
ПЕТАК • 25.  септембар ВРШАЧКА КУЛА 11

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

ПЕТАК • 25.  септембар 2020.
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1292

ВЛАЈКОВАЦ И ШУШАРА НАЈУРЕЂЕНИЈА ВРШАЧКА СЕЛА

стр. 3.

ЛЕЛА СТОЈАНОВИЋ: 
„ДЕЦА СУ ЗАХТЕВНА, АЛИ 
НАЈДРАЖА ПУБЛИКА“

стр.  9.

ИНТЕРВЈУ

ТОМИСЛАВ СУХЕЦКИ
стр. 6 - 7

Ф
ото: Б. Вила



ПЕТАК • 25.  септембар ВРШАЧКА КУЛА2

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

Након олакшавања епидемиолошких 
мера, институције културе града Вршца 
настављају свој рад, па ће програми 
у наредном периоду бити отворени 
за публику, али и даље уз поштовање 
прописаних мера и у складу са развојем 
епидемиолошке ситуације, поручила је 
Ивана Ранимиров, чланица Градског 
већа за културу. 

- Након веома оштрих мера које 
смо имали у вези са епидемиолошком 
ситуацијом, на снази је благо попуштање 
мера. Све институције културе у граду 
наставиле су са радом када је у питању 
доступност институција публици јер 
је то свакако најдрагоценије када 
су институције културе у питању. 
Међутим, свима нам је и даље на првом 
месту здравље људи и у складу са тим 
ћемо наставити са радом – рекла је 
Ранимиров. 

За наредни период најављено 
је неколико представа у Народнм 

позоришту „Стерија“, углавном 
монодрама и дуодрама, промоције 
књига у библиотеци, као и једна модна 
ревија у Градском музеју. 

- Народно позориште „Стерија“ 
започело је недавно своју сезону 
играњем дечије позоришне представе 
„Три прасета“ на отвореном, у дворишту 
Градског музеја. Како је број гледалаца 
и на отвореном ограничен на 30 
посетилаца, за све оне који нису успели 
да погледају ово извођење, представа 
ће бити репризирана неког од наредних 
викенда. Све представе у наредном 
периоду у НП „Стерија“ играће се уз сво 
поштовање мера заштите, пре свега уз 
социјалну дистанцу и обавезу ношења 
маски – објаснила је чланица Градског 
већа за културу, наглашавајући да ће 
одржавање свих догађаја зависити од 
тренутне епидемиолошке ситуације. 

Т.С.

ПОПУШТАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА ОТВАРА ИНСТИТУЦИЈЕ КУЛТУРЕ 

ЗА ПУБЛИКУ ОБАВЕЗНЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ И ФИЗИЧКА ДИСТАНЦА 

Посланица у Скупштини АП Војводине 
Татјана Николић и чланица Градског већа 
за социјална питања Маја Ристић Лажетић 
посетиле су Клуб лечених алкохоличара 
„Вршачка Кула“ и уручиле им донацију Града 
Вршца, столице за потребе активности 
у просторијама Удружења. Драган 
Ристановић, председник КЛА „Вршачка 
кула“ захвалио се управи Града на донацији 
и истакао да клуб има 158 чланова из Вршца 
и околних општина, као и много пријатеља 
који нису зависници, али су пријатељи 
клуба. 

- Град ће као и до сада наставити да 
подржава активности Удружења, као 
незамењивог облика ресоцијализације 
и рехабилитације зависника. Клуб 
лечених алкохоличара „Вршачка Кула“ 
функционише као социотерапијска 
заједница и њихов задатак је трајна 
апстиненција и спречавање рецидива 
болести, успостављање максималне 
социјалне и медицинске рехабилитације 
њихових чланова, као и чланова њихових 

породица и успостављање здравих навика 
и здравог начина живота без алкохола. 

Стога су активности овог Клуба од изузетног 
значаја како за појединце, чланове, тако 

и за ширу друштвену заједницу. У прилог 
томе говори и чињеница да је алкохолизам 
трећа болест по стопи смртности у свету 
и да у свету годишње од штетне употребе 
алкохола умире преко три милиона људи – 
рекла је Маја Ристић Лажетић. 

- Суштина наше посете није само 
донација у време пандемије корона вируса 
која је многа удружења ограничила у раду, 
већ и разговор о даљим активностима 
Удружења. Значајно нам је да удружења 
функционишу и у јеку пандемијских услова. 
Драго ми је да КЛА „Вршачка кула“ толико 
година ради са традицијом и са значајним 
резултатима, а за то је заслужан и стручан 
кадар који Удружење у томе подржава – 
изјавила је Татјана Николић. 

На подршци у раду Удружења захвалио 
се и др Јован Јовановић, психијатар, који је 
додао да ће КЛА „Вршачка кула“ наставити 
своје активности и у наредном периоду, у 
зависности од епидемиолошке ситуације. 

Т.С

ДОНАЦИЈА ГРАДА ЗА КЛУБ ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА 

ПОМОЋ У ДОБА ПАНДЕМИЈСКИХ УСЛОВА 
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Наставак рада институција културе: 
Ивана Ранимиров, члан Градског већа за културу

Активности Клуба значајни за појединца и ширу друштвену заједницу: Доктор Јовановић, 
Татјана Николић, Маја Ристић Лажетић и Драган Ристановић
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Светски дан контрацепције, 26. 
септембар, ове године због мера 
прописаних у циљу сузбијања епидемије 
корона вируса, неће пратити трибине нити 
едукативне акције. Ипак, овај важан датум 
искоришћен је као повод за причу о значају 
репродуктивног здравља жене и заштити 
од нежељене трудноће. 

- Контрацепција се односи на различите 
методе и поступке који се користе у 
циљу спречавања настанка нежељене 
трудноће. Данас су на располагању бројна 
контрацептивна средства, али идеалног 
нажалост нема – рекла је др Милена Дашић 
специјалиста гинекологије и акушерства. 

Постоје природна, хормонска, 
механичка, интраутерина и посткоитална 
контрацепција. Све ове методе имају високу 
ефикасност и веома су поуздане, истакла је 
др Дашић. 

- Кондом или презерватив је широко 
распрострањена метода која штити и од 
нежељене трудноће и од полно преносивих 
болести, и то оба партнера. Интраутерини 

уложак или спирала је метода коју ми 
гинеколози веома препоручујемо, посебно 
женама које су рађале, старије су од 35 
година и притом су пушачи. Спирала је 
врло ефикасно средство, лако се апликује, 
реверзибилна је, што значи да по њеном 
вађењу жена већ у следећем циклусу 
може затруднети, а спирала уједно служи 

и за лечење одређених гинеколошких 
обољења. Контрацептивне пилуле су веома 
ефикасне и имају бројне неконтрацептивне 
позитивне ефекте, међутим таблете су 
међусобно различите по свом саставу и 
за сваку жену је потребно да одговарајуће 
изабере у договору са гинекологом. 
Савремена контрацептивна средства 

су фластери и импланти, где се путем 
коже апсорбује одређена концентрација 
хормона и заобилази се пут таблете кроз 
јетру, што је врло значајно. Импланти 
се уграђују у кожу надлактице и штите 
жену у периоду од отприлике три године. 
Посткоитална или ургентна контрацепција 
се, као што јој и само име каже, примењује у 
крајњој нужди, након незаштићеног полног 
односа, а најкасније у року од 72 сата. Све 
поменуте контрацептивне методе имају 
своја нежељена дејства, а постоје и стања 
у којима се апсолутно не смеју применити, 
па све треба одабрати и донети одлуку у 
договору са гинекологом – нагласила је 
докторка. 

Према њеним речима, Светски дан 
контрацепције идеална је прилика и да се 
пошаље важна порука за младе девојке 
и младиће, да све нејасноће треба да 
реше правилним информисањем како би 
сачували своје здравље за време у ком ће 
пожелети да се остваре као родитељи. 

Т.С

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ 

ПРАВИЛНО ИНФОРМИСАЊЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ОЧУВАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА 
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Завршен је поступак 
комасације за катастарске 
општине Уљма, Избиште и 
Влајковац, на укупно 34500 hа 
пољопривредног земљишта, 
што Вршац ставља на лидерску 
позицију у Србији, саопштио 
је Ален Делкић, председник 
Комисије за комасацију. 

- Комисија за комасацију је 
15. септембра донела решење 
о расподели комасационе масе 
за све учеснике комасације 
у катастарским општинама 
Влајковац, Уљма и Избиште. Ове 
и следеће недеље достављаћемо 
решења по месним заједницама, 
а учесницима комасације који 
не буду преузели решења у 
месним заједницама, она ће 
бити достављена поштом на 
кућну адресу – рекао је Делкић, 
додајући да учесници на 
појединачна решења о расподели 
комасационе масе могу 

уложити жалбу Министарству 
пољопривреде, водопривреде и 
шумарства у року од 15 дана од 
дана пријема решења. 

Да би комасација и формално 
била завршена, остала је само 
фаза у којој ће извођач радова 
завршити елаборат, који након 
тога оверава Републички 
геодетски завод. 

- Након завршетка комасације 
следи још једна фаза поступка 
пре пуштања у службену употребу 
података, а то је фаза излагања 
података на јавни увид од стране 
комисије Републичког геодетског 
завода. Ми смо се као комисија 
потрудили да у сарадњи са 
извођачем радова припремимо 
све што је потребно да би та фаза 
брзо и ефикасно протекла како би 
се свим учесницима омогућило 
да у потпуности остваре своја 
права у што краћем року – додао 
је Делкић. 

ЗАВРШЕН ПОСТУПАК КОМАСАЦИЈЕ У КО УЉМА, ИЗБИШТЕ И ВЛАЈКОВАЦ 

ДОСТАВА РЕШЕЊА ДО КРАЈА СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ 

Градоначелница Драгана Митровић свечано 
је у Влајковцу уручила награде најуспешнијима 
чиме је окончано такмичење “Бирамо најуређеније 
вршачко село”, које је организовао Град Вршац 
са партнерима, Удружењем грађана „Село плус“, 
Туристичком организацијом Вршац, Јавним 
Комуналним Предузећем  „Други октобар“. Циљ 
такмичења био је афирмација и промоција сеоских 
средина у сврху развоја туристичких, привредних и 
културних потенцијала.

- Ово такмичење показује да заједничким 
организовањем свако село може да има уређене 
зелене површине, паркове, школска дворишта, 
прилазе рекама, што најпре доприноси квалитету 
живота самих мештана и ствара позитиван утисак 
посетиоцима места, а утиче и на имиџ државе 
посебно када је развој сеоског туризма у питању 
јер сматрам да ни једно село негде у Аустрији, 
Немачкој, Мађарској... не мора да буде лепше од 
неког села у Србији. Као што видите награде у 
виду трактор косилица су веома вредне, а притом 
изузетно корисне тако да позивам све становнике 
сеоских насеља да се удуружују и заједно раде 
на улепшавању свог места, а Град Вршац ће увек 
оваквим и сличним акцијама стати иза тога, изјавила 
је градоначелница Драгана Митровић.

Комисија у састављена од представника 
свих организатора такмичења, обишла је сва 
села и оценила уређеност села по следећим 
критеријумима: Уређеност јавних површина, 
уређеност простора око школа, вртића, цркве 
и гробља, активности МЗ (број невладиних 
организација, укљученост жена у јавни живот села), 
број организованих манифестација, пословни 
амбијент села (број пољопривредних газдинстава, 
број привредних субјеката, број туристичких 
објеката и газдинстава која се баве сеоским 
туризмом).  Награде су додељене у две категорије 
у две категорије. од 1.000 становника и до 1.000 
становника, специјална награда за најуређеније 
двориште. За најуспешније обезбеђене су и вредне 
награде.

Председник Месне заједнице Шушара, 
Тони Фодор, обратио се медијима и захвалио 
организатору:

- Наша месна заједница је редак пример где јавне 
површине одржавају корисници социјалне помоћи. 
Морам да напоменем да без подршке града то не би 
могли да спроведемо и надам се да је ово почетак да 
нам села буду све уређенија.

 Б.Ј.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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ВРЕДНЕ НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈМА У ТАКМИЧЕЊУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ВЛАЈКОВАЦ И ШУШАРА НАЈУРЕЂЕНИЈА ВРШАЧКА СЕЛА
НАСТАВАК РАДОВА 

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
КОЛОВОЗА У ПАВЛИШУ

У оквиру уговора о Јавно-
приватном партнерству за 
изградњу, реконструкцију и 
одржавање саобраћајне локалне 
путне инфраструктуре између 
Града Вршца и Сремпут ДПН д.о.о. 
реконструкција коловоза у Павлишу 
који подразумевају радове на ископу 
и изради проширења по деоницама, 
постављање подлоге, носећег и 
завршног слоја асфалта, а изводиће 
се у три фазе по деоницама у 
улици Жарка Зрењанина, биће 
настављена током ове недеље. 
Саобраћај ће се приликом извођења 
радова по деоницама одвијати 
околним улицама што је приказано 
у  прегледној карти деонице 
пута у улици Жарка Зрењанина у 
Павлишу у дужини од 600м, као и у 
ситуационионом плану техничког 
регулисања саобраћаја у току 
извођења радова у овој улици. 
Мештани Павлиша биће обавештени 
путем саобраћајне сигнализације о 
затварању појединачних деоница.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА 
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА  ГРАДА  
ВРШЦА ПОВОДОМ 76. ГОДИШЊИЦЕ 
ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА ОД ФАШИЗМА РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ЗА 

2020. ГОДИНУ
Награда се додељује појединцима и колективима за 

врхунски допринос у области привреде, науке, образовања, 
медицине, културе и уметности, спорта, залагање за 
слободу и мир, очување традиције антифашизма, као 
укупан допринос афирмацији и угледу Града Вршца.

Награда ће бити уручена добитнику на дан ослобођења 
Вршца од фашистичке окупације,  дана 2. октобра 2020. на 
свечаној академији у Вршцу. Право предлагања кандидата 
за добитника имају сва правна и физичка лица. Предлог 
са образложењем у писаној форми, доставити до 30. 
септембра 2020. године, лично или путем поште, на адресу 
СУБНОР Вршац, Вука Караџића 3, или на електронску пошту 
; ag.djordjevic@yahоо.com са назнаком : За Октобарску 
награду СУБНОР Града Вршца. Одлуку о избору добитника 
доноси Градски одбор СУБНОР.
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Градоначелница Драгана Митровић уручује награду Сафету Тихићу, председнику Савета МЗ Влајковац

ВРЕДНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ

Прва категорија села преко 1000 становника:      
1. Трактор косилица 10 киловата - Влајковац
2. Тример за одржавање зелених површина - 

Гудурица  
3. Зеленило у вредности 50.000 динара - Павлиш                                      
Друга категорија села до 1000 становника
1. Трактор косилица 5 киловата - Шушара
2. Тример за одржавање зелених површина - 

Ритишево
3. Зеленило у вредности 30.000 динара - Месић
- Награда за најуређеније двориште: 

Домаћинство породице Добан – Марковац

ВЛАЈКОВАЧКОМ ДОМУ ПЕНЗИОНЕРА 
УРУЧЕН ПОКЛОН

Влајковачки пензионери однедавно имају 
своје просторије у којима ће моћи да пријатно 
да бораве, одржавају скупове и спроводе своје 
активности. У оквиру Дома културе у Влајковцу 
реновирана је једна просторија, урађене су 
квалитетне водоводне и електро инсталације, 
столарија, опремљена је намештајем, а као 
поклон Града Вршца стигао је и тв пријемник. 
Председник Месне организације пензионера, 
Душан Вујадиновић, истакао је да Влајковац има 
преко 200 пензионера и да је до сада је око 70 
активно учествовало у раду. Нада се да ће сада у 
бољим условима тај број бити већи.

- Наша организација има изузетну подршку 
Савета месне заједнице Влајковац и преко ње 
контактирамо са градоначелницом и са свим 
њеним сарадницима. Изузетно смо задовољни 
том сарадњом а као резултат види се овај уређени 
простор. Многи су још помогли, шљункара, 
асфалтна база, кооперација... Имамо пријатеље у 
Градској кући, један од њих нам је приватно купио 
плинску пећ, не желим да кажем његово име, он 
зна да је у нашим срцима, рекао је Вујадиновић.

Шушара најбоља у категорији до 1000 становника: Награду је примио Тони Фодор, председник Савета МЗ 

Вршац лидер у поступку комасације у Србији: Ален Делкић, 
председник комисије за комасацију
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ХРОНИКА
ХАПШЕЊА 

У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Панчеву, у 
три одвојене акције, ухапсили су З. 
Л. (1985) из Панчева и И. Ђ. (1977) 
из Вршца, због постојања основа 
сумње да су извршили кривично дело 
неовлашћена производња и стављање 
у промет опојних дрога, као и Н. М. 
(1994) из Ковина, осумњиченог за 
неовлашћено држање опојних дрога.

Полиција је приликом претреса 
стана З. Л. пронашла око 540 грама 
марихуане и око 18 грама амфетамина, 
док је у кући Н. М. пронађено око 80 
грама марихуане. 

У домаћинству И. Ђ. полиција је 
открила засад са око 14 килограма 
индијске конопље у сировом стању.

Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Вршцу, у две 
одвојене акције, ухапсили су С. Т. (1992) 
и Д. Ђ. (1968) из Вршца, због постојања 
основа сумње да је извршили кривично 
дело недозвољено складиштење робе.

Полиција је у дворишту С. Т. 
пронашла око 580 литара нафте у 
пластичним канистерима и без пратеће 
документације.

Претресом стана и других 
просторија Д. Ђ. пронађено је 29 
џакова са 310 килограма резаног 
дувана, па се сумњичи и да је починио 
кривично дело недозвољен промет 
акцизних производа.
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Фантастични уметник 
препознатљивог гласа, 
музичког и поетског израза 
обрадовао је своје поштоваоце 
новом књигом, која се не чита 
у даху, већ с уздахом, јер њени 
редови имају укус слободе 
и мирис прошлих времена, 
па ћете већ после неколико 
страница пожелети да ниједна 
прича Зорана Предина нема 
крај.

Као што је аутентичним 
интерпретацијама удахнуо 
потпуно нове боје и тонове 

најлепшим песмама с 
југословенских простора, тако 
је на страницама ове књиге 
сагледао нашу стварност из 
различитих углова и подсетио 
нас да можемо остати доследни 
себи, да не смемо изгубити 
веру у добро, у љубав, у људе... 
али ни у уметност, јер то су 
једини стварни мостови међу 
генерацијама, народима и 
временима. Његова музика 
је то потврдила. Животни 
компромиси јесу неизбежни, 
али не морају одсећи крила 

онима који су научили да лете. 
За такав подвиг довољно је бити 
храбар и одважан као Зоран 
Предин. Уколико вам недостаје 
осмех – не брините, његове 
приче су прожете хумором, јер 
како и сам признаје у књизи: 
Смех је пола здравља.

„Носталгија је, иначе, 
данас схваћена као отров 
који штети новим родовима 
наше домовинице, али ја јој 
се свеједно радо предајем.“ 
Ако и вас сећања вуку у време 
које је за нама, ако вас емоције 
носе ка ономе што је било, или 
пак желите да откријете опус 
уметника какав је Предин, ово 
је књига за вас!

Путем сајта www.vulkani.rs 
можете да купите књигу Главом 
кроз зид, која ће вам узбуркати 
емоције и сећања и после 
које искреност добија нову 
димензију.

Прошлог четвртка у „Салону код 
Порте“ гостовао је Драган Јовановић 
Данилов, један од најпознатијих 
савремених књижевника. Поред 
аутора, о делу његовог богатог опуса 
говорио је и књижевни критичар 
Милета Аћимовић Ивков. 

- Поезија је највиталнији део 
српске књижевности. Будући да сам 
чест гост на песничким фестивалима 
у иностранству, видим да је овде 
сконцентрисана једна велика 
количина песничке енергије, а 
поготово се то види у збиркама 
младих песника који тек ступају на 
сцену. Мислим да наша поезија у 
сваком случају може да се мери са 
великим поезијама које се данас 
пишу. Мислим да постоји кретање 
песничке енергије; она се некад 
налазила у Египту, па је путовала на 
Далеки исток где су стварали велики 
песници, па се поново враћала у 
Француску у време Рембоа, па у 
Немачку и тако даље... Ја мислим да 
је код нас сконцентрисана велика 
количина песничке енергије и само 
је интрига у томе како то представити 
свету на један плодотворан начин, а 
то мора да се уради кроз антологију – 
каже Јовановић Данилов. 

Драган Јовановић Данилов 
недавно је објавио и књигу есеја 
„Духови Балкана“; каже да проучава 
све у вези са Балканом – историју, 
митологију, антропологију, фолклор, 
и сматра да књижевност мора да носи 
код духовне особености тла са којег је 
поникла. 

- У књизи „Духови Балкана“ 
налазе се моји есеји о Београду, 
затим о животу у малим градовима, 

попут Вршца, а кључни есеј је 
„Блиставо многоженство књига“ 
о књигосаурусима, светским 
антикварницама које сам посећивао, 
бувљацима, великим библиотекама 
света... – каже Јовановић Данилов. 

- Постоје они писци који имају 
велики углед у књижевном свету и 
они које књижевна публика истински 
воли и чије књиге чита. Од прозних 
писаца то би данас могло да се каже 
за Горана Петровића, од песника то је 
свакако Драган Јовановић Данилов. 
Он је занимљив као песник који је 
имао турбулентан песнички развој, 
који је у тематско подручје своје 
поезије уводио различите садржаје, 
и може бити постао песник чије су 
се књиге читале тек онда када је од 
астралних простора и тема које су се 

тицале митолошких образаца, почео 
да своју песничку оптику приближава 
савременој стварности. Ако бисмо 
покушали да на један сегмент, као у 
синегдохи, сведемо његову поезију, 
то су чулне и пластичне песничке 
слике – рекао је Милета Аћимовић 
Ивков. 

Драган Јовановић Данилов рођен 
је 1960. Године у Пожеги. Студирао 
је на Правном и Филозофском 
факултету у Београду на групи за 
историју уметности. Аутор је књига 
песама: „Еухаристија“ (1990), „Енигме 
ноћи“ (1991), „Пентаграм срца“ 
(1992), „Кућа Бахове музике“ (1993), 
„Живи пергамент“ (1994), „Европа 
под снегом“ (1995), „Пантокр(е)
атор“ (1997), „Глава харфе“ (с Дивном 
Вуксановић, 1998), „Алкохоли с југа“ 

(1999), „Концерт за никог“ (2001), 
„Хомер предграђа“ (2003), „Гнездо над 
понором“ (2005), „Мемоари песка“ 
(2008) и „Моја тачна привиђања“ 
(2010). Објавио је романе „Алманах 
пешчаних дина“ (1996), „Иконостас 
на крају света“ (1998) и „Отац ледених 
брда“ (2009) и књигу аутопоетичких 
есеја: „Срце океана“ (1999). 

О његовој поезији објављиване 
су критике на италијанском, 
француском, енглеском, бугарском, 
румунском и словачком језику. 
Заступљен је у многим домаћим и 
светским антологијама, учествовао је 
на бројним књижевним фестивалима 
и добитник је значајних признања у 
Србији и иностранству. 

Т.С. 

РАЗГОВОР О ПОЕЗИЈИ И ЕСЕЈИМА ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋА ДАНИЛОВА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ПЕСНИК ЧУЛНИХ И ПЛАСТИЧНИХ СЛИКА 

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НОВА КЊИГА СЛОВЕНАЧКОГ РОК КАНТАУТОРА ЗОРАНА ПРЕДИНА 

 „ГЛАВОМ КРОЗ ЗИД“

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су награде за своје читаоце. Прва два 
љубитеља књиге који пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com добиће књигу Зорана Предина 
„Главом кроз зид“.

У прошлом броју „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
поклањали су књиге Гијома Мусоа „Живот је роман“, 
набрже су биле наше читатељке Ивана Секулић и 
Тијана Штулић.
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„Вршачка кула“ ускоро 
покреће литерарно-ликовни 
конкурс за старије основце и 
средњошколце на тему историје 
Вршца и славних појединаца који 
су је градили. Колико је по вама 
важна популаризација дечијег 
стваралаштва? 

- Кажу да данас нема уметности, 
нема публике, да уметност никоме 
није потребна, а ми треба да се питамо 
да ли је ико нуди. Ликовна уметност 
у основним и средњим школама 
сведена је на симболику, чини ми се да 
се доста погрешно предаје, деца мало 
раде и испада да су неталентована. 
Потребно је популарисати код деце 
ликовну активност зато што је то 
један од најјефтинијих начина да 
се покреће њихова стваралачка 
интуиција. Проблем је у томе што децу 
делимо на даровите и недаровите, 
зато што увек имамо неке стандарде 
који класификују децу. Међутим, свако 
дете је даровито, једино што нису сва 
деца заинтересована да то искажу. 

Већ дуго, двадесет година, од како 
је класична слика нестала са сцене, 
људи су престали да иду на изложбе, 
у галерије, на ликовне колоније. 
Стално се прича о некој обнови слике. 
Кога брига за слику?! Нас је брига, а 
посебно децу, за нас. Треба обновити 
потребу људи за искуством слике, 
поезије, квалитетне музике...  Искуство 
слике, музике, сваке суштинске 
генеричке уметности, у ствари је 
искуство креативне самоперцепције 
и саморефлексије. Може човек да 
плати да оде у Лувр и да за три сата 
прошета поред три хиљаде светских 
ремек-дела, а да опет изађе празнији 
него што је био, јер искуство слике 
настаје тако што неко посматра 

слику, па прође петнаест секунди 
па нешто у нама премери могуће 
ликовне квалитете, па се у нама, 
из нас, јави некакав сигнал, и онда 
добијемо хало-ефекат, неки ехо себе 
на виђено. Сви би хтели да за петнаест 
секунди виде „Мона Лизу“ и да иду 
даље. Заборавили смо да користимо 
способност самоперцепције. 

У нашим школама се, за разлику од 
светских где су то главни предмети, не 
учи решавање проблема. Сликарство 
и поезија су један од видова 
решавања проблема. Уметници не 
сликају слике, они своју даровитост 
дарују као дар. У доброј слици постоји 

клица даровитости уметника, која је 
кодирана тако да онај који то погледа 
доживи искуство за које је веровао да 
га није имао јер није имао среће на 
лутрији генетике. Сва су деца имала 
интуицију, али су људи то заборавили 
јер их у школама учимо да меморишу, 
да користе мозак само у вербалним 
сферама. 

На који начин би требало 
мењати образовни систем, 
нарочито када је реч о ликовном 
образовању, да би он подржао и 
развијао таленат код деце? 

- Образовни систем се стално 
мења, како би се стварала фама 
како се неко брине о образовању. Ја 
сам десетинама година учествовао 
на разним скуповима који су се 
тицали иновација у педагогији, 
али кључно питање је – да ли су 
икоме потребна паметна деца? Да 
ли су икоме потребни одговорни, 
критични, самосвесни, снажни, 
храбри људи отворени за промене? 
Или се забава, просек, конфузност 
у мишљењу, производе перфидно, 
интелигентно и свесно? Суштина 
је у питању да ли су нам потребни 
људи промена, они који ће моћи да 
компензују изазове времена и оно 
где престаје сва могућа интелигенција 
информатичке технологије која је 
механичка иако фингира оно што 

човек ради. Ми смо бића хемије и 
наше стваралаштво је ехо менталне 
хемије. Уметничко дело „хакује“ 
ум човека, изазива парадоксално-
креативну хемију. Да би доживео 
уметничко дело, човек развија 
суптилно осећање самопроницања, 
шесто чуло, ослушкивање свог ума. 
Ми користимо мозак на поверење, 
очајни смо што нас издаје, а никад се 
нисмо обучавали за њега. Почетак 
обуке је кроз уметност. Идеално би 
било да се савремена педагогија 
приближи протоколима уметности. 
То су предлагали и Ерих Фром и разни 
филозофи, а то се и деси с времена на 
време, кад друштвима у драматичним 
тренуцима треба колектив здравих 
људи. Вршац може да се похвали тиме. 
Кад се појавио Паја Јовановић, он је 
својим сликама пробудио национ. 
Одрадио је посао какав више ниједан 
сликар у историји неће урадити, али 
то је преседан. Јер када се одређени 
циљеви остваре, систему су опет 
потребни просечни, затворени, 
конформистички умови. 

Нико не зна шта ће деца која данас 
завршавају основне и средње школе 
радити за пет или за десет година. 
Деведесет одсто садашњих занимања 

за десет или петнаест година више 
неће бити потребна. У Србији постоји 
око две и по хиљаде професионалних 
ликовних уметника. Када би нас 
неко шаком покупио и изнео из 
Србије, месецима нико не би осетио 
да фалимо друштву. Огроман број 
уметника јако тешко живи, изложбе 
су бесмислене, мада је у медијима 
огромна количина информација о 
догађајима у култури... Људи не иду у 
Лувр да би научили да сликају, већ да 
би са собом изнели парче памети коју 
је човечанство тамо депоновало. Не 
иде се у галерију да би се видело шта 
је геније од уметника урадио, већ да 
би се проверило колико је људскости 
у нама остало, колико још сензибила, 
да се стане пред слику и сачека тај 
одговор, па онда имамо снаге да 
се рвемо и ухватимо у коштац са 
овим светом. Све смо беспомоћнији. 
Ствари се решавају далеко од нас. 
Сликарство постаје један од талената 
који су људима све мање потребни. 
Од 400 милиона људи у Европи, само 
педесет хиљада људи понекад купи 
и чита књигу поезије. Нису глупост и 
незаинтересованост за уметност само 
српски специјалитет. 

Шта ради основна и средња 

ТОМИСЛАВ СУХЕЦКИ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР: 

„УМЕТНОСТ ЈЕ ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УМА“ 
Вршац има својеврсну стваралачку климу, слажу 

се многи, па и сликар и ликовни педагог Томислав 
Сухецки. Ово поднебље је изнедрило многе великане, 
али је многе и пропустило да препозна, никоме нису 
били потребни, каже Сухецки. Сматра да је због 
тога важно стално изнова проналазити начине да 
се дечије стваралаштво препозна и прикаже, али и 
подстицати децу на стварање од најранијег доба, 
јер ће само тако научити да користе сопствене 
капацитете, једине који ће им помоћи да се једног 
дана ухвате у коштац са светом. 

О значају развоја дечијег стваралаштва, 
образовању младе публике, таленту и изазовима 
модерног доба, Томислав Сухецки говорио је за 
„Вршачку кулу“. 

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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5 kg 203,50
25 kg  852,50
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5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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„НАПУНИМО ВРШАЦ ЛЕПОТОМ 
ПРИКАЗАНОМ КРОЗ ДЕЧИЈУ ИНТУИЦИЈУ“ 

- Овакве акције, попут овог конкурса „Вршачке куле“, важне су јер 
деца на тај начин сама помажу себи. Она одједном постају свесна да 
могу да ураде нешто мимо протокола и мимо калупа. Такође, када деца 
сликају портрете Паје Јовановића, Стерије, Брашована, разних песника 
и свих који су успешнији од формата и димензија Вршца, деца схватају 
да је Вршац стваралачко подручје, клима која је сама по себи дар и 
потенцијал и да ако је Вршац могао да изнедри такве појединце, и они 
имају исти потенцијал. Не бавимо се идолопоклонством, обожавањем 
мртвих великана, него преко њих обожавамо себе и дајемо себи 
пространство. 

Пре двадесет година био сам у Пољској где су све учионице у свим 
школама од пода до плафона испуњене фотографијама њихових 
великана, не да би они обожавали краљеве, већ да би обожавали себе. 
Када гледамо у празне зидове, гледамо у празну прошлост, празну 
садашњост и празну будућност. Хајде да напунимо Вршац лепотом 
приказаном кроз ум, интуицију и страст деце. Ово што „Вршачка 
кула“ покреће је обнова искуства слике. Сва мала деца су даровита, 
јер су интуитивна. Како освајамо свој ум речима, заборављамо 
интуицију, осакаћујемо се. Колико је Паја Јовановића никло у Вршцу у 
међувремену, али нису били потребни никоме?! Данас сликарство Паје 
Јовановића не би могло да препороди нацију, све има своје време, али 
могло би да препороди појединца. 
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школа? То је дрил. Мала деца носе 
ташне теже од себе, претварају се 
у камиле, уче ствари које све мање 
имају везе са изазовима око нас док 
им се не огади учење, и одједном их 
мрзи и да мисле. Мишљење постаје 
највећа казна; сви би да кулирају, не 
знајући да је „кулирање“ израз који је 
настао у америчким тамницама где 
робијаши не смеју да мисле да не би 
полудели већ морају да празне мозак. 
Наша деца морају да пуне мозак, 
да буду борци, фајтери, самураји 
садашњости. Децу треба научити 
да обожавају свој ум као једино 
оруђе које им даје шансу да парирају 
будућности за коју немамо појма 
како ће да изгледа. Данас се у свету 
годишње улажу стотине милијарди 
евра у развој вештачке интелигенције. 
Колико се улаже у развој биолошке, 
људске интелигенције? Препуштени 
смо сами себи. 

Да ли подстицање дечијег 
стваралаштва посредно утиче и на 
образовање другачије уметничке 
публике за будућност? 

- Ја сам дуго предавао на високој 
школи за образовање васпитача; 
када бих питао младе од деветнаест, 
двадесет година када су прочитали 
последњу песму, гледали би ме бело. 
Врло је опасно када млади људи у 

време када су сами песма, поезија 
људске расе, не читају поезију. Поезија 
је у крвотоку тог животног доба. Не 
морају деца да постану ни сликари 
ни песници, али морају да науче 
да користе свој ум. Бомбардовани 
даровитошћу из туђих глава, и 
ми се мењамо. Способност нашег 
менталног самопобољшања и јесте 
довела до узлета човечанства. Једини 
до сада познати алат за побољшање 
интелигенције је уметност. 

Како су измењене околности и 
недавно ванредно стање утицали 
на културу и уметност у Србији? 

- Да би власт у целом свету 
доказала да култура цвета више него 
икад, сваки културни догађај добија 
пажњу. Свуда се прича да културе 
има више него икад, медији су пуни 
вести о културним догађајима, а у 
ствари није тако. Ја сам излагао у 
Београду, дошло је троје Београђана, 
и то новинари. Обележавали смо 
педесет година ликовне колоније 
у Делиблатској пешчари, која је у 
међувремену угашена. Запањујуће је 
да Вршац има публику, на изложбама 
се појави пет пута више публике 
него у Београду. Изолација је лоше 
утицала на све нас. Ми постојимо 
када се директно гледамо. Треба 
водити рачуна да бар деца из те 
пошасти изађу што мање озлеђена, 
да остварују што више социјалних 
контаката. Када разговарамо, када 
мислимо, наше мишљење, слика коју 
видимо, речи које чујемо, мириси, 
све је то искуство које настаје када 
неке стварне струје пролазе кроз 
хемијско биоткиво нашег ума. То је 
стварност. А сајбер информација, то 
су каблови дебљине руке, положени 
на дна океана, кроз које титрају неки 
електрони који индукују милијарде 
жеља, снова, замлаћивања, страсти, 
игара и надања. Свака наша мисао 
је и хемијска чињеница, физичка 

стварност, а сајбер простор је фантом 
у коме нема ни минимума енергије. 

Мислите да уметност која се 
преселила на мрежу не може 
да замени непосредно искуство 
културних догађаја? 

- Тројански коњ је био једна од 
најгенијалнијих превара икад, ова 
се може упоредити са њом. Можемо 
да се забављамо у сајбер простору, 
али смо реалан простор очистили 

од уметности, изложби, музике, 
књига. Деца и одрасли на интернету 
учествују у умреженим галактичким 
играма, побеђују ванземаљце, постају 
краљеви галаксија, имају супер моћи, 
а онда се врате у стварност где не могу 
да зараде парче хлеба. Изгубе контакт 
са стварношћу. Што више мреже, то 
више морамо да учимо да миришемо, 
да осетимо укус, да својој телесности 
и својој стварности поклањамо више 
пажње. 

Прошле године обележили 
сте јубилеј, четрдесет година свог 

професионалног рада. Како се 
мењала ваша уметност, а како 
однос друштва према уметности 
током тог времена? 

- Имао сам среће, када сам кренуо 
да сликам, сваки аматер имао је своју 
публику. Постојала је једна врста 
посвећености грађана оног времена. 
Људи су били изузетно радознали 
да сазнају шта је то слика, шта је то 
поезија. Наишао сам на невероватну 
добродошлицу. Излагао сам тридесет 
година на најзначајнијим изложбама 
Југославије, добијао неке награде, 
и одједном се, како сам ја улазио 
у зрелије године, десило да као да 
је остарила и уметност и престало 
је интересовање за њу. Настала 
је експлозија визуелних медија, 
тоне и тоне монографија неке нове 
стварности која никога не занима. Ја 
имам седамдесет година, припадам 
сликарима који постоје само зато што 
то сами желе. Никоме нисам потребан, 
не ја, због врсте мог сликања, него 
нико, ничије сликарство. Када питам 
своје пријатеље, колеге, зашто још 
сликају, кажу – да бих доказао да 
постојим. Сликају за себе. Обележио 
сам јубилеј, али јубилеја нема, живимо 
у временима када нема шта да се 
слави, осим да обновимо нешто што 
би требало славити – сваког човека, 
свако дете, да се боримо против 
опште равнодушности. 

Када онај који је сликао у 
Алтамири, не би добро насликао 
бизона, цело племе би умирало 
од глади. Али ако је тај бизон био 
насликан са толико страсти, логике, 
енергије, виталности, да покрене 
последњи атом снаге и интелигенције, 
племе је ловило и преживљавало. 
Данас живимо у бетонским пећинама, 
са ТВ екранима, повезани цевоводима 
и сајбер информацијама. Не знамо 
које способности имамо, а морамо да 
их обновимо да бисмо поново почели 

да ловимо, прво свој дух и своје мисли. 
Да ли ви још увек сликате? 
- Да, више него икад. Изненадим 

се да и са седамдесет година могу 
нешто да направим. Мада, искрено 
речено, професори на Академији 
говорили су нам да чувамо радове 
са Академије јер ништа боље од тога 
нећемо урадити. Младост је, сама по 
себи, страст и енергија, отвореност 
без калкулације, а то ствара права 
дела. Стари људи имају пуно рутине, а 
уметност рутине не може да изненади. 
Изненађење је „хаковање“. Хакер 
изненади рачунарске програме и уђе 
у простор који је забрањен. Уметник 
изненади биолошке препреке, 

стереотипе у уму, и дође у пределе 
који су привидно забрањени и 
одједном му се деси поезија. Деси ми 
се слика, деси ми се музика, деси ми се 
да сам жив и да се осећам као човек 
три димензије. Постојим. 

Т.С. 

Ема С.

Тома С.

Сара С.
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После „Веселе вештице Нике“ 
објавили сте и наставак „Весела 
вештица Ника и зла Кјара“. У 
каквим новим авантурама ће мали 
и велики читаоци пронаћи вашу 
јунакињу? 

- Веселу вештицу Нику, као и њену 
мачку Веки пронаћи ће у новим 
авантурама препуним разноразних 

перипетија и догодовштина које су 
обично-необичне, старно-нестварне, 
свакодневно- несвакидашње, које 
вештица Весела Ника успешно 
савладава и решава и тиме наново 
испуњава ЗАДАТАК. А ту је и велики 
двобој између Веселе Нике и зле 
Кјаре. Двобој добра и зла, изнад 
самог градића Шмека, где грађани и 
не слуте шта се око њих и над њима 
збива. 

Ова књига деци шаље неке 
важне поруке? 

- Да, књига кроз један забаван 
начин шаље поруку деци о важности 
чињења добрих дела. Као и то, да 
стално треба делити и даровати 
осмех, лепу реч, загрљај, али и чувати 
наше животно окружење. 

Ваше јунакиње, и оне добре и 
оне зле, руше стереотипе и доносе 
нов поглед на ликове вештица? 

- О да, свакако! Вештица Весела 
Ника је вештица из фамилије добрих 
вештица и изгледа јако лепо и 
љупко и ничим не плаши децу, већ 
их увесељава и радује. А ту је и 
зла вештица Кјара, која нимало не 
подсећа на злоће које су деца већ 
упознала кроз многе књиге, филмове 
и цртаће. Кјара је једна савремена 
зла вештица, која безмало изгледа 
као манекенка из неког модног 
часописа и никада, али никада не 
бисте рекли да је то нека злоћа.  Али, 
тако је то у савременом добу технике 
и иновација, где вештице користе 
мобилне телефоне и компјутере 
поред чаролија и магије. 

Поред два романа, ауторка 
сте и неколико књига песама и 
позоришних комада за децу. У 
чему је специфичност писања за 
најмлађе? Колико је ова публика 
захтевна? 

- У мом случају, како ја волим да 
пишем за децу и у томе уживам, 
ја се трудим да кроз своја дела, 

биле то песме, драмски текстови 
или романи, забавим децу али и да 
их нечему научим, информишем, 
заинтересујем и томе слично. Деца су 

као сунђер, она упијају све што чују, 
виде, прочитају, било то добро или 
лоше а то веома утиче на формирање 
њихове личности. То је веома 
захтевна, али и најдража публика  и 
са њима нема играња и причања 
или писања празних прича. Имају 
милијарде питања и и те како умеју да 

вам доскоче и да вас збуне, али и да 
вам бескрајно улепшају дан и живот. 

Роман је употпуњен 
илустрацијама Александре Илић. 
Како је изгледала ова сарадња и 
колико су илустрације битне за 
коначан утисак о књизи? 

- Сарадња са Александром Илић 
је одлична. Када сам угледала прве 
илустрације била сам одушевљена, 
било је то баш то што желим. Одмах 

су ми се допале, како у првој, тако и 
у другој књизи. Моје мишљење је да 
су илустрације веома битне, да оне 
добрим  делом привлаче децу да 
прочитају књигу, дају чар и магију 
књизи, као и лепоту. 

Да ли планирате наставак 
серијала? Шта сада пишете? 

- Искрено, волела бих да напишем 
наставак, али видећемо.Тренутно 
пискарам по коју песмицу за децу и 
надам се неком скоријем дружењу са 
децом кроз промоцију књиге „Весела 
вештица Ника и зла Кјара“. 

Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - ЛЕЛА СТОЈАНОВИЋ: 

„ДЕЦА СУ ЗАХТЕВНА, 
АЛИ НАЈДРАЖА ПУБЛИКА“ 

Нови роман за децу Леле Стојановић „Весела вештица Ника и 
зла Кјара“, наставак „Веселе вештице Нике“ нуди малим читаоцима 
авантуру јунакиња за које ауторка каже да ни по чему не личе на 
вештице на које смо навикли. Кроз вечиту тему борбе добра и зла, 
ауторка ће се дотаћи важности лепог понашања, али и екологије, уз 
поруку да је највећа магија чињење добрих дела.  

Лела Стојановић је рођена и живи у Нишкој Бањи. Члан је 
Удружења драмских писаца Србије и Удружења књижевника Србије. 
Објавила је књиге песама за децу „Зелени облак“ (1999), „Најлепши 
осмех“ (2008), „Оаза среће“ (песме на тему екологије, 2009) и 
„Константин Велики“ (сликовница, 2013). Ауторка је многобројних 
позоришних текстова за дечју сцену, играних у земљи и региону. 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ 
„ВЕСЕЛУ ВЕШТИЦУ НИКУ И ЗЛУ КЈАРУ“ 

ЛЕЛЕ СТОЈАНОВИЋ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ настављају са награђивањем 

љубитеља књиге. Овог пута најбржи читалац „Куле“ освојиће нову књигу 
Леле Стојановић „Весела вештица Ника и зла Кјара“. Све што је неопходно 
је да на имејл адресу citajmokulu@gmail.com  пошаљете своје име, презиме 
и адресу. Читалац чији имејл стигне први добиће обавештење и моћи ће да 
преузме награду у просторијама редакције „Вршачке куле“,  Другог октобра 
59. Неопходно је само да по награду дође са примерком последњег броја 
„Куле“. 

НАГРАЂЕНИ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА „КУЛЕ“
Књигу „Клопка и друге приче“ Горана Скробоње освојио је наш читалац 

Немања Маринков. Честитамо.
.

„Књига је подсетник деци да стално треба делити и 
даровати осмех, лепу реч, загрљај“ 

„Деца имају милијарде питања, умеју да вам доскоче и да 
вас збуне, али и да вам бескрајно улепшају дан и живот“ 
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  НОВА РОК КЊИГА НА СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ НЕБУ

БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА

PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada 
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 

instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju

Сања ли ико данас још о слободи, 
братству, једнакости, правди или смо од 
тога коначно одустали, да се не усуђујемо 
ни да сањамо. У време настанка Пајиног 
Триптихона велики свет је с гнушањем 
открио злоупотребу дечијег рада у срцу 
Европе, у то време радници су  подигли 
главе и песнице, у то време Тесла је 
човечанству дао енергију слободе и 
светлости сунца без чађи у свакој соби, а 
струја да замени људске руке.

А на Трипштихону Паје Јовановића 
време је стало. Људи лежерно тргују, беру 
грожђе и косе жито као власници свог 
времена света.

Данас је бесмислена борба за радничка 
права јер је рада све мање, слободу имамо 
да будемо различити, али не и да будемо 
једнаки, а братство је превазиђено кад су 
нас завадили.

Егоистички, размажени човек 
конформизма, затечен као дете кад му 
одузму слаткиш, пробуђен је новим 
ратовима светова. Трећи светски рат није 
се најавио, али нас је унизио и претворио у 

обичне куглице у глобалној игри на срећу 
преживљавања док топломер, кашаљ и 
тест не кажу, бинго, добио си корону.

Оно што није могла педагогија, 
диктатори тираније, моралне поуке и 

филозофија, етика чак ни искрена вера, 
учинио је непријатељ чије постојање не 
можемо сами да докажемо, али учинио 
нас је послушним, понизним и пре 
имунитета крда или стада, почели смо да 

се понашамо као све послушније стадо.
Одједном као да смо враћени у време 

Пајиног Триптихона без технологије, 
туризма, конформизма и очајни смо за 
разлику од људи које је Паја овековечио 
на својој слици који зраче оствареним 
спокојом, разумом, срећом без патологије 
од које нас хвата панични страх.

Хиљадама година су уметност и 
уметничко искуство били креативни 
програми који су у нама ослобађали 
највећег сужња без ланаца, наше биће 
духовности од кога очајнички, свим 
расположивим средствима, желимо да 
побегнемо. Нашли смо се у новом свету 
сами, у простору шупљег арогантног 
разума, без анђела чувара сопствене 
хемије јер смо га се одрекли дајући 
другоме отворен рачун да организује наш 
живот. И дошло је време наплате.

А Пајин Триптихон делује као чек на 
одложено плаћање.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (86)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ СЕЋАЊЕ НА ВРЕМЕ 

У „Салону код Порте“ Удружење 
„Тачка сусретања“ приредило 
је интерактивни јавни час 
глуме под називом „Глума (као) 
живот“ у извођењу драмске 
уметнице Јелице Брестовац. Кроз 
интерактиван програм, глумица је 
покушала да публици приближи 
свој позив и да сруши неке табуе и 
предрасуде које се за њега везују. 

- Спајам искуство онога што 
сматрам важним у мом послу са 
енергијом публике. Програм је 
интерактиван и много зависи 
од публике, од њихове енергије. 
Постоји много предрасуда о глуми, 
а она је заправо репродукција 
живота и тиче се свих нас, а не 

само одређене, одабране публике 
– рекла је Јелица Брестовац. 

Јелица Брестовац рођена 
је 1975. године у Сремској 
Митровици. Драмски студио 
глуме завршила је у Новом Саду, у 
класи Мире Бањац, 1996. године. 
Играла је у позоришту „Добрица 
Милутиновић“ у Сремској 
Митровици, у представама у 
сопственој продукцији, али и 
неколико година у Народном 
позоришту „Стерија“ у Вршцу. 

- Дошла сам у Вршац као врло 
млада глумица, била сам врло 
узбуђена јер сам дошла у Стеријин 
град. Ансамбл је био врло мали, 
а Вршац и његово позориште 

запамтила сам као своју прву 
љубав, своја прва треперења. Све 
што младом глумцу може да се 
деси, и оно лепо и оно мање лепо, 
мени се десило у Вршцу. Везана 
сам за људе у Вршцу и овај град је 
толико утиснут у мене да и даље 
где год да идем носим Вршац и 
вршачко позориште са собом – 
рекла је она. 

Јелица Брестовац играла је у 
неколико серија и филмова, са 
својим представама гостовала 
на фестивалима у земљи и 
иностранству и освајала бројне 
награде. 

Т.С. 

ДРАМСКА УМЕТНИЦА ЈЕЛИЦА БРЕСТОВАЦ ГОСТОВАЛА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

„ГЛУМА (КАО) ЖИВОТ“ 

Рок критичар и публициста Душан Весић 
представио је своју нову књигу „Бунт деце 
социјализма“ о првој генерацији бендова 
новог таласа (Азра, Електрични оргазам, 
Филм, Хаустор, Идоли, Лачни Франц, Панкрти, 
Параф, Парламент, Пекиншка патка, Пилоти, 
Прљаво казалиште, Шарло Акробата, 
Термити), којом аутор заокружује трилогију 
о најважнијим моментима југословенске рок 
културе.

Креативност, побуна, слобода, урбани дух, 
све то било је резервисано за нови талас – 
музички правац који је добио култни статус 
у југословенској историји музике и културе 

и можда се са правом назива „последњим 
сном Југославије“. „Бунт деце социјализма“ 
је и прва систематска, детаљна прича о 
овом периоду, неумољива хроника писана 
карактеристичним Весићевим стилом који 
Бранимир Штулић пореди са борхесовским, 
уз обиље занимљивих и мање познатих 
података.

Онима пак који то време не памте 
ова књига ће у неколико потеза пера 
показати зашто се о том периоду говори и 
невероватних четрдесет година касније. Нови 
талас? Као да је био јуче!

Где год идем, Вршац и вршачко позориште носим са 
собом: Јелица Брестовац
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 



ПЕТАК • 25.  септембар ВРШАЧКА КУЛА14
БАНАТСКИ ВЕСНИК

П
р

о
је

к
а

т
 с

у
ф

и
н

а
н

с
и

р
а

 П
о

к
р

а
ји

н
с

к
и

 с
е

к
р

е
т

а
р

и
ја

т
 з

а
 к

у
л

т
у

р
у

 и
 ј

а
в

н
о

 и
н

ф
о

р
м

и
с

а
њ

е
 А

П
 В

о
јв

о
д

и
н

е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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. 18.000€. Тел. 
063/877-0604.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² са 
кућом 48 м² Вноградарски пут 6. Тел. 
063/830-9960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел. 
063/890-9960

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. 
063/851-2698

Продајем двособан стан 56 м²-3, 
1. спрат, двособан, реновиран, Трг 
Константина Спајића, плин, може и 
опремљен. Тел. 061/153-0800

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. 
063/761-5969.

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.

Мељам гарсоњеру у центру 
Вршца за Панчево или Београд, уз 
договор. Тел. 060/167-1519

Продајем на  Вршачком брегу 
плац 60 ари, потез Павлишко брдо 
погодно за виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/167-1519 и 
060/740-1210

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. 
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: 064/512-8473, 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. Цена 
50.000 €. 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 кућу на почетку 
новог маргитског насеља са две 
стамбене целине плус незавршено 
поткровље. Тел. 0646347325

Продајем кућу на почетку 
Маргитске улице, приземна 60 
м² са двориштем од 100 м². Тел. 
064/9174777

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/2392587

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Издајем стан у приземљу куће 

близу Миленијума. Тел. 065/832-
1410 и 060/843-5003

Кућа за издавање са  окућницом 
и великом баштом у Потпорњу. Тел. 
063/882-9782.

Издајем гаражу на употребу у ул. 
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/258-
2696

Издаје се намештена соба са 
засебним улазом, код Миленијума. 
Тел: 064/462-9996.

Издајем двособан стан, 
дворишни, намештен. Тел: 806-235

Издаје се гарсоњера у центру 
града, одвојен плин, струја. Тел. 
064/2960285 Цена 70€

Издаје се намештена гарсоњера, 
центар, Стеријина ,31 м², у згради. 
Тел. 069/246137

Издаје се локал , 30 м² у центру 
Вршца, Стевана Немање 14. Хитно и 
повољно. Тел. 064/1513853

РАЗНО
Продајем повољно два бицикла 

(точак 24 цола) скоро нов за већу 
децу, тротинет „риаер“ за већу децу 
и одрасле (носивости до 100 кг)нов, 
ормарић (ципеларник) 80х95х40цм. 
Тел. 063/1077-271

На продају полован сунцобран 
3,5Х3,5, висина 3,10. Цена 10.000 
дин. Полован круњач Оџаци, цена 
15.000 динара. Тел: 063/861-2708.

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 – цена 
300 евра, велики хладњак – 100 
евра, мали бојлер – 100 евра. Тел: 
063/221-610.

Продајем оригинал Вилерове 
гоблене и трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-95-175.

Продајем туш каду димензија 
1мХ0,8м, нова, некоришћена. 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. 
064/1830-018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, 
пони бицикл, комб.шпорет, 
дечији креветац. Гвоздени зидни 
старински чивилук, два стабла 
лимуна у плоду. Тел. 064/9407-095

Продајем нову циглу 10 дин. 
комад. Тел. 060/0837-418

Продајем сто и столице. Тел. 
642262-888

Продајем мотокултиватор “Томос“, 
тример косачицу „Штил“ у Малом 
Жаму и домаћа јаја од коке. Тел. 
061/3049-398

Продајем угаону гарнитуру 
нову, микроталасну, два штапа 
–мушица, лов пушка бајкал 12 
кал. Полуаутомат уз дозволу. Тел. 
064/3858-314 

Продајем поисаћи сто са три 
фиоке (прављен) и два нова кауча.

Тел. 0645/9174-777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, 

то је за лица која имају проблема 
са куковима, монитор за компјутер, 
телевизор, хармонику(малу) за 
мањи узраст. Тел. 060/0833-293.

Продајем кокошке расе 
италијанке, угаону гарнитуру (нова) 
тепихе 5 комада. Тел. 064/4902-239.

Продајем кауч на развлачење у 
добром стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са 
стакленом плочом вреди видети. 
Тел. 064/4902-239

Продајем пет коза и јарца, магаре 
и мотокултиватор у Малом Жаму. 
Тел. 065/6371-092

Продајем кухињу, комплет 

увежена из Аустрије, француски 
лежај од еко коже. Тел. 063/1123-270

Продајем домаће патке и домаћу 
супу могућа достава на адресу у М. 
Жаму. Тел. 838-351 и 060/3050-960.

Продајем дечју завесу, као нова, 
димензије 1,53 Х 3,83, одговара 
прозору 140 Х 140 и дечји тепих у 
одличном стању, димензије 170 Х 
120. Тел: 060/8070-158.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем скутер „Pijagio“ 

49 кубика, нове гуме, 2000 
годиште, регистрован за двоје, 
може замена за ауто (доплата, 

договор). Тел. 061/3071085
Ауто приколица на продају, 

димензија 175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Застава 101 на продају, 
регистровна до децембра, цена 
200€. Тел. 062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 2008, 
регистрован до 2020. Тел. 
064/4533780.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ 
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У 
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 
59.

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.

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.

Тел: 060/8070-168

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 

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Његови  најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, 
син Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет 
Бранислав, рођаци и пријатељи.

Дана 29. септембра 2020. године навршава се се пет 
година откако са нама није најбољи супруг, тата и деда 

на свету
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МИЛЕНА ТРУСНИК

Последњи поздрав драгој сестри, остаћеш заувек у 
нашим срцима

Сестра Јулијана и зет Тодор

Дана 24. септембра навршава се 40 тужних дана откако 
није са нама моја драга сестра

МИЛЕНА ТРУСНИК

Последњи поздрав драгој тети,
Бићеш заувек у нашим срцима

Гоца и Мица са породицама

Дана 24. септембра навршава се 40 тужних дана откако 
није са нама наша драга тета

МИЛЕНА ТРУСНИК

Дана 24. септембра навршава се 40 тужних дана откако није са нама наша драга

Заувек у нашим срцима
     Твоји најмилији
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Како Вршац не доби 
диплому слободне вароши, 
која би имала вредност 
племићку, он нема ни свој 
нарочити грб. Из средњег 
века угарског и из времена 
турских ратова не знамо 
такође, да ли је Вршац имао 
печат или другог каквог 
обележја. Но у прошлом веку 
имале су и српска и немачка 
општина, самосталне будући, 
засебан печат као обележје.

Први печат немачке 
општине сасвим нам је 
непознат. Други је направљен 
1745. год. што се види по 
општинским рачунима нем. 
Вршца исте године, где се 
каже:“ За резање печата од 
меди...2ф.30кр.“, (споменуто 
на другом месту). Овај печат, 
велики као плоча четири  
новчића, има на себи слику 
куле ограђено зидом, који је, 
како ми држимо, само на овом 
печату онако нацртан, како је 
кадгод изгледао. Сама кула 
покровљена је пирамидалним 
кровом, а на западној страни 
види се грађевина, здање, 
које је као што знамо ту 
постојало. Натпис овако 
гласи:“INSIEGEL DES WERSZER 
(sic) GERICHTS. 1745.+“- 1777. 
год. даде општина нов печат 
„Policey Stempfel“ изрезати, 
што је  коштало 32 кр. И 
овај носи на себи слику 
куле као и овај први, само 
што се на подножју њеном 
налазе 3 чокота с грожђем. 
Натпис на овом печату овако 
гласи:WERSCHEZER MARK-
GERICHTS-SINGL 777. По 
наредби жупаније изрезан 
је и трећи печат год. 1783. за 
5ф., али га нигде нисмо могли 

видети.
Најстаарији печат  

српске општине види се на 
актима прве половине 9. 
десетине прошлог столећа. 
Он је величине сребрне 
форинте и с леве стране 
на њему стоји  црква (св.
николајевска?) нацртана. 
Више крова црквеног види 
се св. Никола, са уздигнутом 
руком благосиљајући. С 
лева од торња стоји II., десно 
RWS (Raizisch-Werschetzer 
Siegell или Sigill). Већ се 
год. 1786. други печат 
употребљавао. На њему је 
натпис: SIGILUM+OPPID+RATZ-
VERSECZ+, дугачак је 44мм, 
а широк 37мм. На доњој 
половини орнаментом 
украшеног грба стоји с лева 
св.николајевска црква, а 
поврх крова светитељ, као и на 
пређашњем печату; десно од 
светитеља стоји Н (Николај). 
На горњој половини види се 
вршачка кула, с десна црква 
(на Миси) без торња и пред 
уласком 4 степена. Између 
куле и цркве стоји у овалу 
монограм исплетен од С. и Г. 

Над кубетом налази се анђео 
са раширеним крилима.

Обележја и једне и друге 
општине скупа, видимо на 
печату диштриктуалног 
звања из год. 1777. На њему 
је аустријски двоглави орао, 
који носи на прсима цркву. 
Кула стоји засебно.

По привилегији којом 
Вршац постаје тржиште г. 
1804., печат овако изгледа. У 
плавом пољу подиже се Миса 
и на њој црква с торњем и 
самостаном, и вршачка кула, 
која је  погрешно нацртана, 
јер се спољашњи град 
налази са источне стране. На 
подножју оба брега, по којима 
се види винова лоза, шири 
се варош ограђена зидом, 
а у њој се лепо распознају 
3 цркве, св. николајевска, 
успенска и црква св. Герхарда. 
Пред зидом варошким види 
се поље. Над кулом виси рука 
у оклопу с крвавом сабљом, 
на којој је набодена татарска 
глава 1). Ово обележје и данас 
се јошт употребљује; само 
што су натписи неколико 
пута измењени, тако г. 1817., 
1861., и 1871. Од ото доба 
латински натпис замењен је 
мађарским. Значајно је, да се 
на печату од 1804. не налази 
бедемом опкопана варош, као 
на слици у тржишној дипломи. 
Само печат од г. 187. носи ово 
обележје, а сви остали, па ни 
данашњи, немају га.

Печат, што га је 
употребљавао окружни 
одбор 1849., био је украшен 
пређашњим српским 
кнежевским грбом и носио је 
овај натпис: ПЕЧАТ ОКРУЖНОГ 
ОДБОРА ВЕРШАЧКОГ 1849. 2).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (234)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

1) Упореди слику на стр. 214.1. свеска 2) Упореди слику на стр. 57. ове свеске.

ПЕЧАТ И ОБЕЛЕЖЈЕ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“  , ВОЈВОДИНА ИНФО, 34. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 722, 11. СЕПТЕМБАР 2009.

ВИШЕ МАЛИШАНА У 
ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ

И поред 1020 уписаних малишана, што је за читаву васпитну 
групу више од прошле године, око 50 деце остало је на чекању за 
место у Дечијем вртићу.

Због потребе родитеља, Вртић „Буба мара“ добио је једну 
васпитну групу више, тако да за сада, у Дечијем вртићу, што у 
полудневном, што у целодневном боравку и јаслицама, време 
проводи 37 васпитних група и свака са више од 30 деце.

Ових дана завршавају се радови у новом јасличном простору, 
те ће деца јасличног узраста боравити, почетком октобра, у 
конфорнијем простору. Намештај за нови објекат поклонила је 
грађевинска фирма „Расинг“, док је фирма „Биро стил“ обезбедило 
играчке и део опреме.

„ВРШАЧКА КУЛА“  , ВОЈВОДИНА ИНФО, 34. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 722, 11. СЕПТЕМБАР 2009.

НА КРОВУ АЛПА
Након паузе од неколико година, због саобраћајне незгоде на 

мотору 2004. године, ВршчанинМилош Лазаревић направио је 
успешан камбек у алпинизам, освојивши Гросстлокнер, највиши врх 
Аустрије на Алпима и други у Европи по тежини освајања.

-Силазак је био још тежи, каже Милош, али успели смо срећно 
да стигнемо до Дома, а после краће паузе и до паркинга где нас је 
чекао аутобус за повратак у Србију. Већ је био дубок мрак. Било је 
око 22 сата. За један дан смо се попели на врх и спустили прешавши 
висинску разлику од око 2.000 метара, што је доста напорно за 
људски организам.

За овакву експедицију алпинисти се припремају више месеци, 
па и годину дана. Милош није био у прилици да то уради пењући 
се на врхове бивше СФРЈ и околних земаља, али је кондицију 
успешно стекао на Вршачким планинама. Кад се одмори кренуће 
у нову авантуру, јер алпиниста никад не мирује, не прија му пад 
адреналина, каже.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

Одбојкаши вршачког Баната одлично су 
стратовали у новој сезони освојивши Куп Војводине 
после тријумфа у финалној утакмици против Новог 
Сада у Хали СПЕНС-а. Изабраници тренера Игора 
Сантрача славили су у узбудљивом маратону у 
пет сетова (25:19, 20:25, 25:13, 22:25, 15:13), на 
тај начин обезбедили учешће у Купу Србије и са 
нестрпљењем очекују жреб шеснаестине финала. 
Бољи увод у првенство Прве Б лиге, у којем ове 
сезоне циљају врх, нису могли пожелети.

- Имамо високе амбиције које умногоме зависе 
од самог старта лиге јер се већ у првом колу 
састајемо са Младеновцем, главним кандидатом 
за врх табеле. Селектирали смо тим у складу са 
амбицијама које имамо, у екипи су остали играчи 
који су чинили прошлогодишњи састав, Рајковић, 
Боровићанин, Марков, Медић, Павловић, дошао 
је Лука Младеновић (21) из Ниша, искусни Савин 
прекомандован је на позицију либера, идеја је да 
подмладимо екипу на позицијама које би требало 
да буду кључне у наредном периоду. Са нама је још 
увек Милош Терзић, помогао нам је да освојимо 
трофеј у Купу Војводине и видећемо да ли ће 
играти и у првенству. Бивши репрезентативац чека 
повољан инострани ангажман и док га не нађе 
остаће у клубу. Све ће се знати у наредних десетак 
дана, рекао је Сантрач.

До почетка првенства Банат ће одиграти још 
један припремни меч против Клека, шеф стручног 
штаба Сантрач истиче да је задовољан радом 
током припремног периода иако су неки играчи 
каснили на почетак због епидемиолошке ситуације. 
Паралелно са радом првог тима у клубу озбиљно 
размишљају о сутрашњици, формирана је секција 
од 12 најперспективнијих пионира и кадета са 
идејом да у наредном периоду многи од њих буду 

имплементирани у први тим.
- Жеља нам је да у наредне три-четири године 

створимо екипу од вршачких играча који ће бити 
носиоци игре за дужи период. Имамо доста посла, 
али колико нам је важан улазак у виши ранг толико 
смо посвећени и стварању будућности вршачке 
одбојке, нагласио је Сантрач.

Б.Ј.

ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ СЕЗОНУ ОСВАЈАЊЕМ ТРОФЕЈА

БАНАТ ОСВОЈИО КУП ВОЈВОДИНЕ

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА У НОВОЈ СЕЗОНИ ИМАЈУ ЈАСАН ЦИЉ

ПОВРАТАК У ЕЛИТУ И НИШТА ДРУГО
Кошаркашице Вршца у новој сезони у Другој лиги Србије зацртале су 

освајањеједног од прва два места које води у прволигашко друштво. Тренер 
Мирослав Кањевац селектирао је тим који има квалитет да оствари намеру свих у 
клубу, да вршачка женска кошарка поново буде у елити.

- Само је Црвена звезда трофејнији клуб од Вршца и жеља нам је да се вратимо 
у прволигашко друштво, да поново будемо клуб са највише титула. Имајући у виду 
појачања која смо ангажовали, очекивања су највиша. За комплетирање састава 
недостају нам још две играчице, једна ће се прикључити током следеће недеље 
док за играчицом на позицији крила још увек трагамо.  Довели смо плејмејкера 
Душицу Станаћев из Спартака, Љиљу Томашевић из Радивоја Кораћа, МВП 
прошлогодишег финалног турнира Купа Србије и друга по коефицијенту корисности 
у целој лиги,. Затим, центра Милицу Вучковић из Смедеревске Паланке, очекујемо 
да нам се прикључи Маја Радовић, играчица која игра на позицијама четири и пет, 
и још увек тражимо квалитетним појачањем на тројци. Уз девојке које имамо из 
прошлогодишњег састава мислим да је то сасвим довољно да остваримо циљ, јасно 
истиче Кањевац. 

Током припремног периода Вршчанке су имале јаке мечеве против Црвене 
звезде, Радивоја Кораћа и Старе Пазове. Остварена је победа против Пазове, порази 
су дошли од црвено-белих и Кораћа, уз напомену да су све припрмне мечеве 
Вршачнке одиграле без Радовићеве, Томашевићеве и Стјепановићеве . Последња 
провера биће у суботу у Зрењанину, док у првом колу, које је на програму 3. октобра, 
Вршац у Миленијуму дочекује екипу Слоге из Пожеге. Тренер Кањевац наглашава да 
су све екипе појачане и да има неколико кандидата за врх.

- Ситуација ће се рашчистити до нове године, када ће многе екипе изгубити 
почетне амбиције што због финансија, што из разлога јер остају без водећих играчица 
или им једноставно позиција на табели не дозвољава да размишљају другачије. Ми 
ћемо пуном снагом ићи од почетка до краја, осим уаска у виши ранг ништа нас друго 
не занима, закључио је стратег Вршчанки.

Циљ повратак у елитно друштво: 
Кошаркашице Вршца на промоцији тима за нову сезону

ОД Б О Ј К А

КО Ш А Р К А

После пет недеља припрема 
дошло је време кошаркашког 
мегдана. Вршац, предвођен 
тренером Зораном Тодоровићем, 
путешествије у Кошаркашкој лиги 
Србије почиње у Крагујевцу, где ће 
у суботу одиграти меч првог кола 
против Радничког. 

- Отежавајућа и поражавајућа 
околност током припремног 
периода је што ниједне недеље 
нисмо били у комплетном саставу. 
Пратиле су нас повреде многих 
играча, прве недеље Димића и 
Павловића, касније Милошевића и 
Јовановића. Капитен Савовић је имао 
такав договор да је са радом почео 
1. септембра, мислили смо да ћемо 
успети да ангажујемо плјемејкера 
Стефана Митровића, међутим сада 
је потпуно јасно да од тога нема 

ништа. У таквој ситуацији управа 
је брзо реаговала и ангажовала 
Филипа Симића, међутим он ће нам 
се прикључити у уторак и неће бити 
у тиму у Крагујевцу.

Тодоровић је говорио о адутима 
у игри свог тима као и о слабим 
тачкама.

- Мислим да смо доста добри на 
позицијама два и три са Димићем, 
Павловићем, Живановићем и 
Недељковићем, док ће у почетку 
сигурно шкрипати на позицији један, 
јер се Милошевић враћа из повреде. 
На позицији пет немамо играче 
који би својим искуством могли да 
дају сигурност, али је Американац 
Џенкинс веома сналажљива 
четворка и мислим да солидно 
спремни дочекујемо првенствену 
трку, истакао је Тодоровић. 

Стратег Вршчана проанализирао 
је играче и концепцију игре провог 
ривала Радничког.

- Крагујевчани су доста јачи од 
нас у игри на ниском посту, имају 
добар центарски тандем Катић – 
Ђорђевић и то ће представљати 
велику опасност.  Имају на крилу 
одличног Стевановића, бившег 
играча Партизана и Динамика, 
потписали су искусног плејмејкера 
Думића а ту је и Поповић из 
чачанског Борца. То је добар тим 
против којег морамо тражити шансу 
у брзој транзицији. Оптимиста сам 
после наше припремне утакмице 
против Темишвара, мислим да имамо 
оружје којим можемо да запретимо 
у Хали Језеро, закључио је искусни 
стручњак Зоран Тодоровић.

Б.Ј.

ВРШАЦ ПОЧИЊЕ НОВУ СЕЗОНУ У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ПРВО ГОСТОВАЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ, 
КАТИЋ ГЛАВНА ПРЕТЊА

Трофејни почетак: Одбојкаши вршачког Баната 
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Пландиште, судија: Урош 
Шуљагић (Б. Карловац), стрелци: 
Спремо 57, Вукомановић 75, 
Селаковић у 90. минуту за Слогу, 
Јанковић у 17. минуту за Јединство

СЛОГА: Илкић, Прица, 
Недимовић (Селаковић), 
Цветићанин (Вукомановић), 
Лазаревић, Црногорац (Алберт), 

Спремо, Тадић, Радић, Стефановски 
(Коруга), Олђа.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, 
Пауновић, Нецин (Милићевић), 
Јанков (М. Ћирка), Текијашки, 
Секулић (Симић), Јанковић, Бобић, 
Јовановић, Богдановић (А. Ћирка), 
Моторов.

Влајковчани су доживели 

пораз у Пландишту иако су имали 
предност после првог полувремена. 
Јанковић је у 17. Минуту довео 
Јединство у вођство, али су домаћи 
у другом полувремену били знатно 
ангажованији, преокренули 
резултат и остварили убедљиву 
победу. Да на голу Јединства није 
било одличног Доновића пораз 

његовог тима могао је бити и тежи, 
искусни чувар мреже одбранио је 
једанаестерац Лазаревићу. Слога 
је изједначила у 57. минуту преко 
Спрема, а у финишу, головима 
искусних Вукомановића и 
Селаковића, освојила бодове.

СПОРТ

ФУД БА Л

Вршац, Градски стадион, судија: 
Никола Џомбић (Стара Пазова), 
стрелци: Вујић у 38, Сарајлин 
у 61. минуту из једанаестерца 
за ОФК Вршац, Аничић у 43. 
минуту за Динамо, жути картони: 
Грек, Пуповић, Илић, Сарајлин, 
Османовић (ОФК Вршац), Џугурдић, 
Каранфиловски, Крмар, Матијевић 
(Динамо).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. 
Благојевић, Пуповић (од 63. В. 
Благојевић), Бељин, Грек (од 
46. Станков), Сарајлин (од 79. 
Матковић), Спасић,  Илић, Лазевски, 
Вујић (од 86. Главинић), Османовић.

ДИНАМО: Анџић, Џугурдић, 
Аничић, Каранфиловски, Крмар, 
Анчин, Пештерац (од 69. Брајовић), 
Бодловић (од 5. Црномарковић), 
Крстић, Осман (од 46. Матијевић), 
Радисављевић (од 69 Андрић).

Вршчани су славодобитници 
великог јужнобанатског дербија 
а прво име био је Алекса Вујић, 
стрелац водећег гола за домаће и 
кључни актер акције после које је 
постигнут победоносни погодак. 
Тим тренера Мијаиловића играчки 
је био доминантнији током највећег 
дела меча, у периодима када је 
имао већи посед материјализовао 

је створене прилике и имао 
мудре и одговорне дефанзивце 
у моментима када је ривал био 
опасан по гол Јеверичића. Вршчани 
су офанзиву најавили приликом 
Вујића у 19. минуту после одличне 
акције и центаршута Грека. У 30. 
минуту Сарајлин је покушао да 
савлада Анџића, али његов шут 
главом није био прецизан. Динамо 

је узвратио у 33. минуту када је 
акцију добро водио Пештерац, 
али је одбрана домаћих врхунски 
интервенисала и отклонила 
опасност. У 40. минуту радост 
Вршчана, Сарајлин је са леве 
стране упослио Грека, уследило је 
сјајно додавање главом на другу 
стативу где је Вујић маниром 
расног стрелца довео домаће у 

вођство. Само три минута касније 
Панчевци стижу до изједначења, 
после акције Пештерца лопта је 
стигла до Аничића а његов шут био 
је неодбрањив. ОФК Вршац је после 
одмора био још офанзивнији, у 60. 
минуту Вујић је у слалому обишао 
два играча Динама и када се 
спремао да упути шут, са леђа га је 
саплео Каранфиловски и скривио 
пенал. Сигуран извођач био је 
Сарајлин.  У 75. минуту Вршчани су 
могли да отклоне све дилеме после 
продора Станкова, Илић је имао 
чист зицер, али је његов шут главом 
завршио поред гола. Динамо је 
у финишу имао две прилике из 
слободних удараца са 18 метара, 
али добри шутеви Аничића нису 
нашли пут до мреже.

- Битна победа за све нас у 
клубу, јужнобанатски дерби још  
један је доказ да смо уз панчевачки 
Железничар неприкосновени у 
овом подруцчу. У мини серији смо, 
верујем да нећемо полетети и да 
ћемо низ наставити и на следећим 
утакмицама, рекао је шеф струке 
ОФК Вршца, Ненад Мијаиловић.

У наредном колу ОФК Вршац 
гостује у Адорјану, екипи Тисе.

Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИМА ВЕЛИКИ ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ
ОФК ВРШАЦ – ДИНАМО 1945 2:1 (1:1)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 8. КОЛО
1. Мај Рума - Јединство (СП)  2 : 2
Раднички 1912 - Бечеј 1918  3 : 1
Козара- Раднички (Зр)  2 : 1
Војводина 1928 - Феникс 1995 1 : 1
ОФК Стари Град - Младост (НС) 0 : 1
Омладинац - Тиса  1 : 1
ОФК Вршац - Динамо 1945  2 : 1
Бачка 1901 - Борац  0 : 1
Хајдук 1912 - Слобода  2 : 1
Дунав - Слога (Ч)   1 : 0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 7. КОЛО
Борац - Јединство (НБ)  4 : 0
Банат - Будућност  2 : 1
Црвена звезда - Јединство (БК) 0 : 8
ЖАК - Младост   0 : 1
Раднички (С) - Крајина  0 : 3
Нафтагас - Пролетер  3 : 0
Раднички (К) - ОФК Кикинда 1909 2 : 4
Бегеј - Омладинац ФАМ  2 : 1
Слога  -Јединство (В)  3 : 1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 6. КОЛО
Југославија - Полет (Ид)  2 : 0
Партизан (Г) - Потпорањ  5 : 1
Спартак 1911 - Слога (БНС)  2 : 1
Банат (И) - Стари Тамиш  2 : 4
Партизан (У ) - БАК  1 : 2
Хајдучица - Будућност (А)  3 : 1
Црвена звезда - Долина  0 : 0
Раднички (Б) - Стрела  1 : 2

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
 6. КОЛО

Вултурул - Полет   6 : 0
Караш (Ј) - Партизан (К)  1 : 4
Борац (ВГ) - Караш (К)  1 : 2
Омладинац - Шевац  0 : 3
Банат (Д) - Граничар  3 : 2
Ратар - Борац (ВС)  1 : 0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО
Мачва - ОФК Вршац  1 : 2
Рад - Реал Ниш   1 : 1
Телеоптик - Интернационал  1 : 0
Младост (Л) - Аполон 4  1 : 0
Спартак ЖК - ТСЦ  4 : 1
РФК Графичар - Напредак  3 : 0
Црвена звезда- Бродарац  7 : 0
Чукарички - Кикер  4 : 2
Раднички (Н) - Партизан  0 : 4
Земун -  Војводина  1 : 1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПОРАЗ ВЛАЈКОВЧАНА У ПЛАНДИШТУ 
СЛОГА – ЈЕДИНСТВО 3:1 (0:1)

Шабац, помоћни терен Мачве, судија: 
Ђорђе Максимовић (Инђија), стрелци: Шуман 
у 26. за Мачву, Главинић у 2, Петковић у 72. 
минуту за ОФК Вршац

МАЧВА: Иванчевић, Шимон, Вукојевић, 
Максимовић, Ђокић, Радовановић, 
Тривуновић, Јовановић, Макивић, Шуман, 
Несторовић (од 76. Павловић).

ОФК ВРШАЦ: Павловић, Петковић, 
Радибратовић (од 64. Јунгић), Врањеш, 
Трњанац, Чејић (од 72. Жума), Дугић, 
Благојевић, Главинић, Чупић (од 89. Тешић), 
Ослански (од 84. Герга).

Фудбалери ОФК Вршца остварили су 
трећу победу у Кадетској лиги Србије, другу 
на гостујућим теренима, повећали салдо 

на девет освојених бодова и побегли су 
са зачеља табеле. Изабраници тренера 
Марина Миока дошли су до вођства већ у 
другом минуту, Главинић је одлично скочио 
у шеснаестерцу Мачве на центаршут Чејића 
из корнера и ефектно затресао мрежу. 
Домаћи су изједначили средином првог дела 
када је прецизан био Шуман. На почетку 
другог полувремена Мачва је остала са 
играчем мање после искључења капитена 
Радовановића, а Вршчани су стрпљиво 
чекали своју прилику и искористили је преко 
Петковића.

У наредном колу, у суботу на Градском 
стадиону, ОФК Вршац дочекује београдски 
Рад. Почетак је у 11 часова.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ОСВОЈЕНА МАЧВА
МАЧВА – ОФК ВРШАЦ 1:2 (1:1)
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Наставак успешне серије: Војкан Сарајлин, стрелац 
победоносног гола против Динама

Павлиш, стадион Црвене звезде, судија: 
Драган Милановић (Панчево) 7, жути картони: 
Стрнад, Петковић (Ц. звезда), Трајчевски 
(Долина)

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, 
Петковић, Костадиновић, Јовановић (од 87. 
Чејић), Војнов, Поморишац, Булаја (од 69. 
Јованов), Балог, Стрнад (од 75. Којић)

ДОЛИНА: Бујаковић, Митковски, Колак, 
Поповић, Чижик (од 46. Сокола), Банчов, Светлик 

(од 62. Хлавча), Келечевић, Јованов, Трајчевски, 
Гиговић (од 81. Илић).

У утакмици са пуно темпа недостајали 
су само голови за потпун угођај. Павлишани 
су изузетном борбеношћу неутралисали 
индивидуални квалитет гостију и успели да 
затворе све прилазе ка голу Митова. Најбољу 
прилику за погодак имала је Долина у 33. 
минуту, Јованов је топовски шутирао са 35. 
метара, Митов је одбио лопту до Чижика, а 

на његов центаршут Келечевић је реаговао 
далеко испод свог реномеа и шутирао слабо и 
непрецизно. У другом полувремену је Црвена 
звезда била бољи тим, потпуно је контролисала 
средину терена, а у два наврата домаћи играчи 
тражили су од судије Милановића да досуди 
пенал због играња руком играча Долине у свом 
шеснаестерцу. 

Б. Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ БИЛИ БЛИЖИ ПОБЕДИ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ДОЛИНА 0:0
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