелена Жегарац II 4
Хемијско-медицинска школа
Ментор: Никола Митревски

Ана Шебешћан
Гимназија „Борислав Петров Браца“
Ментор: Невена Чолаков

Тијана Вукашиновић IV 5
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митревски

Град вина, винограда, житородих поља, вршачких планина,
руже ветрова само су неки од епитета које са собом носи
Вршац. То је град смештен у подножју брега дуж простране
Панонске равнице, настао у давном петнаестом веку.
Кроз своју историју изнедрио је бројне великане који су
надалеко прославили како свој родни град, тако и нашу земљу
Србију.
Јован Стерија Поповић књижевник,оснивач српске драме и
наш први и најпознатији комедиограф.
Потекао је из имућне и познате породице , деда му је био
велики српски сликар Никола Нешковић, па је још као млад,
Јован развио љубав према уметности и књижевности. На
књижевној карти света заувек ће остати његова дела „Бој на
Косову“, „Светислав и Милева“. Инспирацију за своја највећа
комедиографска дела нашао је у свом родном Вршцу и
Вршчанима.
„Родољупци“,“Лажа
и
паралажа“,“Покондирена
тиква“,“Тврдица“,“Зла жена“, прославили су његов родни град
створивши ликове Феме, Кир Јање, Јуце, Јелице, познате
појмове наше књижевности. Ништа мање познат и прослављен
у ликовном свету био је сликар Паја Јовановић. Вршачки дечак
који је још у раној младости показивао изузетан таленат и умеће
за цртање. Иако је његов отац желео да га да за механичара,
судбина и тутор тадашње црквене општине у Вршцу одвели су
га у свет ликовне уметности већ са шеснаест година.
Добивши царску стипендију у Бечу, као награду за слику
„Рањени Црногорац“, успева да постане светски познат сликар
који је пуних деведесет и осам година свог живота уписивао
Вршац на мапу света.
„Кићење невесте“,“Слепи гуслар“,“Вршачки триптихон“,“Сеоба
Срба“,Мачевање“... и дан данас причају причу о његовом
родном граду и његовим суграђанима. Вршац, мала лепа
варош, је свету дала шаховског велемајстора Бору Костића. Он
је пропутовао све континенте света промовишући своју велику
љубав према шаху и свој родни град. Свима је надалеко позната
прича коју је чика Бора причао присећајући се свог детињства:
„ Као дете кад сам одлазио на починак нисам могао да заспим.
Пред очима су ми поскакивали дрвени коњићи. Причињавало
ми се да у мраку видим беле дијагонале како светлуцају, а
растурени пешаци изгледали су као моја глава.“ Вршчани су се
свом легендарном суграђанину одужили спомеником у Руском
парку, где Бора Костић и данас игра шах.
Листа знаменитих Вршчана је предугачка за овај малени
град. Васко Попа, песник, Рада Ђуричин, глумица, Драгиша
Брашован, архитекта, оперска дива Султана Цијук, Илија
Ранимир, први српски зубар... су само нека имена истакнутих
личности.
Могао бих још дуго да набрајам и пишем о мојим
суграђанима. Поносам сам што сам рођен баш у овом граду где
се рађају и стасавају велики људи. Можда је то због предивне
златне равнице, можда због ветрова са Карпата или вршачке
кошаве, вршачких виногрда и надалеко познатих вина, шта год
да је разлог, Вршац је заувек уписан на мапи света захваљујући
својим великанима.
Огњен Стојанов, шести разред
ОШ “Олга Петров Радишић” Вршац
Ментор: Весна Марјанов
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ЗА КОЛИКО ДАНА ЕВРОПЉАНИ ЗАРАДЕ НОВИ АЈФОН
Интернет портал Веривокс у
последње две године истражује
колико људи у различитим земљама
морају да раде да би себи приуштили
„aјфон”, па тако знамо да Македонци
морају да раде 76 дана да би га купили,
а грађани Лихтенштајна само 3 дана.
Немачки Франкфуртер алгемајне људи у просеку
цајтунг преноси да се слична морају да раде 85 дана”, стоји на
калкулација још од 1980-их ради и порталу Веривокс, преноси Танјуг.
за хамбургере Мекдоналдса, јер су
Оно што изненађује је да су
телефон и хамбургер роба која у свакој ти уређаји у неким сиромашним
земљи кошта отприлике једнако, врло земљама скупљи него у оним
погодни за таква истраживања.
богатијим.
„Рачуница такозваног aјфонДок у Немачкој ајфон 12 кошта
индекса је једноставна, а резултати су 876 евра, његова цена у Северној
изненађујући. Цена најновијег модела Македонији износи 1.061 евро, без
aјфонa 12 се пореди са националним обзира што та бивша југословенска
бруто дохотком. Потрошачима у република има једну од најслабијих
Немачкој је у просеку потребно привреда и што мора да се бори са
осам радних дана како би зарадили слабом инфраструктуром и великом
за нови ајфон 12 са 64 гигабајта незапосленошћу.
меморије. Први на листи су грађани
Становник Македоније, која има
Лихтенштајна којима су за ту куповину два милиона становника, који жели
потребна три радна дана, док је да има ајфон у просеку мора да ради
последња на листи Молдавија, где 76 дана да би га купио, нешто мање од
за нови модел популарног телефона

ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ СКУПЉИ У
СИРОМАШНИЈИМ ЗЕМЉАМА
грађана Молдавије.
Еплов паметни телефон је скуп и
сличне је цене и у Грчкој, Шведској
или Мађарској, где кошта преко 950
евра.
Према
наводима
портала
Веривокс, цене се разликују пре свега
због пореза и увозних царина, пише
Франкфуртер алгемајне цајтунг.
Руси са својом месечном платом
могу да купе 0,9 уређаја, Турци 0,8, а
Црногорци 0,7.
Са друге стране, потрошачи у
Швајцарској и Норвешкој месечно
могу да купе седам, а грађани
Лихтенштајна чак девет ових нових
ајфона.
Извор: Политика

НОВА МИСТЕРИЈА МЕТАЛНОГ МОНОЛИТА

У ХОЛАНДИЈИ СЕ
ПОЈАВИО ЈОШ ЈЕДАН
ТАЈАНСТВЕНИ МОНОЛИТ
Тајанствени метални монолит појавио
се у једној равници на северу Холандије,
саопштиле су данас тамошње власти а такви
слични монолити недавно су се појавили у
САД, Румунији и Великој Британији.
Шетачи су открили монолит у недељу на
приватном имању на северу земље, навела
је организација шумара.
„Вероватно је постављен током викенда,
али не знамо како је ту доспео”, навела је

организација, преноси Бета.
Шумари су данас обишли монолит како
би открили трагове његовог порекла.
Монолит у Холандији има површину
сребрнасте боје и подножје му је
прекривено слојем мраза.
То је четврти монолит после оних у
Румунији, Калифорнији и на југу Енглеске.
Извор: Политика

ОТКРИЋЕ У БАЛТИЧКОМ МОРУ

ПРОНАЂЕНА „ЕНИГМА”

Примерак „енигме”, легендарне машине
коју су нацисти користили током Другог
светског рата за шифровање порука,
недавно је пронађен у Балтичком мору и
јуче је достављен специјалном немачком
одељењу за рестаурацију, преноси Бета.
Ову ретку електромеханичку машину,
рестаурираће Археолошки музеј у ШлесвигХостајну за шта ће бити потребно око
годину дана. „Енигму” је изумео Немац

Артур Шербијус крајем 1910.
Сматрана је неприкосновеним током
рата све док британски информатичар Алан
Тјуринг није успео да дешифрује тајни код
немачке морнарице. То је знатно утицало
на рат у Атлантику јер су Британци могли
да читају шифроване поруке са немачких
бродова, а да непријатељ то не зна.
Извор: Политика

БЕЗБЕДНИЈА БИБЛИОТЕКА ЗА ДОБА ПАНДЕМИЈЕ

МАШИНА СТЕРИЛИШЕ КЊИГЕ У ЈАПАНУ

Библиотеке широм Јапана од сада користе
машину која стерилише књиге помоћу
ултраљубичастог светла, што даје сигурност и
уверење посетилаца да могу безбедно да износе
изнајмљене књиге током пандемије короне,
јавила је агенција Ројтерс.
Библиотека Наримасу у Итабашију, северно
од Токија, поседује ту машину инсталирану још
од 2018. године, али је директор те установе
нагласио да се она сада користи троструко више,
преноси Танјуг.
Читаоци могу да користе машину која се
налази одмах поред предњег дела стола у
библиотеци, након што узму књиге, а затим опет
по повратку, али све то није обавезно, односно

није услов да се једино тако
сме ући у библиотеку.
Управници библиотека у земљи инсталирају
ту машину за шта је потребно 30 секунди да се
књига стерилише помоћу УВ светлости и онда
корисници само треба да „лепршају” страницама
да би очистили прашину.
За многе од оних који су били у библиотеци,
та машина је била подједнако изненађење,
колико им је одбојна помисао на ковид 19.
Корисник Ерико Исозаки која долази у
библиотеку једном недељно да позајмљује
дечије књиге, рекла је да је машина веома
забавна њеном сину, јер је он био фасциниран
управо плавим ултраљубичастим светлом, као

права атракција.
„Нисам сигурна колико је ово ефикасно, али
мислим да је боље и то него да немамо ништа, а
и забавно је, јер изгледа да моје дете баш ужива у
гледању машине”, изјавила је Исозаки.
Многи од њих су користили машину
приликом враћања књига, као што је то чинио
77-годишњи Јасухита Кобајаши, који је такође
изразио благу сумњу као претходна корисница.

„Осећам олакшање, јер стерилишем
књиге, али нисам сигуран да ли је стварно
ефикасан начин”.
Иако је Јапан избегао велику стопу
смртности услед напада ковида 19, у

односу на трагедије у другим земљама,
сада се то мења доласком трећег таласа
коронавируса.
Од прошле среде Јапан је пријавио 167
330 заражених и 2 458 умрлих.
Извор: Политика
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СЛИКЕ МАРИНЕ САНТРАЧ У „ГАЛЕРИЈИ У ИЗЛОГУ“

ПРИРОДНИ ЗАКОНИ ПРЕНЕСЕНИ НА ПЛАТНО

У оквиру пројекта „Галерија у
излогу“, Културни центар Вршац
представља слике младе вршачке
ауторке Марине Сантрач.
„Слике које ће бити изложене
приказују сликарску фазу ауторкиног
истраживања у којој апстрахује
природне форме. Све што је настало
из природе тежи уравнотежености и
складу; тако функционишу животне
силе које дају свој материји облик и
структуру. Ауторка, као обзерватор
природе покушава да увиди природне
законе и пренесе их на платно, тежећи
да усподстави склад у материјалној
форми. Сваки уметник треба да се
оријенише и да проучава природу и
њене начине испољавања; такође да
прати себе и доживи као део природе.
Маринин начин је био непосредан –
биоморфне форме имају структуру
која се шири по платну и треба да
делује имерзивно на гледаоца. Сваки
облик, боја и њихови односи, преносе
одређену унутрашњу фреквенцију.

Користећи природу, као извор за
проучавање ових односа, њиховог
деловања, млада ауторка жели да

дође до поједностављења и чистијег
приказа суштине природе“, каже се у
најави изложбе.

Марина Сантрач рођена је у Вршцу
1995. године. Завршила је Гимназију
„Борислав Петров Браца“ у Вршцу
и уписала Академију уметности у
Новом Саду 2014. године. Упоредо је
завршила ОМШ „Јосиф Маринковић“
у Вршцу, и Средњу музичку школу
„Исидор Бајић“ у Новом Саду,
одсек соло певање. Четврту годину
основних студија сликарства у Новом
Саду завршила је 2018. године.
Тренутно је трећа година на Факултету
музике и театра у Темишвару, одсек
соло певање.
Добитница је прве награде на 58.
Конкурсу ликовне манифестације
деце и омладине за награду Паје
Јовановића 2017. године. Излагала
је на 14. Међународном бијеналу
минијатура у Горњем Милановцу,
фестивалу „Дев9т“ 2018. у Београду
и на Завршној студентској изложби
Академије уметности у Новом Саду, у
Галерији Матице српске.

ТРАДИЦИОНАЛНА „ЛАГУНИНА“ НОЋ КЊИГЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ПО 23. ПУТ

РАДОСТ ЗА КЊИГОЉУПЦЕ ОД 14. ДО 18. ДЕЦЕМБРА

Традиционална
манифестација
Ноћ књиге, 23. по реду, којој се радују
сви књигољупци, одржаће се од 14.
до 18. децембра 2020. године под
покровитељством Еуробанк Србије на
чак 62 локације у књижарама Делфи
и Лагуниним клубовима читалаца у 30
градова у Србији и региону као и на
сајтовима laguna.rs i delfi.rs.
- Како бисмо избегли гужве у
књижарама, бринући пре свега о здрављу
запослених и читалаца, велики попусти
примењиваће се током пет дана, од
понедељка 14. децембра до петка 18.
децембра у књижарама, а на сајтовима
laguna.rs i delfi.rs током 24 сата свих пет
дана трајања манифестације уз бесплатну
доставу на територији Републике Србије за
све поруџбине, наглашава Тања Вучковић
ПР „Лагуне“.
Попусти на Лагунина издања за
куповину једне књиге биће 25%, за две

30%, за три 35% а за четири и више књига
40%, док ће се на књиге других издавача
који су се прикључили Ноћи књиге, страна
издања и гифт асортиман обрачунавати
попуст од 20%.
- Осим понуде више од 50.000 наслова,
одличног избора гифт програма и
фантастичних попуста, спремили смо
за вас и сјајне поклоне. Ово ће бити још
једна прилика да се по најповољнијим
ценама купе најновији светски хитови,
књиге домаћих аутора, књиге за децу,
наслови других издавача као и оригинални
поклони.
Током свих месеци 2020. године књига
се показала као одлично друштво и добар
начин да се искористи слободно време. И
током свих ових месеци Лагуна и Делфи
књижаре су се трудили да књига увек буде
доступна а књижаре отворене, поштујући
све мере предострожности како би било
сачувано здравље свих.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (97)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ПОЕМА О ДАРОВИТОСТИ

Људи који се баве својим великим малим пословима
као даровити страствени трговци, виноградари,
паори вероватно су даровити за те послове који нису
ексклузивни, који не померају осу земље или заједнице,
али су суштински битни. Ти људи и јесу такви какве их је
Паја приказао јер су се бавили послом који их је изабрао
и Паја је интуитивно забележио велику животну истину.
У сваком од нас тиња нека неопходна даровитост и
чека да се оствари. Кад се оствари наш таленат, макар
и без велике помпе, ми смо остварени људи. Ако чами
гурнут у страну, док ми себе налазимо у тричаријама,
исијаваће тихо незадовољство тињући тугу, која може
постати коначна депресија као нејасна, али неумољива
сила која сигналише да смо пролетели поред нечег
најважнијег, као да смо се очешали о своју праву једину
љубав.
Онај који је посејао таленат међу људима заборавио је

да плеви своју башту и да шансу да сви дарови процветају.
Присуство талента многи људи доживљавају као
сметњу, притисак, духовни алергент.
Сваки човек благословен је талентом који је у неким
временима био пречка на степеницама раста заједнице.
Наравно, што мислимо да се вишље пењемо остављамо
иза нас и те обновљене генерацијске таленте и
непотребне људе.
Време је размажени пробирљиви купац људских душа
и бисера даровитости. Узима шта му треба бацајући у
страну све остало .
Када остваримо све што васпитање и образовање,
породица, деца, кућа, послови, имовине траже од нас
све више осећамо да нам у круни наших малих успеха
недостаје неки најбитнији драгуљ. И то ту круну наших
успеха чини тешком и претешком и онда схватимо да
смо себи ускраћивали писање песама, слушање музике,

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

сликање, да смо прозрели себе и дистанцирали се од
поклона у нама.
Таленти у нама трпе сурове законе тржишта, јагму за
стицањем и преживљавањем и безброј талената који се
данас узалудно јављају, троше се бацањем као сметња.
За таоце људи који поседују јаке недвосмислене таленте
нико не хаје.
Таленти нису једносмерни, они се преливају и добијају
наова лица и употребне форме без аплауза који говори о
њиховој важности другима, довољно је да су важни нама.
Паја је направио мали инвентар талената које нико
никада није правио. Ти таленти данас троше се у нама
посетама пијаци, радом у башти, врту,шетњама и
посетама Триптихону.

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
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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
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом, на
плацу темељи. Погодан за пчеларе Тел.
065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw.
Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом и са
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674

Поттребан намештен или полунамештен
једнособан стан у згради. Тел. 063/8069409

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.062-437-236
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 хамерлесзастава калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики

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

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

хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем
оригинал
Вилерове
гоблене и трпезаријске хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95-175.
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 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,
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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
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
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/8420246
Радим послове везане за дрва,
шут, ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ
и трактор Р-64. Тел. 064/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
Ако је потребна радница, неговала
бих старије и инваллиде, бринула о
њима, или спремала пословне зграде.
Хвала на разумевању и поверењу. Тел.
064/9442067
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за врат.
Тел. 061/6806244.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају ауто марке „Тавриа“
1991 годиште у одличном стању,
регистрован до децембра. Тел.
064/991-2221.
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

У петак, 4.12.2020. уснула је у Господу наша вољена

ЉИЉАНА БРАНКОВ

(6.10.1944 – 4.12.2020)
Незалазно сунце твог осмеха, обасјаваће нам будуће дане.
Твој супруг Славко, ћерке Нађа и Санда, зет Андрија и унук Алексеј.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, SMART PRESS, 44. ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1246, 8. НОВЕМБАР 2019.

„ЕРОС ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ“ ОСВЕЖЕЊЕ
НА ДОМАЋОЈ ЛИКОВНОЈ СЦЕНИ

Вршчани су недавно у Дому војске имали прилику да посете
изложбу слика вршачке уметнице Јелене Враговић. Изложба је била
посвећена мушком акту и заинтригирала је љубитеље уметности,
јер иако вечита тема, акт није често заступљен у опусима наших
уметника.
- Изложба „Ерос егзистенције“ Јелене Враговић била је прилика
за праву визуелну гозбу јер нас подсећа шта је то стварни ликовни
доживљај, а уједно, посматрајући њена платна могли смо да
проверимо колико је духовности остало у нама, рекао је истакнути
вршачки уметник Томислав Сухецки и додао:

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 (245)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА

- Ако се питамо чему сликарство данас, радови Јелене Враговић
нам нуде одговор: слика има смисао, јер је ово лек и подстицај
изласку из хибернације и беспомоћности. Изложба је значајна
у том контексту, јер не идемо у галерију као доколичари који се
информишу о новотаријама уметника, већ да утолимо жеђ за
правим ликовним искуством, перципирајући слику и као призор,
али и тајни уметнички код, нагласио је Сухецки.
„ВРШАЧКА КУЛА“, SMART PRESS, 44. ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ
ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1246, 8. НОВЕМБАР 2019.

СТВАРАЊЕ БОЉЕГ СВЕТА

Презентацијом Извештаја о одрживом развоју, компанија
Хемофарм упутила је друштву позив „Покренимо талас одрживих
вредности“, у Вршцу, 30. октобра. У оквиру манифестације
организоване су креативне радионице у којима су учествовали
запослени, пословни партнери, жене и деца из друштвено
осетљивих група окупљених у програму „Обучени за успех“ и
основци из вршачке школе „Огла Петров Радишић“.

Претварајући креативним радом половне аутомобилске гуме у
мобилијар, шарену опрему и украсе, сви они су показали да и гума
не мора да постане непотребни отпад, већ може да добије нови
живот. Папир од прерађених аутомобилских гума и одевне коже
послужио је компанији Хемофарм да баш на њему одштампа свој
нови Извештај о одрживом развоју и на тај начин додатно укаже да
су рециклажа, поновна употреба сировина и циркуларна економија
могући увек када постоји спремност, воља и креативност.
Завршном делу манифестације, одржаном у згради компаније,
присутвовали су бројни представници медијских кућа којима су се
обратили директор Хемофарма др Роналд Зелигер и Санда Савић,
директорка корпоративних послова и комуникација у Хемофарму.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Од кукурбитацеја споменућемо:
дебељаче (Bryonia dioica et alba)
обе отровне, по шипражју и
оградама. Краставац (Cucumis
sativus) производи се у мложини
као и диња (C. melo) и лубеница (C.
citrullus). Кад су зреле колима их
доносе на трг.
Бундеве (Cucurbita pepo), кувају
се или пеку као вариво, или се дају
марви, сеју се по њивама заједно
са кукурузом. Тиква (Cucurbita
lagenaria) сеје се по вртовима,
плод јој се употребљава као суд за
течност.
Од дебелолисних биљака
налазе се неке врсте бобовњака
(Sedum) по сухим местима
планине, и
чуваркућа или
нетресак
(Sempervivum
tectorum) по кућним крововима.
Жутина
(Chrysoplenium
alternifolium) виђа се у провалији
ниже брусарева извора.
Од
млогобројних
штитоноша, што красе наша
поље, споменућемо само:
барску кукуту (Cicuta virosa),
нарочито њезин шупљи корен
јако је отрован, па како слади,
лако се може њиме отровати,
расте по прокопима у риту.
Одвећ млогобројна у шуми
је
пупчаница (Bupleurum
rotundifolium), дивљи першун
(Aethusa cynapium), налази се
и по пољу и у башти и може се
променити с правим першуном,
од ког се разликује загаситијом
бојом и што протрт непријатно
мирише,
кукута
(Conium
maculatum) са мркоцрвеним
пегама по стаблу, кад је протремо
читава биљка издаје некакав
одвратни мишји мирис.
Првенац
или
лазаркиња
(Asperula odorаta) у шуми.
Бршљан (Hedera helix) свугди
по шуми и потоцима на дрветима
и стенама.

Дрен (Cornus sanguinea) по
кланицама и у шуми.
Разно иванско цвеће (Galium).
Мотобилац
(Valerianella
olitoria), док је још нежна биљка
употребљава се као пролетна
салата.
Прескоч (Scabiosa) и млоге
главичнице (Compositae), на
читавом земљишту.
Подбел (Tusailago farfara) рано
с пролећа на влажним местима,
лишће и цвет су горка лекарија.
Воловац
(Buphthalmum
salicifolium) у планини.
Оман (Inula) по ливадама и у

планини.
Међу радама (Chrysanthemum)
споменућемо;
воловско
око, билицу или рамен (Chr.
leucanthemum), врло је леп и јако
распрострт.
Титрица
или
прстенак
(румуника) (Matricaria chamomilla)
има је у свакој кући као
најобичнији лек, разликује се од

раде (Anthemis), који се као коров
налази по ливади и пољани, својим
ароматским мирисом и шупљом
ложом.
Куница или папрац (Achillea
millefolium) налази се свугди,
планински папрац Србц цене као
особити лек од грудних болести.
Вратич (Tanacetum vulgare) по
присојима, има јак мирис, налик је
нањ мирисавац вртич (T. balsamita),
који се ради свог мирисавог лишћа
често негује по баштама.
Пелен (Artemisia absinthium) на
Миси и Магарећем брду, ређе се
негује и у башти, а употребљава
се при зготовљавању бермета
(пиће које се у добрим годинама
јако тражи), комољика (Artemisia
lanata), по необделаној планини
у читавим џбуновима.
Старачац (Senecio) у разним
врстама, има га посвуд.
Вепровац (Arnica) ређе,
двозубац (Bidens) често.
Годишњи
сунцокрет
(Helianthus annus), по вртовима
и њивама као украс, а нарочито
око колеба ради хлада, у семену
му има уља.
Шафрањика
(Carthamus
tinctorius), се сеје по пољу, а
особито по бостану.
Од различка (Centaurea)
споменућемо:
различак
(Centaurea cyanus), прескочасти
различак (Centaurea scabiosa),
сунчац (Centaurea solstitialis) и тд.
Туровац
(Trapopogon
pratensis) затвара своје жуте
цветове јутром већ око 9 часова.
Змијак (Scorzonera hispanica) сеје
се по вртовима као вариво.
Салата (Lactuca) и кељ (Sonchus)
јако су распрострети.
Водопија
или
женетрга
(Cichorium intybus), свуда уз
путеве, корен јој се употребљава
као додатак кави (цигорија), но код
нас се не сеје.
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ИГРАЧИ КОЈИ СУ СТВАРАЛИ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ: ДИЕГО АРМАНДО МАРАДОНА

ДЕЧАК СА БОЖИЈОМ РУКОМ

У предграђу Буенос Аиреса, Ланусу, 30. октобра 1960.
родила се највећа фудбалска звезда откако се лопта
закотрљала, човек који је својом харизмом обележио
двадесети век, играч чији ће се потези на терену и
скандали ван њега, препричавати још дуго после његове
смрти.

Аргентинос јуниорс и Бока јуниорс

20. октобра 1976. (10 дана пре 16. рођендана) Дијего
је одиграо свој први сусрет за сениоре Аргентинос
јуниорса.Тада је постао најмлађи прволигашки фудбалер
у историји аргентинског фудбала. Први гол у Примери
дивисион је постигао против екипе Марплатенсе Сан
Лоренцо 14. новембра 1976. године. Марадона је провео
пет година у Аргентинос јуниорсу, од 1976. до 1981.
године, постигавши 115 голова у 167 првенствених
наступа. У фебруару 1981. је прешао у Боку јуниорс.
Дебитовао је 22. фебруара 1981. када је на Бомбоњери
дочекана екипа Таљерес де Кордоба. Бока је славила
резултатом 4:1 а Марадона је био двоструки стрелац.На
свом првом одиграном Суперкласику (дерби између Боке
и Ривер Плејта), 10. априла 1981, Марадона је постигао
гол у победи свог тима резултатом 3:0. Бока јуниорс
је предвођена Марадоном освојила титулу првака
Аргентине 1981. године. То је био и једини трофеј који је
Марадона освојио у аргентинском клупском фудбалу.

Барселона

4. јуна 1982. године Марадона је потписао уговор
са Барселоном. У дресу Барсе дебитовао је у
септембру 1982. када је био и стрелац у победи
2:1 над Валенсијом. Марадонин добар старт у
Барселони прекинут је у децембру 1982. када
му је откривен хепатитис. Док се опорављао
дошло је до смене на тренерској клупи, отишао је
дотадашњи тренер Удо Латек а на његово место
дошао је Аргентинац Сесар Луис Меноти, који је
водио Аргентину до титуле светског првака 1978.
Прву утакмицу након опоравка од хепатитиса,
Марадона је одиграо 12. марта 1983. против
Бетиса. Барселона је сезону 1982/83. завршила
на четвртом месту са шест бодова мање од
првопласираног Атлетик Билбаа. У јуну 1983.
Барселона је освојила Куп Шпаније након што је
у финалу савладан Реал Мадрид са 2:1. Касније,
Барса је освојила и шпански Лига куп, савладавши
у двомечу опет Реал Мадрид. Марадона је тада био
стрелац у обе утакмице финала. Били су то једини
трофеји које је Марадона освојио са Барсом. У
септембру 1983. доживео је тешку повреду након
што му је Андони Гојкочеа, дефанзивац Атлетик
Билбаа, сломио ногу. Марадона је отишао на
паузу и вратио се на терен у јануару 1984. године,
постигавши притом два гола у победи 3:1 над
Севиљом. Барселона и Атлетик Билбао састали
су се у финалу Купа Шпаније 1984. године. Сусрет
се на крају завршио минималном победом
Билбаа, Марадона је по завршетку утакмице
одлучио да се обрачуна са противницима, најпре
ударивши Мигела Солу главом, односно његове
саиграче лактом и коленом. Затим се нашао у
кругу играча Атлетика, Гојкочеа – познатији као
„Месар из Билбаа” – шутнуо га је у груди, што је
био и дефинитивни знак за почетак хаоса – пред
очима краља Хуана Карлоса, 100.000 гледалаца и
‘пола’ Шпаније пред малим екранима. То је био и
последњи Марадонин меч у дресу Барселоне.

првенству у Мексику. Наполи је освојио титулу првака
Италије, прву у клупској историји. Поред тога у овој
сезони је освојен и италијански Куп. У сезони 1987/88,
Наполи није одбранио титулу, али је освојио свој први
европски трофеј у историји. Освојен је Куп УЕФА, након
што је у финалу савладан немачки Штутгарт.
Марадона је сезону 1989/90. почео са клупе за
резерве због проблема са наркотицима. Полако је
хватао залет и на крају је Наполи опет постао првак
Италије на крилима трилинга Ма-Ђи-Ка (Марадона –
Ђордано – Карека). Већ тада је дошло до првих сукоба
Марадоне са челницима Наполија. Сукоб се продубио
након што је, на Мундијалу у Италији 1990, Аргентина
избацила домаћина из полуфинала после извођења
једанаестераца. Марадона је тада постао најомраженија
особа у Италији, често је изостајао с тренинга, пропуштао
и утакмице под изговором да је под великим стресом, па
се клуб одлучио на финансијске казне. У међувремену
Олимпијски савез Италије казнио га је 1991. године
са 15 месеци суспензије због тога што су му на допинг
контроли пронађени трагови кокаина у крви. У време
док је издржавао суспензију Наполи одбија да му преда
исписницу јер је имао уговор до краја сезоне 1991/92, а
за то време угојио се двадесет килограма. За пропуштене
тренинге казнили су га са 70.000 долара. Марадона је
одговорио захтевом да му се плаћа милион долара по
одиграној утакмици будући да је имао информације како
клуб на њему зарађује дупло више од тога.

Повратак у Аргентину

Током 1993. године потписао је за аргентинског
прволигаша Њуелс олд бојс. За овај клуб је одиграо само
пет утакмица, с обзиром да му је 1994. раскинут уговор
због недолажења на тренинге. Кући, у Боку јуниорс, се
враћа 1995. године, где у првој сезони игра са својим
великим пријатељем, такође повратником из Европе –
Клаудијом Каниђом. Иако у зрелим играчким годинама,
Марадона успева да у својој последњој сезони активног
играња освоји друго место у Апертури 1997. године, само
бод иза највећег ривала, Ривер Плејта. Последњи меч у
играчкој каријери одиграо је 25. октобра 1997,
управо против највећег ривала Ривера. Задобио је
повреду због које је изашао из игре на полувремену.
На свој 37. рођендан, 30. октобра 1997, је објавио да
завршава играчку каријеру. Опроштајну утакмицу
је организовао четири године након последњег
меча. На препуној Бомбоњери, 10. новембра
2001, састали су се Аргентина и селекција света.
Селекцију света су чинили између осталог Матеус,
Стоичков, Валдерама, Шукер, Ферара и други. Иако
резултат није био важан Аргентина је победила
са 6:3, а Марадона је постигао два гола, оба са
једанаестерца.

Репрезентација

Наполи

У јулу 1984. године Марадона је потписао за
италијански Наполи. Дочекан је и представљен на
препуном Стадиону Сан Паоло у Напуљу. Наполи
је две године до Марадониног доласка једва
успевао да се спасе испадања из лиге. Аргентинац
је дошао у скроман тим са којим се мучио у првим
месецима. Освојили су девет бодова у првих 13
кола (за победу су се тада још додељивала два
бода). Било је потребно пола године да се Марадона
привикне на Наполи. Марадона је прву сезону у клубу
завршио са 14 голова као трећи стрелац лиге, а Наполи
на осмом месту.
Пред почетак нове сезоне Наполи је појачао тим.
Дошао је нови тренер, Отавио Бјанки. Од играчких
појачања довели су Ренику, али и голмана Гарелу из
шампионског тима Вероне као и нападача Бруна Ђордана
из Лација којем ће Марадона често асистирати за голове.
У први тим се пробио тада млади штопер Ћиро Ферара.
Наполи је Марадонину другу сезону завршио на трећем
месту. За наредну сезону Наполи је довео појачања
попут Карневалеа, Романа и Де Наполија. Две године
после доласка у Напуљ, Марадона је добио саиграче са
којима је могао да крене у поход на освајање титуле. Тог
лета 1986. вратио се пун самопоуздања после Светског

на утакмици са Бајерном 28. септембра 1992. године.
У питању је била пријатељска утакмица, а Севиља је
победила са 3:1. Постигао је победнички једанаестерац
на свом дебију против Сарагосе. Севиља је била у горњем
делу табеле и тражила место у Европи, али су се проблеми
нагомилавали. Све је кулминирало пред утакмицу
против Логроњеса, на којој се Марадона није појавио.
Од тог тренутка његове везе са Севиљом више нису биле
толико јаке. Клуб је већ почео да планира његов одлазак,
било је прича да га је пратио и приватни детектив.
Преломни тренутак се догодио ремијем против Бургоса
(1:1). Билардо је почетком другог полувремена заменио
Марадону и он више никада није заиграо за Севиљу.
Напустио је град 23. јуна 1993. године, а Севиља је сезону
окончала на седмом месту. Завршни чин је представљала
тужба због неисплаћеног новца. Марадона је за Севиљу у
Примери одиграо 26 утакмица уз пет постигнутих голова.

Севиља

Селектор аргентинске репрезентације која је освојила
Мундијал 1986, Карлос Билардо, је преузео шпанску
Севиљу на лето 1992. године. Аргентински тренер је
желео да доведе Марадону, човека око којег је градио
тим са којим се шест година раније попео на светски трон.
Крајем септембра 1992. године Дијего је стигао у Севиљу.
Марадона се враћао после 15 месеци забране због
употребе кокаина, имао је 31 годину, сви су се надали да
би са Карлосом Билардом, са којим је покорио планету у
дресу Аргентине 1986. године, поново могао да направи
велики успех. Неколико дана након његовог доласка број
клупских чланова скочио је са 26.000 на 40.000. Клуб је
зарадио око 2.500.000 евра од продаје карата. Јутарњи
тренинг је померен на подне, јер се Марадонине ноћне
навике нису могле променити. Марадона је дебитовао

Марадона је први пут наступио за
репрезентацију Аргентине 27. фебруара 1977.
године на пријатељској утакмици против
Мађарске. Ипак, 1978. селектор Луис Сесар Меноти
није га уврстио у националну селекцију за Светско
првенство у Аргентини рекавши како је Дијего
премлад да би издржао притисак.1979. био је
капитен репрезентације Аргентине која је у Јапану
освојила титулу јуниорског првака света. Први гол
у дресу са државним грбом је постигао 2. јуна 1979.
године у Глазгову против Шкотске. 1982. поново
долази до сениорске репрезентације и наступа на
Светском првенству у Шпанији.
На Светском првенству 1986. у Мексику
двоструки је стрелац у утакмици Аргентине с
Енглеском. Оба његова гола на тој утакмици се и
дан данас препричавају. Код првог је реч о поготку
који је Дијего касније назвао Божјом руком.Други
је на многим ранг листама проглашен за најлепши
гол свих светских првенстава. Сам је предриблао
половину енглеског тима и голмана Шилтона.
Енглески коментатор је узвикнуо да је први гол
сигурно нерегуларан јер је постигнут руком,
али зато други вреди за десет. На том првенству
је Аргентину довео до титуле првака света у
драматичном двобоју са репрезентацијом Западне
Немачке (3:2).
На Светском првенству 1990. у Италији са
репрезентацијом је дошао до финала, али су
поражени од СР Немачке 1:0. Године 1993. вратио
се и у репрезентацију и то са капитенском траком.
На Светском првенству у Сједињеним Државама
1994. наступио је само на прве две утакмице, јер
је на допинг контроли опет био позитиван и морао је
напустити селекцију уз 15-месечну забрану играња.
Последњи гол за репрезентацију постигао је против
Грчке, а последњи меч је одиграо против Нигерије 30.
јуна 1994. године. Укупно је постигао 34 гола за државни
тим, а одиграо 91 утакмицу.
2005. године почело је снимање филма о Марадони,
а на Дијегов захтев филм је режирао Емир Кустурица.
Филм је премијерно приказан на Фестивалу у Кану 2008.
године.
25. новембра 2020, Марадона је претрпео срчани удар
и преминуо у свом дому у Тигреу у провинцији Буенос
Ајрес.

Извори: Енциклопедија фудбала, Википедија
Фото: Википедија
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ФУД Б А Л
ДИРЕКТОР ОФК ВРШЦА И ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ АНАЛИЗИРАО ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ

СВАКЕ ГОДИНЕ У СВАКОМ ПОГЛЕДУ, КОРАК НАПРЕД

Фудбалери ОФК Вршца завршили
су јесењи део Српске лиге
Војводина на деоби друге позиције
са сомборским Радничким чиме је
направљен резултатски искорак у
односу на исти период претходне
године. Шеф стручног штаба Ненад
Мијаиловић задовољан јe напретком
и у другим сегментима.
- У јесењем делу сезоне наставили
смо са праксом помака у односу на
претходну у неком сегменту развоја,
да ли је то пласман на табели,
организација рада у клубу или
подизање индивидуалног квалитета
играча. Самим тим што смо на деоби
друге позиције јасно је да имамо
резултатски искорак у односу на
претходну јесен, али ме задовољним
чини и напредак у осталим важним
сегментима. Због нешто слабијег
старта стиче се утисак да смо могли
и који бод више да освојимо, али је
чињеница да када смо имали најтежи
распоред остварили серију од 11
мечева без пораза. Мој субјективни
утисак је да се у мечевима који су
табели могли да дају другачији изглед,
поготово у задњој трећини јесењег
дела, догодио низ „случајности“,
истиче Мијаиловић.
Статистички гледано Вршчани су
били успешнији као домаћини, али
су као гости освојили чак 15 бодова.
Свих 19 утакмица одиграли су капитен
Александар Лазевски и голман
Немања Јеверичић, најкориснији
играч је Војкан Сарајлин са осам
голова и 4 асистенције, Качаревић је
постигао 7 голова, Вујић 4 гола уз 3
асистенције.
- Прилику да наступи добило је 24

играча од тога чак четворица кадета
која су заједно одиграла преко 600
минута у сениорској конкуренцији.
Могу да се похвалим да без обзира на
бројне изостанке током сезоне никада
нисам имао проблем да саставим
тим. Били смо пажљиви у летошњој
селекцији и створили смо компактну
целину у којој сви имају своје место,
али нема појединца без кога се не

јесењег дела добили слободно
до 17. децембра, тада крећу са
индивидуалним програмима. Почетак
припрема за пролећни део сезоне
заказан је за 20. јануар. Поставља
се питање да ли ће екипа остати на
окупу.
- Уколико сви у клубу останемо
заједно реално је очекивати да
следеће године будемо још бољи. То,

Зимовање у врху: ОФК Вршац
може. На пример Качаревић, који
је један од стубова наше одбране и
један од најбољих штопера Српске
лиге Војводина, није наступио на пет
утакмица, али то се није одразило на
квалитет наше одбране која је друга
у лиги са свега 12 примљених голова
а четврта ако се упореде све групе
Српске лиге.
Играчи
су
по
завршетку

наравно, не значи да ћемо бити први,
али амбиција нам је да од економата,
преко омладинске школе па све до
сениорског састава направимо још
већи помак у односу на претходну
годину. Међутим, постоји велико
интересовање за наше играче, пре
свега клубова који мисле да ће нас
лакше победити на пролеће ако
останемо без њих. Даћемо све од

себе да задржимо тим и стручни штаб
на окупу, али имамо идеју како ћемо
да заменимо играче који евентуално
напусте клуб ове зиме.
Интересовање великих клубова
за кадете ОФК Вршца велики је
комплимент за клуб. Најозбиљније се
наметнуо капитен Марко Врањеш.
- Сви наши играчи из кадетске
екипе имају чврсте уговоре. За њих
постоји
интересовање
великих
клубова и озбиљних омладинских
школа, како домаћих тако и из
иностранства. Расположени смо да
преговарамо, сви који желе наше
играче добродошли су на преговоре,
али сигурно је да ћемо тражити
најбоље решење за играча и за клуб,
изричит је Мијаиловић.
Директор
клуба
истиче
да
је сарадњом са влајковачким
Јединством као и Академијом
фудбала „Кристал“ са којом је летос
озваничена сарадња, пун погодак.
- Задовољан сам како наши
омладинци напредују у Влајковцу,
потпуно је извесно да ће се неки
вратити у ОФК Вршац на пролеће.
Морам да кажем да можда први
пут у историји вршачког фудбала
омладинска школа дише једним
плућима и да су под једним кровом
сви тренери, млади играчи и
комплетна инфраструктура. Сарадња
са „Кристалом“ коју воде Браћа Марко
и Никола Коњевић превазишла је
наша очекивања, базне селекције
се одлично развијају, желимо
да створимо што више добрих
фудбалера и добрих људи, закључио
је Мијаиловић.
Б. Јосимов

СТАДИОНИ НА КОЈИМА ЈЕ СТВАРАНА ИСТОРИЈА ФУДБАЛА

АЛИJАНЦ АРЕНА – СТАДИОН БУДУЋНОСТИ

Алијанц Арена у Минхену, стадион је на коме
играју Бајерн, Минхен 1860 и репрезентација
Немачке. Стадион будућности, како је назван,
осмислили су чувени швајцарски архитекти
Жак Херцог и Пјер де Мерон, радови на
изградњи почели су 21. октобра 2002. године,
а завршени маја 2005. Прву утакмицу на
Алијанц арени одиграли су Минхен 1860
и Нирнберг, био је то егзибициони меч, а
први погодак постигао је играч Минхена
Патрик Милхраум. Следећег дана Бајерн је
одиграо пријатељски меч са репрезентацијом
Немачке. Први погодак у званичним мечевима
на Алијанц арени постигао је нападач Бајерна,
Холанђанин Рој Макај, била је то куп утакмица
против Штутгарта (2:1), а први лигашки гол
постигао је играч Бајерна Овен Харгривс,
на отварању бундеслигашке сезоне 2005/06
против Борусије Менхенгладбах (3:0). Први
званични меч на стадиону будућности
Немачка репрезентација одиграла је 9. јуна
2006. пред 66.000 гледалаца против Костарике
(4:2) у оквиру А групе Светског шампионата

чији је била домаћин. 19. маја 2012. године на
Алијанц арени одиграно је финале Лиге шампиона
за сезону 2011/12 у коме су се састали Бајерн и

Челзи. После 1:1 у регуларном току, Челзи је после
извођења пенала славио титулу, победоносни
погодак постигао је Дидије Дрогба.
Алијанц арена је први стадион на свету
који мења боје у зависности од тога да ли је
домаћин Минхен 1860 (плава), Бајерн (црвена)
или Немачка репрезентација (бела). Промена
у жељену боју траје два минута. Стадион је
дугачак 258, широк 227 и висок 50 метара, а
димензије терена су 105 х 68 метара. Објекат
има десет свлачионица, по четири за играче и
тренере и две за судије. Капацитет трибина за
међународне утакмице је 70.000 а за домаће
мечеве 75.000 гледалаца. Од тога је 2.200
фотеља (бизнис места), 106 бокс соба (до 32
особе), са 1.400 места за џет-сет. За особе са
посебним потребама обезбеђено је 200 места.
У склопу стадиона је 28 пунктова за брзу
храну, два ресторана за навијаче, породични
ресторан са 400 места, прес кафетерија и
две продавнице сувенира. Као саставни део
Алијанц арене је гаража са 9.800 паркинг
места.
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