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ОКТОБАР- МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

РАК ДОЈКЕ ЈЕ ИЗЛЕЧИВ УКОЛИКО СЕ ОТКРИЈЕ НА ВРЕМЕ!

Према Календару здравља, октобар је
месец када се обележава Међународни месец
борбе против рака дојке. Ова кампања се
обележава у многим земљама света како би
се скренула пажња на распрострањеност ове
болести, подизање свести о значају превенције
и раног откривања. Тако се пружа могућност
за правовремено започињање лечења и
повећавају шансе за трајно излечење, нарочито
када се узме у обзир значајан напредак који
је у погледу третмана ове болести остварен у
протеклих пар деценија.
Рак дојке је најчешћи малигни тумор код
жена како у свету тако и у нашој земљи. Према
доступним подацима у свету сваке године од
рака дојке оболи око 1 700 000 жена, а око
пола милиона жена умре. Према проценама
Међународне агенције за истраживање рака
(ИАРЦ), када је у питању ризик оболевања од
рака дојке, Србија се налази заједно са већином
земаља западног Балкана у средини наведене
лествице. У Србији постоји нешто нижи ризик
оболевања од рака дојке. Међутим, када је
у питању умирање од рака дојке, процене
Међународне агенције за истраживање рака из
2018. године показују да су жене у Србији, одмах
после жена у Црној Гори, под високим ризиком
умирања од рака дојке у односу на друге особе
женског пола у Европи. Према последњим
подацима Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”, у Републици Србији
је регистровано 4304 новооболелих и 1693
умрлих жена од рака дојке. Стопа оболевања
од рака дојке код жена у Републици Србији
износила је 65,0 на 100.000, а стопа умирања
20,2 на 100.000 жена. У односу на просечну
регистровану стопу оболевања од малигних
тумора дојке у Републици Србији, нешто виша
стопа и оболевања и умирања регистрована је у
Војводини (оболевање -85,6/100.000, умирање –
21,2,3/100.000).

Рак дојке у Јужнобанатском округу
На основу података Регистра за рак Завода за
јавно здравље Панчево, рак дојке се налази на
првом месту по броју оболелих и умрлих од свих
малигних болести код жена у Јужнобанатском
округу. У 2019.години, рак дојке се налазио на

регистровано је 3,7% мање умрлих него у 2017.
години, 1,8% више него на петогодишњем и 3,2%
више него на десетогодишњем просеку умрлих.
Највећи број умрлих бележи се у узрасту 55-69
година, а најраније регистровани смртни исход
био је код особе старе 30 година.
У нашој земљи бележе се високе стопе

•имају најближе сроднице (мајка, сестра,
тетка, бака) оболеле од ове болести;
•су прву менструацију добиле пре 12. године,
и последњу имале после 50. године;
•нису рађале или су имале први порођај
после 30. године живота;
•дуже време користе хормонску терапију;
•су гојазније и физички неактивне.
Доказано ефикасно решење за смањење
стопе умирања од ове болести је њено рано
откривање, односно секундарна превенција
или скрининг рака дојке. Охрабрује чињеница
да уколико се карцином дојке открије на време
у 80-90% случајева лечење има добру прогнозу.
С тим у вези рано откривање рака дојке у има
изузетну важност.

Важно да знате и урадите:

првом месту и чинио је 17,2% од укупног броја
новооболелих од свих врста рака код жена. У
нашем округу у последњих пет година највећи
број оболелих регистрован је у узрасту 55-64
године, међутим болест је пријављена и код
младих особа, већ у узрасту око 30 године
живота.
Од укупног броја умрлих од малигних болести
у 2018. години, у женској популацији, рак дојке
се налазио на првом месту и чинио је 20,6% свих
смртних исхода од рака код жена. У 2018. години

оболевања у узрастима од 60. до 69. године,
које у истим узрастима прате и високе стопе
умирања, што највероватније говори о касном
јављању жена тог узраста, када је малигна болест
већ у узнапредовалом стадијуму, односно већ
су присутне удаљене метастазе на суседним
органима.
Ризик за рак дојке расте са годинама старости,
али нису откривени или до краја разјашњени сви
узроци његовог настанка. Чешће се јавља код
жена које:

•Једном месечно урадите самопреглед
дојке, обратите пажњу на облик, изглед и
величину дојки, промене на њима – чворићи
или задебљање, увлачење брадавица, боју
коже – црвенило, оток, топлина, набораност
коже, појаву исцедака, бол који не пролази или
сличних промен
•превентивни клинички преглед урадите
једном годишње и/или ултразвук дојке по
препоруци лекара
•уколико сте у породици имали блиске
рођаке са дијагнозом рака дојке, важно је да се
на време консултујете са изабраним доктором у
вези контрола и праћења
•у узрасту 50-69 година обавезно урадите
мамографију једном у две године
У Диспанзеру за жене при Дому здравља
Вршац, могу се урадити превентивни прегледи
дојке, одакле се према процени лекара упућују
на даљу дијагностику. Контакт телефон за
заказивање прегледа је 013/ 830-087 и 013/838902.

НЕГУЈЕМО ОДЛИЧНЕ ОДНОСЕ АП ВОЈВОДИНЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ СПАЈА ПРИВРЕДНИКЕ

У Привредној комори Војводине
одржана је онлајн конференција под
називом „Одрживи међурегионални
развој“. Учесници, чланови Привредне
коморе Војводине и Привредне коморе
Нижњег Новгорода размотрили су
протекли период и утицај ковида- 19 на
привредна кретања.
Председник
Привредне
коморе
Војводине Бошко Вучуревић истакао
је да сарадња коморе Војводине са
комором Нижњег Новгорода датира од
2018. године када је управо у Привредној
комори Војводине потписан споразум
о сарадњи. Прошле године били смо
домаћини одличног пословног форума на
којем су се представиле 22 компаније из

Русије, истако је Вучуревић и додао да је
важно да се сарадња и разговори у овим
околностима наставе у онлајн формату.
Председник
Привредне
коморе
Војводине Бошко Вучуревић истако је
да да је током првих осам месеци укупна
робна размена Војводине са Руском
Федерацијом оставрена у вредности од
скоро 705 милиона евра.
Посебну захвалност Вучуревић је
упутио г. Андреју Хрипунову, директору
Трговинског
представништва
Руске
Федерације у Републици Србији што је и
овога пута својим присуством допринео
значају разговора наших комора и
привредника.
Директор Трговинског представништва

Робна размена Војводине и Руске
Федерације вредна 705 милиона
евра: Бошко Вучуревић, председник
Привредне коморе Војводине

Сарадња ПК Војводине и коморе Нижњег Новгорода датира од 2018

Руске
федерације
у
Републици
Србији г. Андреј Хрипунов изразио је
захвалност
председнику Привредне
коморе Војводине Бошку Вучуревићу
и Привредној комори на организацији
форума са Нижњим Новгородом ,
као и ранијих, са руским партнерима
истичући да је у условима пандемије
ово начин и формат за преговоре и
разговоре о послу и начин да се развије
бизнис. То значи, истакао је Хрипунов, да
екомномија не може да стане већ мора
да добије нови смер сарадње, а све са
циљем успостављања контаката међу
привредницима.
С обзиром на чињеницу да је
најзначајнији извозни производ у Руску
Федерацију јабука,
конференцији су
присуствовали и привредници који имају
пласман на руско тржиште.

Митар Деурић, власник компаније“
Атос Фруктум“ истако је да су они
пре 10 година почели извоз на руско
тржиште, али да у овом тренутку извозе
и на друга , а од пре две недеље прве
јабуке отишле су и на индијско тржиште.
Воћњак компаније простире се на око
180 хектара на јужним падинама Фрушке
горе. Годишње компанија Атос нуди преко
10 000 тона јабука.
Никола
Котарац
,
директор
земљорадничке задруге „ Воћар“ из
Сланкамена која је настала удруживањем
41 задруге, истакао је да они већ 10
година извозе на руско тржиште као и
да су су захваљујући управо том извозу
изградили воћњаке по свим стандардима,
исказујући жељу за још бољом сарадњом
и новим улагањима.
Заменик генералног директора коморе
Нижњи Новгород Александар Пушкин
истакао је током онлајн конференције
да на основу свих досадашњих
споразума имамо сјајне могућности за
продубљивање сарадње и изразио наду
да ће наредна година бити продуктивнија
и боља за наше економије.
Економске
показатеље
у
АП
Војводини за првих осам месеци као
и утицај пандемије презентовала је
Јелена Бјелановић, секретар кабинета
председника
Привредне коморе
Војводине а извозни потенцијал Зоран
Трповски, секретар Удружења индустрије
Привредне коморе Војводине.
У сусрет регионалном пословном
форуму који ће у Привредној комори
Војводине бити организован 10. новембра
у онлајн формату Милан Стојанов, шеф
кабинета председника ПКВ упутио је
позив колегама из коморе Нижњег
Новгорода као и привредницима да се
пријаве и учествују.

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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НА АГРИКО ПИЈАЦИ ОРГАНИЗОВАН САЈАМ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА

ПОДРШКА МАЛИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА
накупаца. Потрудићемо се да у будуће организујемо овакве
сајмове домаћих производа бар једанпут месечно како би наши
домаћи произвођачи имали прилику да понуде своје производе
и продају их директно купцима и тако остваре додатне приходе.
Данијела Боу, председница Партнерства „Село плус“, подсетила
је да се велики број домаћих произвођача из руралне средине
бави производњом традиционалних производа, али њихов
проблем јесте тржиште.
- Они тешко излазе на тржиште, ту су бројни проблеми, као
што су сертификација, паковање... наглашава Боу. – „Село плус“
настоји да подржава произвођаче, да им помаже у сертификацији,
дистрибуцији, у „продаји са кућног прага“, где ће бити директно
произвођач и купац, где неће бити посредника и самим тим ће

Фото: Б. Козлина

У оквиру пројекта “Унапређење продаје и развој кратких
тржишних ланаца“ организована је презентација домаћих
производа малих пољопривредних произвођача и удружења са
овог подручја, на Агрико пијаци, прошлог викенда, 25. октобра.
Организатори су били „Село плус“, Град Вршац, уз подршку
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије. На сајму су учествовали произвођачи из
општина Бела Црква и Пландиште, као и са територије Града
Вршца.
- Циљ пројекта је приближавање произвођача домаћих
производа купцима, објашњава Славиша Максимовић,
члан Градског већа задужен за рурални развој. – Желимо да
произвођаче приближимо купцима, и то без посредника и

Купци добијају квалитет и повољну цену: Сајам домаћих производа привукао пажњу љубитеља здраве хране

Произвођачи лакше до муштерија без посредника: Славиша
Максимовић, члан Градског већа за рурални развој
цена бити примамљивија за купце.
На позив за учешће на сајму одазвао се завидан број
произвођача који су задовољни оваквим организацијама,
приликама да представе своје производе у директном контакту са
купцима. Задовољни су и купци, јер су сигурни да за прикладну
цену добијају квалитетан производ о чему сведочи сертификат
који додељује Енолошка станица Вршац након контроле
производа.

Ј.Е.

ВРШАЧКА ГИМНАЗИЈА УКЉУЧЕНА У ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

ПРВО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ
Одлуком Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, у
образовни систем од 2022. године уводи се
државна матура. Врше се припреме за овај
процес са циљем да се на време уоче и отклоне
евентуални пропусти и недостаци, али и да се
ученици навикавају на тестирање овог типа и
испитне задатке. Прво пилотирање државне
матуре обухвата ученике трећих разреда из
101 средње школе (50 гимназија, 48 средњих
стручних школа и три средње уметничке школе).
- Вршачка Гимназија је са два одељења,
природно-математичког и друштвено-језичког
смера, укључена у прво пилотирање, које се
организује ових дана - 28, 29. и 30. октобра,
објашњава Тамара Пешић, директорка Гимназије
„Борислав Петров Браца“ и председница
школске матурске комисије. - Пилотирање је
један од начина за тестирање и испробавање
предложених модела, поступака, процедура и
решења. Спроводи се на ограниченом узорку да
би се идентификовали потенцијални недостаци,
пре примене у пуном обиму. Тестирањем
ће се испитивати градиво (садржај наставе)

из првог и другог разреда кроз конкретне
задатке. Пилотира се обавезни део матуре –
српски језик, математика и предмет са Листе
општеобразовних предмета који је овог пута
унапред одређен на нивоу школе, а то је
енглески језик.
Према речима директорке Пешић, тестови
ће имати по 20 задатака, решаваће се различите

врсте задатака: задаци вишеструког избора,
задаци повезивања, задаци допуне и кратког
одговора, задаци допуњавања таблица, задаци
продуженог одговора... Време за израду теста
биће 90 минута, сваки дан од 9 до 10:30 сати.
Тестови ће бити шифровани и доступни школи
након завршеног пилотирања.
- Циљ увођења државне матуре је

квалитетније образовање за све, наглашава
Пешићева. - Предност тестирања је што
провера и оцењивање знања и компетенција
постају објективнији и праведнији, сви раде
исте тестове у исто време и све тестове оцењују
екстерни оцењивачи који не знају ко је радио
који тест, тј. резултати који се постигну могу да
се пореде на објективан начин и могу да укажу
шта у школама може да се ради боље. Омогућава
ученицима једноставнији и транспарентнији
упис на високо образовање. Државна матура
је услов за завршетак средње школе и услов за
упис на високо образовање. А, прво пилотирање
је први корак ка томе.
Према плану Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, матура, која се уводи
у образовни систем 2022. године, представља
важан корак ка квалитетнијем образовању. Један
испит, исти за све ђаке, којим завршавају средњу
школу, омогућиће објективну проверу њихових
постигнућа, а тиме и објективну проверу
квалитета образовања. За реализацију Пројекта
државне матуре Европска унија је донирала
3,7 милиона евра, као подршка модернизацији
система образовања и усклађивање са
стандардима и праксама земаља ЕУ.
Ј.Е.

НА ТРЕЋОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА КЉУЧНА ТАЧКА

У конгресној дворани Центра Миленијум данас (петак, 30.
октобар) одржаће се трећа по реду седница Скупштине Града
Вршца на којој ће одборници расправљати о 37 тачака дневног
реда. Овај број „Вршачке куле“ ушао је у штампу пре почетка
одржавања седнице па ће опширнији извештај бити објављен у
наредном.
Прва и најважнија тачка дневног реда је доношење Одлуке
о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину, затим
ће се одборници изјаснити по питању Одлуке о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији
Града Вршца, а у трећој тачки донеће Одлуку о усклађивању
оснивачког акта Јавог комуналног предузећа „Други октобар“
са Законом о јавним предузећима. Четрвта тачка је доношење
Одлуке о измени и допуни одлуке о јавним паркиралиштима,
потом следи доношење Одлуке о измени Одлуке о покретању
поступка ликвидације Јавног предузећа за изградњу, развој и
уређење Града и подручја Града Вршца „Варош“, док је шеста тачка
доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу из
јавне својине Града Вршца непосредном погодбом катастарске
парцеле бр. 169 КО Гудурица, улица Нушићева број 2. У седмој

тачки дневног реда одлучиваће се о Решењу о оснивању Савета за
младе Скупштине Града Вршца, а у осмој о Решењу о именовању
Координационог одбора за надзор над прикупљањем и
коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу
канализације. Од девете па до 34. тачке дневног реда одборници
ће одлучивати о Решењима о именовањима чланова Управног
и Надзорног одбора следећих јавних установа: Апотека Вршац,
Центар за социјални рад Града Вршца, Градска библиотека,
Дом омладине, Културни центар Вршац, Градски музеј,
Народно позориште „Стерија“, Туристичка организација Вршац,
Предшколска установа „Чаролија“, као и о именовањима чланова
Школског одбора образовних институција: Гимназије „Борислав
Петров Браца“, Хемијско-медицинске школе, Школског центра
„Никола Тесла“, Пољопривредне школе „Вршац“, ШОСО „Јелена
Варјашки“, Музичке школе „Јосиф Маринковић“, ОШ „Јован Стерија
Поповић“, ОШ „Олга Петров Радишић“, ОШ „Младост“, ОШ „Вук
Караџић“, ОШ „Паја Јовановић“, ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма,
ОШ „Ђура Јакшић“ Павлиш, ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште,
ОШ „Бранко Радичевић“ Велико Средиште, ОШ „Моша Пијаде“
Гудурица и ОШ „Кориолан Добан“ Куштиљ. Тридесет пета тачка је
разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Чаролија“,

у наредној ће се разматрати план рада Предшколске установе
„Чаролија“ и у последњој тачки разматраће се Извештај о раду
Надзорног одбора Народног позоришта „Стерија“.
Б.Ј.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКИДИ У ИСПОРУЦИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Електродистрибуција Србије, Огранак Панчево, Погон Вршац
обавештава да ће због планираних радова на трафо станици Вршац
1 (са које се већи конзум снадбева електричном енергијом), доћи
до прекида у испоруци ел. енергије у целој општини Пландиште и
селима Вршачке општине и то: Месић, Јабланка, Сочице, Велико
Средиште, Мало Средиште, Гудурица, Марковац, Мали Жам као
и викенд насеља Думбрава и Јанова. Радови су предвиђени за
уторак 10.11.2020. године у времену од 10:00 до 12:00 часова.
Оператер задржава право на раније укључење при завршетку
радова пре заказаног времена. Унапред се захваљујемо на
разумевању и сарадњи.

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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У ОКВИРУ АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

ДОНИРАНО 61. ПОМАГАЛО

Акција “Сакупи хумани чеп”
донирала је ново 61. помагало.
Сакупљено је 408 кг или у чеповима
183.500 чепова, набављен ролатор,
ходалица са точковима, која је
додељена нашем суграђанину.
- Ово помагало је уручено нашем
Вршчанину Стевану Кусицком, каже
Јасна Крсмановић, у име Удружења
„Параквад ВШ“. - Стеван је слабо
покретна особа тако да су помагало
примили његови најближи. Удружење
наставља са сакупљањем чепова и
захваљује се свим учеснима акције.
Подсећамо, акцију „Сакупи хумани
чеп“ иницирало је овдашње Удружене
параплегичара и квадриплегичара
„Параквад ВШ“, а велики број житеља

Уручено ново помагало

Града Вршца здушно је прихватио.
Помагало су примили чланови
породице Стевана Кусицког који су
том приликом рекли:
- Захвалила бих се свим грађанима
Вршца који су учествовали у
хуманитарној акцији и несебично
скупљали чепове. Мој свекар
Стеван Кусицки је тешко покретна
особа, живи са нама, има 94 године.
Ово помагало ће му добро доћи и
олакшати му живот.
Из
„Параквада“
поручују
Вршчанима да наставе са сакупљањем
пластичних чепова свих врста и
позива оне који то нису до сада
учинили, да се придруже акцији.

У ХРАМУ СВЕТОГ МУЧЕНИКА ТРИФУНА

РУКОПОЛОЖЕЊЕ ЂАКОНА У ГУДУРИЦИ

Његово Преосвештенство епископ банатски
господин Никанор, служио је у суботу 24. октобра
на дан Светог ђакона Филипа, Свету архијерејску
литургију,
у храму Светог мученика Трифуна
у Гудурици. Епископу су саслуживала четири
свештеника и два ђакона. Повод за служење било
је рукоположење свршеног богослова Младена
Мајкића у чин ђакона. Епископ се у својој беседи
обратио вернима говорећи о значају и важности
ђаконске службе, а након завршене Свете литургије,
верни народ се са епископом запутио у црквену салу
на трпезу љубави. Храм посвећен управо заштитнику
винара и виноградара грађен је у периоду од 2005.
до 2013. великим залагањем Црквене општине
Гудурица и први је православни храм у овом месту, а
рукоположење одржано протекле суботе прво је од
изградње овог храма.

Рукоположење у храму заштитника винара и виноградара

ВРШАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ
СТРАНАЧКУ СЛАВУ
Градски одбор Српске напредне странке у Вршцу
обележио је страначку славу Свету Петку, 27. октобра.
Услед околности изазваних пандемијом вируса
COVID-19, резању славског колача присуствовало
је само најуже руководство Градског одбора СНС, а
повереник Градског одбора Српске напредне странке
у Вршцу Драгана Митровић упутила је честитке
вршачким напредњацима:
- Данас обележавамо најпоштованију светитељку
Православља, Свету Петку, чије нас врлине уче
најважнијим људским вредностима, нарочито у овим
временима када се читав свет, па и Србија, боре против
опаке болести и када нам је одговорност према себи
и другима потребнија него икада. Желим да честитам
страначку славу свим члановима Градског одбора
Српске напредне странке у Вршцу. Вођени храбром
политиком нашег председника Александра Вучића,
који се свакодневно суочава са највећим изазовима
и одлучно бори за све грађане Србије, ми ћемо, као
Градски одбор, радити још марљивије и преданије у
интересу свих грађана Вршца и заједно истрајати у
даљем стварању боље будућности и живота у уређеном
друштву, у коме вреди остати и стварати породицу.
Резање славског колача обавио је протојереј Ненад
Милић, старешина храма Успенија пресвете Богородице
у Вршцу, а кум овогодишње славе био је господин
Драган Рабијац, угледни вршачки привредник.

Ј.Е.
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ВЕСНА БРКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ У ВРШЦУ:

НАША МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКОГА
СРЦА, ПУНА ТОПЛИНЕ И ЉУБАВИ!

Актив директора вршачких школа последњих
годину дана знатно је промењен. Један од најмлађих
директора је и директорка Основне школе ,,Паја
Јовановић“ Весна Брковић. Весна је, по професији,
професор српског језика и књижевности, а на
директорском месту се нашла, како каже, стицајем
околности. Успешно плива у овим водама са жељом
да спроведе у дело своју визију савремене образовне
установе.
Када сте и како преузели
функцију директора ОШ
„Паја Јовановић“?
Никада
нисам
размишљала да бих могла
да будем на руководећем
месту. Стицајем околности,
у октобру 2018. године,
директор Елемер Барта ме
је овластио за свог заменика
до повратка са боловања.
Када сам тог поподневна
добила позив секретара
школе Наташе Радосављевић,
нашла сам се у чуду. Откуд
баш ја ?! Зашто?! Нисам себе
видела у целој тој причи.
Међутим , размисливши
и консултовавши се са
породицом, супругом, децом
и родитељима,
спознала
сам у томе прилику да се
опробам и на том месту.
Веровала сам да ће то бити
свега пар месеци, најдуже до
полугодишта. Била је то дуга
јесен за мене и на пословном
и на приватном пољу.
Директор Барта се разболео,
на жалост, те више нисам
имала његову подршку, савет,
путоказ ... Било је тешко. Била
сам несигурна. Сваки корак
сам чинила опрезно и полако,
одмерујући и вагајући. Имала
сам среће да ме директори
других основних и средњих
школа Града Вршца лепо
прихвате, била сам слободна
да их позовем, питам за савет.
Увек су били ту да помогну,
као и тадашњи члан Градског
већа за образовање Вељко
Стојановић.
С пролећа наш драги
директор Елемер је преминуо.
Како сам већ била на том
месту, постала сам вршилац
дужности директора, а по
расписивању конкурса сад
већ стечена неким искуством,
одлучила сам да конкуришем.
И, ето, 26. октобра се навршило

првих годину дана како сам
на челу школе као директор,
на шта су ме, заправо,
подсетиле колегинице из
администрације приредивши
ми лепо изненађење.
По чему се Ваша школа
разликује
од
других
установа
основног
образовања? Које су њене
јаке стране ?
- Волим да кажем да је
,,Паја“ мала школа великога
срца. Пуна је топлине и
љубави, и у њено окриље су
сви добродошли. Настава
се изводи у три смене: нижи
разреди,
виши
разреди
и
основно
образовање
одраслих у три циклуса (први
циклус од 1. до 4. разреда,
други циклус – 5. и 6. разред,
трећи циклус – 7. и 8. разред).
Школа има 400 ученика
и 54 полазника основног
образовања одраслих. Имамо
и издвојено одељење у Ватину
са свега четири ученика.
Сваки ученик , као и сваки
полазник нам је подједнако
важан и сви се заиста
трудимо да допринесемо
што квалитетнијој настави и
школу учинимо пријатним
и безбедним местом. У

вези са тим, у школи се
сваке године у сарадњи са
Удружењем за децу и младе
са инвалидитетом ,,Изазов“,
организују
креативне
радионице, потом негујемо
Активни
летњи
распуст,
а од прошле године смо
започели са спровођењем
Зимске научне школице у
току зимског распуста. Циљ

свих
ових
ваннаставних
активности за наше ученике
је креативно провођење
слободног
времена
и
неформално
образовање
из различитих предмета. Са
предшколцима крајем првог
полугодишта
организујемо
пројекат ,,Баш је леп школе
свет“ којим се трудимо да

уведемо најмлађе у свет
образовања и покажемо им
да школа није баук, да може
бити и занимљива и поучна
и забавна. У току прошле
школске године имали смо
и пројекат ,,Спортом до
интеграције и успеха“ који је
био под покровитељством
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину. А, једна
смо од 30 школа која је ушла
у
трогодишњи
пројекат
,,Квалитетно образовање за
све “ Савета Европе. Сваке
године низом активности
обележавамо
не
само
Савиндан и Дан школе, већ
и Дан планете Земље и Дан
Рома. Укључени смо и у
пројекат Града Вршца, а у
вези са инклузијом Рома и
Ромкиња.
Велика
је
част
и
привилегија
бити
на
челу ове школе. Ученици,
наставници и сви запослени
свакодневно су пред новим
и другачијим изазовима, које

успешно решавају стварајући
позитивну
атмосферу,
подстичу и развијају добре
навике, учење не само
конкретног градива, већ и
прихватање и поштовање

различитости,
усвајање
толеранције, здравог погледа
на свет и људе око себе.
Поносна сам на диван и
сложан колектив, тимски дух,
по којем је препознатљив.
Они су увек ту, и наставно
и ваннаставно особље, да
саслушају и разумеју своје
ученике, родитеље, колеге,
нађу право решење. Они
су увек ту да подстакну на
другарство,
хуманост
и
креативност. Хвала им на
томе!
Као директор једне
овакве
установе
чему
тежите? Која је Ваша мисија,
Ваша визија?
- Покојни директор Барта
имао је идеје, начинио и
утабао стазе, показао нам пут
којим да идемо и у погледу
осавремењивања
наставе,
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и опремања школе, али и у
погледу етоса. Био је, пре
свега, добар човек , а онда
и руководилац поштован
од свих. Поставио је висок
стандард у том погледу и
свако након њега неће бити
довољно добар, можда се баш
и зато више трудим. Пре свега
да одржим позитивну климу у
колективу, која је покретачка
снага, потом на известан
начин помогнем у подизању
квалитета
опремљености
кабинета, а самим тим и
наставе. Последњих годину
дана уведена је АМРЕС
мрежа – интернет је доступан
у целој школи, набављене
су две интерактивне табле,
доста је добра опремљеност
компјутерима, пројекторима,
а беле табле и маркери су
већ увелико заменили старе
зелене табле и креде. Велику
подршку и помоћ нам пружа
локална
самоуправа
на
челу са градоначелницом
Драганом Митровић, као и
ЈКП ,,Други октобар“.
Трудим се да допринесем
развоју установе водећи
се мисијом да школа треба
да
пружи
квалитетно
образовање и васпитање
у циљу давања једнаких
шанса свима за успешну
интеграцију у друштву, као и
да негује хумане вредности,
солидарност, једнакост
и
толеранцију,
уважавајући
различитости. У вези са тим,
правац којем тежим (визија)
јесте да ОШ,,Паја Јовановић“
постане савремена школа,
која непрекидно унапређује
наставни процес, развија
критичко мишљење код
ученика и ученица и негује
тимски
рад.
Посебан
сегмент за који се залажем
је побољшање маркетинга и
промоције школе.
По
професији
сте

професорка српског језика.
Реците нам нешто о својим
почецима и рад у настави.
- Основну школу завршила
сам у Пландишту 1995, а потом

уписала Гимназију „Борислав
Петров Браца“ у Вршцу,
друштвено-језички
смер.
Основне студије
уписала
сам 1999. у Новом Саду, на
Филозофском
факултету,
на Катедри за српски језик
и књижевност, где сам
дипломирала 2005. године.
Још као средњошколац и
студент била сам медијатор, а
касније и координатор разних
трибина, перформанса и
промоција
у
Књижевној
општини Вршац (КОВ) где
сам стицала прва искуства

у организацији
културнодруштвених догађаја. Једно
време била сам и члан
Управног одбора КОВ-а и први
сарадник Крду Петруа, који је
у мени препознао лидера и
оспособљавао ме за послове
издавачке куће. Међутим,
моја највећа љубав је одувек
био рад у школи, те сам се и
професионално
посветила
подучавању.
Радни
однос
сам
засновала
у ОШ „Јован
Стерија Поповић“ у Великој
Греди, као наставник српског
језика, 2005. године. Поред
наставе српског језика, била
сам и водитељ радионица
Грађанско
васпитање.
Кроз радионичарски тип
рада,
попут
драмских
радионица, форум театра и
разних расправа и трибина,
побољшавала сам наставу

и ваннаставне активности
и допринела развоју школе
у руралној средини. Године
2010. започела сам са радом
у ОШ „Паја Јовановић“, где се
моје стручно усавршавање
наставило похађањем разних
семинара, обука. Основни
циљ наставе српског језика
– љубав
ка матерњем
језику у мом свакодневном
раду је био релевантан,
као и да, поред наставног
градива, подстичем ученике
на свакодневно читање. У
подучавању
примењивала
сам разне методе путем
активног учења. Од 2010.
до 2012. била сам активан
члан Пројекта ,,Друга шанса“,
тј. наставник у основном
образовању одраслих и ту сам
стекла основне андрагошке
способности и искуство рада
са одраслима. Учествовала
сам у реализацији радионица
различитих
типова
и
стекла извесно искуство
и у писању пројеката.
Васпитно-образован рад у
свакодневним активностима,
које сам спроводила као
наставник, посвећивала сам
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инклузији ученика и ученица
из
социјално
угрожених
друштвених група и ромске
популације .
Како памтите детињство,
своје одрастање?
- Рођена сам у Пландишту,
одрастала у породици пуној
љубави. Мајка Миладинка –
Цица Буљ и отац Никола Буљ
су били 40 година у складном
браку и трудили се да мени
и две године млађем брату
обезбеде срећно детињство.
Учили су нас да будемо, пре
свега, добри и поштени људи. У
нашем дому посебну важност
имале су две ствари – спорт
и књига. Брат Богдан Буљ,
познатији као Жиле, изабрао
је спорт и данас је веома

рођење сина ми је дало само
додатну мотивацију да будем
ближа циљу - да завршим
факултет. Све четири године
сам била на буџету. Снага
воље и упорност ме нису
напуштале, као и беспрекорна
и безусловна љубав мог Ратка,
такође и ослонац и помоћ
мојих родитеља, као и свекра
Миће и свекрве Десе. Сви су
ту увек били за мене и уз мене
и без њих сигурно не бих
успела.
Своју љубав Радован и ја смо
крунисали два пута - први пут
рођењем сина Луке и други,
8 година касније, рођењем
ћерке Милане. Волим да
кажем да је Лука студентско
дете и тиме оправдам његову

успешан кошаркашки тренер.
Своју каријеру је започео у
ЖКК ,,Хемофарм“, Вршац. Био
је више пута селектор женске
кошаркашке репрезентације
млађих категорија и У20,
потом помоћни тренер у
штабу Марине Маљковић,
освајач
светског
злата
са
јуниорском
мушком
репрезентацијом, европског
са сениорском женском.
Радио је у Кини, у Вухану,
а тренутно је у Румунији, у
Араду, где води тамошњи тим.
Родитељи су нам увек била
безусловна подршка у раду
и животу. Скорашњи губитак
оца је оставио неизбрисив
траг у нашим срцима и зато,
за сећање и успомену на њега,
храбро корачамо кроз живот
борећи се за породичне
вредности којима нас је учио.
Имате ли своју породицу?
- С поносом могу да кажем
да сам срећна жена. Супруга
Радована сам упознала 2000.
године, убрзо смо упловили у
брачне воде иако сам била на
почетку студирања. Са неком
лакоћом сам давала испите, а

свестраност и успех на разним
такмичењима и пројектима.
Био је више пута полазник у
ИС Петница, оријентисан ка
науци. Данас је студент прве
године Машинског факултета
у Београду. Наша мезимица
Милана – Мика је ученица 5.
разреда и њене амбиције су
уметничког карактера. Она је
„ја у малом“ – упорна, борбена
и истрајна у свом науму . Увек
је ведра и насмејана.
Шта
је
у
животу
најважније?
- Највећа вредност за мене
је моја породица. Они су моја
крила и мој ветар у леђа.
Сваки слободан тренутак
проводимо заједно. Уживамо
у тим окупљањима када нам
обе баке и Цица и Деса дођу.
То је за нас највеће богатство и
највећа срећа. Срећан је онај
који зна да цени оно што има
и уме да воли, јер само у том
случају и он ће бити вољен
и испуњен. А, шта је друго
смисао живота, но љубав ?!
Јованка Ерски

8

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 30. октобар 2020.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 30. октобар 2020.

ПАС ИШАО 60 КИЛОМЕТАРА ДО КУЋЕ
ДА НАЂЕ ВЛАСНИКА

Верни пас кога је власник заборавио на
бензинској станици прешао је 60 километара до
куће за 26 дана, пренели су кинески медији.
Пас Доу Доу, стар седам и по година,
остављен је случајно на пумпи, а породица је
тек после неколико сати приметила да га нема у
аутомобилу, пренео је „Дејли мејл”.
Доу Доу је месец дана покушавао да дође до
власника, који је остао без наде да ће икада више
видети свог пса. Када се вратио кући, љубимац је
био потпуно исцрпљен и прашњав.
Кију, власник овог пса је рекао локалним
новинарима да је претпоставио да је Доу Доу
остао у аутомобилу док су он и супруга тражили
дете, које се на кратко било изгубило. Они су се
сутрадан вратили по пса на пумпу и тражили
кућног љубимца два сата, али су одустали.
„Надали смо се да је преживео и да га су
га људи доброг срца усвојили”, рекао је Кју за
„Кијунђианг ивнинг њуз”.

Када се Доу Доу појавио на прагу после скоро
месец дана, укућани нису могли да верују.
„Био је скоро непрепознатљив, јер је смршао

много, али је и даље био онај стари. Видело му се
то у очима, сијао је”, додао је Кију, преноси Танјуг.

Извор: Политика

пластике у Средоземље, показује нови извештај
те организације, преноси Бета.
Ако се гледа количина избаченог отпада
по становнику предњаче Црна Гора са осам
килограма по особи годишње, Босна и
Херцеговина и Северна Македонија са по три
килограма по особи годишње.
Укупно „око 229.000 тона пластичног отпада
изручује се сваке године у Средоземно море што

је 500 контејнера дневно”, навела је организација
у саопштењу.
ИУЦН је указао да је лоше управљање
отпадом одговорно за 94 одсто пластике које се
нађе у мору.
„Без значајне интервенције то загађење неће
престати да се погоршава док се не удвостручи
и достигне 500.000 тона до 2040”, оценила је
организација наводећи да треба предузети
„амбициозне мере” веће од мера на које су се до
сада земље обавезале.
Загађење пластиком наноси дугорочну
штету копненим и морским екосистемима и
биодиверзитету, посебно морским животињама
које би могле да буду притиснуте или да прогутају
пластични отпад и умру од исцрпљености или
глади, рекла је Мина Епс, директорка Морског
и поларног програма ИУЦН-а, организације
познате по свом списку угрожених врста.
Према извештају боље управљање отпадом
у 100 градова највећих загађивача могло би да
смањи избацивање пластике у Средоземље за
50.000 тона годишње.
Забрана неких производа као што су
пластичне кесе омогућава да се смањи додатних
50.000 тона отпада.

Извор: Политика

АЕРОДРОМ „ШАРЛ ДЕ ГОЛ“
НАЈФРЕКВЕТНИЈИ У ЕВРОПИ

ЛОНДОН – Британски аеродром Хитроу
саопштио је данас да више није најфреквентнији
аеродром у Европи већ да је ту титулу, коју је
дуго држао, преузео париски Шарл де Гол.
Лондонски аеродром уједно наводи да је
смањио изгледе за промет путника наредне
године, јер је због пандемије коронавируса
настављен тренд смањења потражње за
летењем.
Хитроу очекује да ће 2021. године 37 милиона
људи проћи кроз аеродром, што је за 41 одсто
мање него што су говориле прогнозе из јуна
када се очекивао промет од 63 милиона путника,
преноси Танјуг.
Током пандемије париски аеродром Шарл
де Гол имао је највећи промет путника у Европи,
а Хитроу за то криви британску владу која није
увела режим брзог тестирања путника.
Аеродром Хитроу наводи и да су губици у
првих девет месеци били 1,5 милиона фунти

„ЛАГУНА“ И ВРШАЧКА КУЛА“
ПРЕПОРУЧУЈУ
КЊИГЕ ПОНЕКАД ИМАЈУ
НЕОБИЧАН ЖИВОТ И ПУТ ДО
ЧИТАЛАЦА. БАШ ТО ЈЕ СЛУЧАЈ
СА РОМАНОМ УГЛЕДНОГ
ПРЕВОДИОЦА И ПИСЦА БРАНКА
АНЂИЋА

„ВЕЛИЧИНА СВЕТА“

СВАКЕ ГОДИНЕ У СРЕДОЗЕМНО МОРЕ СЕ БАЦИ
ОКО 230.000 ТОНА ПЛАСТИКЕ

МАДРИД – Готово 230.000 тона пластичног
отпада заврши сваке године у Средоземљу а та
цифра би могла да се удвостручи до 2040. ако се
не предузму „амбициозне” мере, упозорила је
данас Међународна унија за очување природе
(ИУЦН).
Египат са 74.000 тона годишње, Италија
са 34.000 тона годишње и Турска са 24.000
тона годишње - земље су које бацају највише
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услед смањења броја путника.
Међутим, ликвидност аеродрома је јака и он
има довољно резерви готовине за наредних 12

месеци чак иако се потпуно обустави путовање,
додаје се.

Извор: Политика

Први пут је објављен у издавачкој
кући Просвета 2008. године уочи њеног
затварања. Књига јесте била одштампана,
али није стигла у књижаре, па самим
тим ни до ширег круга читалаца. Упркос
томе, Анђић је за роман добио похвалне
критике и награду „Милош Црњански“
намењену писцима у дијаспори. Књига,
међутим, није била у књижарама. У
међувремену, аутор је књигу делимично
допунио и изменио, па ни сам не зна да ли
се она може сматрати другим или првим
оригиналним издањем у верзији која је
пред читаоцима.
Дванаест година касније имамо
прилику да читамо коначну верзију овог
мозаичког слатко-горког вишеслојног
романа који нам, док варира тему
односа оца и сина у три генерације
једне породице, с хумором, иронијом,
носталгијом али и критички пореди два
врло различита доба – наивни оптимизам
југословенства у зениту и данашњи свет
глобалних беземљаша.
Угледни аргентински писац Гиљермо
Мартинес истакао је да Анђић у свом
роману „Величина света“ „тананом сетом
и изузетно интелигентним хумором
реконструише једно минуло доба и свет
прошлости. Све подсећа на заводљиве
нежне књиге каква је ’Пустињска борба’
Хосеа Емилија Пачека или на филмове
попут ’Биоскопа Парадизо’. Сугестивном
прозом и префињеним експресивним
решењима Бранко Анђић оживљава
читаву једну епоху у свој њеној идејној
сложености, осећајности и обичајима.
Његова дирљива приповест пулсира
незаборавним одјецима.“
У књизи пратимо и развој Београда,
Дорћола пре свега, Југославије. Аутор
нас води на различите дестинације, на
зимовања у Аустрији, у Буенос Ајрес, у
божанствену Баију.
Објављивањем коначне верзије
романа „Величина света“ Бранка Анђића
Лагуна исправља један несвакидашњи
парадокс: враћа домаћим читаоцима ово
запажено дело које су досад могли да
читају на енглеском, али не и на српском
на којем је написано.
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ЦРТЕЖИ И ГРАФИКЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРВА ИЗЛОЖБА САЊЕ БРЕЗИНЧАНИН

Прошле седмице у „Салону код Порте“ отворена
је изложба „Графика и цртеж“ Сање Брезинчанин,
мастера ликовног уметника. Прву самосталну изложбу
младе уметнице је отворио академски сликар Никола
Митровски.
- Желела сам да представим графику, као занатски
део, и цртеж, као основу мог ликовног изражавања.
Изложба је тематски подељена у два дела; један се
тиче ботанике, која ме духовно испуњава, а други
архитектуре, која ме испуњава цртачки. С једне стране
је природа, органска, емотивна, пуна лепих линија,
а са друге архитектура која је логична и прецизна –
објашњава уметница.
На изложби у „Салону код Порте“ представљено
је десет радова у техници дубоке штампе и цртежа у
оловци.
Сања Брезинчанин је студије графике завршила
у класи Катарине Зарић на факултету ликовних
уметности у Београду. Излагала је на колективним
изложбама у земљи и иностранству, учествовала на
ликовним колонијама и потписала дизајн корица
неколико књига.
Т.С.

У СЕЋАЊУ

СОЊА ЂОРЂЕВИЋ
1949 .- 2019. - 2020-

Говорила је да је мирис књиге попут
најзаноснијег женског парфема...
Књига јој била уточиште, извор
бескрајних
сазнања и животно
определење изабраном професијом
библиотекара.
Рођена је у Вршцу, у породици
учитеља Миодрага и Драгице
Бугарчић, 2. октобра 1949. године.
Основну школу, “Вук Караџић” и
Гимназију завршава у Вршцу. На
Филолошком факултету у Београду,
стиче звање професора југословенске
књижевности. Почиње да ради у
вршачкој библиотеци, полаже стручни
испит у Матици српској, у Новом Саду
и стиче звање вишег библиотекара.
У раном детињству опчињена је
балетом и гимнстиком. Нежна и
грациозна, бескрајно талентована,
остала је ускраћена за достигнућа на
великој балетској сцени. Мала утеха
је дошла са победом на Шампионату
Војводине, па потом и титула на
првенству средњих школа Србије у
гимнастици. Као једна од најбољих
ђака вршачких основних школа,
почаствована је да
председнику
Републике
Југославије,
Јосипу

Брозу Титу уручи цвеће на вршачкој
железничкој станици, након његовог
повратка из посете суседној Румунији
1961. године. Са непуних 14. година
најмлађи је делегат на конгресу
Феријалног савеза Југославије у
Новом Саду. Након одласка Душана
Белче у пензију,1996., на његову
препоруку, изабрана је за директора
Градске библиотеке у Вршцу. Са

тог места покреће низ актвности
на популаризацији књиге, посебно
код најмлађих читалаца, увођењем
такмичарског духа. Отвара књишки
фонд и библиотечко благо чини
доступним јавности. Уз велику посету
и пажњу публике, организује низ
књижевних вечери и представљање
књига афирмисаних и младих
аутора. Приређује књижевно вече за
незаборав , са Добрицом Ћосићем ,
1997. године у препуном позоришту
“ Стерија”, поводом најчитаније књиге
“Време смрти”, објављене претходне
године. Покреће и спроводи у дело
активности на санирању крова и
подрума
библиотеке.
Сачињава
пројекат реконструкције библиотечке
зграде
и
прилаговђавање
савременим
захтевима
у
библиотекарству. Приступа систему
Кобис за електронску обраду и
каталогизацију библиотечке грађе.
Петооктобарски преврат доноси нову
политичку праксу, што је условило
да врстан стручњак, нестраначки
опредељен, пређе у Хемофармову,
фабричку
библиотеку.
Поред
редовних актвности на послу, 2001.
године, по иницијативи Фондације
Хемофарм,
шестомесечним,
свакодневним радом, након редовног
радног времена, у целости доводи
у ред, израђује каталог и формира
библиотеку манастира Месић са

фондом од преко две хиљада књига.
узгред сређује и манастирску
архиву. Променом власника, гаси
се библиотека Хемофарма те тако
постаје кореспондентивни асистент
директора развоја Вјере Пјановић и
ту успешно завршава свој радни век.
Соња Ђорђевић је пример
тихог интелектуалаца, одмерена у
свему са очуваним интегритетом
и
достојанством,
испуњена
беспрекорним познавањем онога
чиме се професионално бавила,
била је поуздан сарадник и пријатан
саговорник,
са
подједнаким,
међусобним уважавањем. Остварила
се као и супруга и мајка и као свекрва,
стуб породице Ђорђевић,у чему је
неизмерно уживала, подижући и
васпитавајући своју децу, са пуном
радошћу и поносом што су постали
образовани и надасве, добри
људи. Унук Јован имао је посебно
значење и несебично даривану,
бакину љубав, била је омиљена и
друг и другарица, узорна домаћица,
непресушне енергије и ништа јој није
било тешко да учини. Племенита и
несебична,одликовала се знањем,
отменошћу и мирноћом. била је
грација и оличење праве даме.
Оставила је траг за пример и след.
заслужила је љубав и трајну успомену.
Отишла је у среду 30. октобра 2019.
године, тихо ..

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (91)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ОБНОВА ИСКУСТВА СЛИКЕ

Да ли би нам се стварност тако нечујно прикрала и
затекла нас неспремне и немоћне да смо свој дух брусили
искуством уметности свих врста?
Од скоро 400 милиона Европљана само педесетак
хиљада чита поезију, а они који обилазе галерије и музеје
то раде на текућој туристичкој траци, брзином која им
не дозвољава да са собом понесу део понуде светске
даровитости.
Пре скоро пола века један надобудни геније, уз аплауз
планера света, изјавио је да модеран човек нема времена
да се задржава пред сликом већ мора да је исцрпи једним
погледом.
Као да су уметничка искуства кратке вести, а не много
више, исконска самообука сваког за појаве које су без
искуства уметности, нечујна, неухватљива, неразумљива.
Пајин Триптихон је слика пред којом посматрач треба

да седи као у позоришту и да себе части искуством себе уз
помоћ слике.
Чак и посматрање репродукција у историјама уметности
не треба да буде површна информација, видео сам, гледам
нешто друго. Трансформација и препуштање креативном
доживљају два су антипода нашег мишљења.
Понекад неко узвикне, објави, потребно је обновити
сликарство, поезију, музику, а све то постоји, једино ми
слике, поезију и музику заобилазимо у широком луку, као
што су те уметности често заобилазиле нас. Насукали смо
се као беспомоћни делфини на обали свог сувог плитког
интелекта а спасоносна дубина је ту, на дохват, један замах
пераја и пливаћемо још дуго. Процес онеспособљавања
нашег поверења у здрав разум и интуицију отпочео је
давно, сада је узео замах а ми никако да се снађемо и
схватимо да оно што нас угрожава данас шала је за немоћ

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

и неразумевање које се шуља ту из блиске будућности која
је већ моделована и спремна, само се пушта на парче, да се
Власи не досете.
Обнова искуства слике или поезије ништа не кошта,
нигде не треба путовати, Вршчани имају Музеј у коме
не станује прошлост већ обука за мање понижавајућу
будућност.
Посматрамо ли Пајин Триптихон или добру
репродукцију Рембранта или Валаскеза, тајна уткане
логике почеће стидљиво да делује, али ако смо стрпљиви
угледаћемо крајичком духовног ока ако се пришуњало
неко биће логике, наш партнер кога смо се давно одрекли,
партнер интуиције, који захтева да му се посветимо и
тако се посветимо себи, а не да као у забавама испразно
употребљавамо себе. Триптихон чека.
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

vrsackakula@open.telekom.rs
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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.
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.
063/851-2
Продајем двособан стан 56 м²-3, 1. спрат,
двособан, реновиран, Трг Константина
Спајића, плин, може и опремљен. Тел. 061/1530800
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
Број

1297

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 013/836340.и, у центру ул. Светозара Марковића на

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

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. 064/8795697
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
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

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,

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.

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 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
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са плацем
од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар, приземље.
Тел. 064/1979069
Продајем или мењам за Београд двособан
стан 56 м², 1. спрат, Трг Константина Спајића,
плин. Тел 063/1530800
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 кућу на Маргитском насељу. Тел.
064/6357325
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Гарсоњера у центру Вршца продајем,
застакљена тераса,бокс у подруму Тел.
060/7401210, 060/1671519 и 013/401210
Комплет судова од
росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци за снег
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Кућа за издавање са окућницом и великом
баштом у Потпорњу. Тел. 063/882-9782.
Издаје се гарсоњера у центру града,
одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285
Цена 70€
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Издајем гарсоњеру, на Војничком тргу,
намештену ,35м2, грејање топлана. Тел.
062/8938123
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 евраили
кућу за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештену гарсоњеру у центру
града цг, клима, кабловска. Тел. 061/1481727

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе
комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБплочезаподашчавањекровова,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 хамерлес-застава
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики хладњак,
мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене и
трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 064/4695-175.
Продајем 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. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем
угаону
гарнитуру
нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов

пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем„адаптер“ за вц шољу, то је за лица
која имају проблема са куковима, монитор
за компјутер, телевизор, хармонику(малу)
за мањи узраст. Тел. 060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке, угаону
гарнитуру (нова) тепихе 5 комада. Тел.
064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са стакленом
плочом вреди видети. Тел. 064/4902239
Продајем кухињу, комплет увежена из
Аустрије, француски лежај од еко коже. Тел.
063/1123270
Продајем домаће патке и домаћу супу
могућа достава на адресу у М. Жаму. Тел.
838-351 и 060/3050960
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
Купујем мали исправан фрижидер. Тел.
063/482418 и 861-419.
Продајем комплетну кухињу увоз
из Аустрије и француски лежај. Тел.
063/1121270
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
Продајем патке заклане и коке, могућа
кућна достава Вршац и околина. Тел. 838351; 064/1432911 и 060/4441538
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), мини машина за прање
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припремаматематикезаелектротзехнички
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

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 цена 200€, 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,
цена 220 €.Тел. 064/5125724
Продајем ауто приколицу нерегистровану.
Тел. 063/1530800
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.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, 38. ГОДИНЕ
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 938, 13. ДЕЦЕМБАР 2013.

ПРИЗНАЊЕ САВЕЗА
ПРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ

Савез проналазача Србије из Београда наградио је ученике и
професоре Школског центра „Никола Тесла“ из Вршца. Школски
центар „Никола Тесла“ одабран је у конкуренцији од 240 средњих
школа из Србије, као једна од седам школа која је у оквиру пројекта
„Млади на Теслином путу“ посетила Музеј науке и технике у Београду
поводом Светског дана науке.
Сарадња је настављена на „Бизнис бази 2013“ која је одржана
од 27. до 29. Новембра на београдском сајму. По позиву Савеза
проналазача Србије ученици Школског центра „Никола Тесла“,
добили су простор на њиховом штанду и прилику да изложе
своје радове, прикажу матурске радове претходних генерација и
производе три ученичке компаније које функционишу у школи. Већ
првог дана, радови су изазвали велико интересовање посетилаца,
Школски центар су представљали ученици електротехничке
струке Младен Вучковић, Лазар Душановић, Никола Филиповић,

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 (239)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

6. ГЕОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ ВАРОШИ ВРШЦА
I

КРИСТАЛАСТИ ШКРИЉАЦ

Александар Стефанов, Драган Лопар, Ристо Пејашиновић, Лазар
Ђурић, Милош Ивковић и Влада Влајић, док су им наставници
ментори били Мирјана Анкић, Милан Његомир, Ненад Цветковић и
Светлана Његомир.
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, 38. ГОДИНЕ
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 938, 13. ДЕЦЕМБАР 2013.

ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Већ по традицији, павлишко Културно-уметничко друштво
,,Ђура Јакшић’’ одржало је годишњи концерт у Дому културе у
Павлишу, 7. децембра. Пред препуном салом смењивали су се
извођачи, чувари наше културне баштине, чланови КУД-а ,,Ђура
Јакшић’’, али и њихови гости: КУД ,, Жисел’’ из Омољице и КУД ,, Свети
Никола’’ из Дете (Румунија). - Веома смо задовољни овогодишњим
концертом, публика је бурним аплаузом наахрадила извођаче, каже
задовољно Светлана Болесников, председница КУД „Ђура Јакшић“
из Павлиша. Не скривајући одушевљење, публика је поздравила
играче, музичаре, као и новоосновану женску певачку групу под
руководством Наталије Росић.

Фолклорну секцију, која чини темељ КУД-а, већ 4 године успешно
воде кореограф Александар Максимовић, уметнички руководилац
Владимир Бошковић, као и шеф оркестра Бојан Рибаров. Овај
културни догађај у Павлишу пропратили су и представници
владајуће коалиције Општине Вршац: Мирко Добросављевић,
Зоран Ђекић и Божидар Пашајлић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Горња група кристаластог
шкриљца показује, особито у
свом доњем делу, већу количину
амфиболског шкриљца, осим
тога може се наћи и талкасти
шкриљац, хлоритни шкриљац
и хлоритни гнај, а у горњим
таванима, шта више, лишће или
отисци од биљака (филти). Има
и сљудастог шкриљца, но он
се у петрографском погледу
већином разликује од истог
камења средње групе, у њему
се овде онде налазии фелбшпат,
те отуда постаје гнајз. Осим овог
камења виђа се и неки особити,
сивозелени
или
зеленкасти
шкриљац, у ком је млого белутка
и финих хлоритастих шкрљусти.
Ови тавани уопште су рђасто-мрке
бој, а због графитске примесе,
овда онда су и савршено црни.
Почешће се налазе и стубови,
траки или киле од белутка. Често
се може посматрати претварање
камења ове групе у серпентине.
А кадкад наилазимо и на чист
серпентин.
И код овог кристаластог
шкриљца опажа се исто, што и код
другог подобног камења, наиме,
кристалног карактера у тавана
тим већма нестаје, што који таван
више лежи.
Вршачке засебне планине јесу
моћни комплекс тавана, који се
према истоку (6-7 сахата) за 40-60º
правилно утолежу. Тавани су само
у непосредној близини Вршца,
наиме на Кули и на северном
обронку суседних висова, у
неколико поремећени, јер овде
им северојужни правац прелази
у источнозападни; на јужном
обронку пак остаје правац тавана
северојужни.
Граница између обе горе
изложене групе кристаластог
шкриљца јесте малосредишко
седло.Партија западно од ове
међе припада средњој, а источна
горњој
групи
кристаластог
шкриљца.
Западна, нижа партија (средња
група кристаластог шкриљца)
састоји се из сљудастог гнајза, који
се појављује већином у облику
такозваног очног гнајза. Велики,

близни кристали фелдшпата (кои
по анализи могу поштованог
пријатеља др.Фр.Шафарцика није
ништа друго већ пертику сродан
локсоклас) окружени су већином
таласасто извијеним таванима
сљуде (у којој је у мањој мери и
мусковита). Између слојева сљуде
и фелдшпатових кристала нелазе
се омања као вода провидна
зрна белутка. Овај гнајз ломи се
у непосредној близини Вршца,

на кутричком обронку, у млогим
каменарицама, а употребљава се
како за грађевине у вароши, тако
и за калдрмисање друмова.
Понеке партије овог гнајса
већма
се
одупиру
упливу
атмосферилија, те стрше као
моћно стење. На таквој стени и
од таквог камења саграђена је и
средњевековна вршачка кула.
Између грдних слојева овог
сљудастог гнајза налази се у мањој
количини један његов ситнозрни
варијетет, у ком превлађују ситни
листићи мусковита (са врло мало
сљуде) и мајушни, црвени гранати,
који, нарочито у близини Куле,
показују карактер гранулитета.
У већој количини, али са мање
гранастих зрна налази се код
Малог Средишта, одакле се и
добија.
На“Ђаковом врху“ је овај бели,
сљудасти варијетет гнајса крупно
зрнаст. У њему се налазе и велики
кристали фелдшпата, зрна белутка
и листићи мусковита, а као
примеса још и ситнији и крупнији
гранати и повећи, катшто 3 цм
дебели, кристали турмалина.
Овај крупнозрнасти гнајз се

турмалином може се наћи свуда
међу трошевином по воденим
жљебовима у близини Ђаковог
врха. На површини видео сам га
само на једном месту, наиме на
савијутку, где „Ловачки пут“, што
води на Превалу, пресеца поток
са Ђаковог врха.
Даље ка истоку, у горњој
партији
ове
групе,
на
северном обронку „Курјачије
пољане“,нашао сам крупнозрни
гнајз гранитске структуре, у ком је
др. Ф. Шафарцик констатовао две
врсте фелдшпата. Један се састоји
из великих, плавичастих кристала,
који су, по карлсбадском закону о
близним кристалима, срасли и то
је ортоклас (локсоклас), а други
се појављује у омањим, белим
зрнима и то је олигоклас. Простор
између оба ова фелдшпата
испуњен је зрнима белутка и
листићима сљуде.
У горњој групи кристаластог
шкриљца, која сачињава источну
партију ове засебне планине
а лежи поврх описане групе,
карактер градива посве је друкчи.
Тамо више нема камења црне
боје, већ зелене, јер наместо
сљуде јавља се хлорит.
Зеленкасти, танко-шкриљасти,
а почешће и листасти хлоритит
гнајз и хлоритити шкриљац
превлађују у овој групи. Међу
њиховим таванима налази се
у мањој количини отворене
боје, ситнозрнасти мусковитски
гнајз. Код Сочице, у ВалеФизешу, тамошњи кристаласти
шкриљац добија се из неколико
каменарица. На плочи, где се
додирују хлоритни и мусковитски
гнајз, налазе се и кристали
стауролита. Осим тога, у овој
групи није реткост ни тавнозелени
амфиболски шкриљац, који се у
компактној маси налази северно
од Кутричке главице и Варадије.
Најзад, јужно од Марковца, у
једном воденом Жљебу, што води
средом села, нашао сам и сиве
таване филита који је у неколико
карактеристичан за ову групу.
Наше засебне планине су
песком понтијских тавана, а поврх
овог песка је дилувијална жута
глина. Но испод овог покривача,
у дубљим воденим жљебовима,
овде онде ипак провирује
кристаласти шкриљац.
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО

МИНИМАЛАН ПОРАЗ ВРШЦА У 5. КОЛУ КЛС

ВРШЧАНИ ИМАЛИ ШУТ ЗА ПОБЕДУ,
АЛИ СРЕЋА
ПОГЛЕДАЛА
ПАЗАРЦЕ
ВРШАЦ – НОВИ ПАЗАР 74:76 (14:15, 18:22, 16:16, 26:23)

Вршац, Центар Миленијум, судије: Јевтовић,
Милорадовић, Пешић
ВРШАЦ: Симић 7 (7 ск, 10 ас), Дукић,
Недељковић 6 (4 укр), Џенкинс 4, Мајстровић,
Газибеговић 13 (12 ск), Савовић, Димић 5,
Живановић 22 (7 ск), Јековић 17.
НОВИ ПАЗАР: Ђуловић, Илић 14, Нумановић
12 (4 ск), Меклур 3, Исламовић 1, Муратовић 13,
Табет, Кулунџић, Картер 10, Аџић, Нешовић 23 (4
ск, 5 ас), Микавица.
Вршчани и Пазарци одиграли су изузетно
узбудљив меч са трилер завршницом у којем је
одлучивала једна лопта а спортска срећа се овог
пута осмехнула гостима. Податак да су се екипе
чак 35 пута смењивале у вођству и да је резултат
12 пута био изједначен довољно говори у прилог
неизвесности до последњег секунда.
Вршац је до прве озбиљније предности у
првом полувремену дошао после серије од
7 узастопних поена коју је Јековић завршио
кошевима из слободних бацања за вођство
24:18. Пазарци су узвратили са серијом 6:0 за
изједначење, а у финишу првог полувремена
дошли су и до резултатске предности (37:32).
Вршац је у последња четири минута постигао
само један кош, а гости нанизали 11 поена.
У другом полувремену Нови Пазар је имао
резултатску предност током највећег дела треће
четвртине, али не већу од пет поена (41:36),
док су Вршчани у последњем периоду успели
потпуно да успостве резултатску равнотежу. На 6
и по минута пре краја при минималном вођству
Новог Пазара (57:56), судија Милорадовић

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА 4. КОЛО
Тополчанка - Слога
Љубовија - Гимназијалац
Милешевка - Систем 2000
Карабурма - Вршац
Пролетер - Срем		
Србобран - Раднички (Б)
Младеновац - Футог
Војводина 2 - Баваниште
Топличанин - Ужице
К.Митровица - Бечеј
Банат - Лозница		
Шумадија – Т. Витезови

71 : 54
67 : 43
74 : 69
78 : 69
87 : 58
52 : 70
3:0
3:1
0:3
0:3
3:0
3:0

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 3. КОЛО

досудио је пету личну грешку Јековићу, што
је изазвало буру негодовања Вршачана који
су тражили да буде досуђена лична у нападу
Нешовићу. Милорадовић је тада досудио
техничку клупи Вршца, потом и искључујућу
директору Аци Грујину, а Пазарци су извели
пет узастопних слободних бацања и повели
су са 56:51. У следећем нападу Нумановић је
убацио тројку за, чинило се недостижних 8
разлике (64:56), међутим, тада је Живановић
имао свој шоу, везао је 6 узастопних поена после
продора који су били права мајсторија и Вршац
је пришао на минус два (62:64). Гости су остали
без нападачке идеје, Вршац је дошао до вођства

На конференцији за медије тренер Вршца Тодоровић рекао је да се екипа исцрпела у игри са
само једним центром.
- Дозволили смо два пута у последњем минуту да примимо кош уз фаул, али упркос томе имали
смо шут за победу. У првом полувремену затајио је наш скок, у другом смо промашили осам
слободних бацања, то је превише у утакмици која се одлучује на једну лопту. Морамо да подигнемо
главу и да се окренемо наредном циклусу мечева, бићемо јачи, придружио нам се Американац
Брендон Петерсон, игра на позицији на којој смо дефицитарни и са њим ћемо имати квалитетнију
унутрашњу игру., рекао је шеф струке Вршца.

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА
ОД КАРАБУРМЕ

ОД Б О Ј К А

Слаб почетак коштао је другог пораза
у сезону кошаркашице Вршца које ће
у наредном колу у дербију дочекати
водећи Пролетер из Зрењанина. Меч се
игра у суботу са почетком у 17 часова.

ВРШЧАНИ ЛАКО ДО ТРЕЋЕ УЗАСТОПНЕ
ПОБЕДЕ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

са два далекометна хица, до тада потпуно
неприметног, Недељковића (71:69). Уследила
је резултатска клацкалица, свој претпоследњи
напад Вршчани су реализовали преко
Газибеговића за минималну предност (74:73),
уследио је одговор Нешовића, поентирао је уз
фаул, убацио бацање за вођство 76:74. Вршац је у
последњем нападу створио позицију за чист шут
Живановића за победу, али је лопта завршила на
обручу.
Б. Ј.

РВАЊЕ

НОВА МЕДАЉА ЗА РАКИЋА
техничким тушем 8-0. Затим
је у другом колу изгубио
од Жолта Зонаи из клуба
“Херкулес” Горњи Брег, а
у трећем колу савладао је
Вују Ђерића из клуба “Соко”
Сомбор и освојио бронзану
медељу .
Тренер
“Локомотиве”
Михајло Антал је веома
задовољан континуитетом
успешних резултата Ивана
Ракића.

Раднички - Црепаја
28 : 25
ОРК Панчево - Будућност 25 : 25
Сомбор - ЖСК 1955
23 : 26
Војвода Степа - Пригревица25 : 22
Далматинац - Металац
29 : 32
Младост - Нафтагас
31 : 30
Славија - Сента		
35 : 19

КАРАБУРМА – ВРШАЦ 78:69
(21:13, 17:19, 19:16, 21:21)

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРЕ

БАНАТ СИГУРНО КА ВРХУ
БАНАТ – ЛОЗНИЦА 3:0 (25:23, 25:13, 25:20)

БАНАТ: Боровићанин, Павловић, Јованић,
Закић, Младеновић, Марков, Терзић, Медић,
Рајковић, Шићаров, Јоцин.
ЛОЗНИЦА: Тришић, Каришик, Тривуновић,
Јаковљевић, Баста, Трифуновић, Митровић,
Грбић, Јовановић, Петровић.
Вршчани су за нешто више од сат и по
игре максималним резултатом савладали
чврсте Лозничане. У читавом току првог сета
изабраници тренера Игора Сантрача ломили
су отпор ривала и у другом дефинитивно
трасирали пут ка трећој узастопној победи.
Банат је овим тријумфом избио на трећу
позицију са победом мање од Младеновца и
Војводине 2 и у наредном колу гостоваће у
Бечеју.

Р У КО М Е Т
ПРВА РАДОСТ ВРШАЧКЕ
МЛАДОСТИ
МЛАДОСТ – НАФТАГАС 31:30 (17:13)

На путу старе славе: Рвачи Локомотиве са тренером Анталом

МАЧЕВАЊЕ

НОВИ УСПЕХ
ВРШАЧКОГ МУСКЕТАРА
У суботу 24.10.2020. одржан
је Међународни турнир “Трофеј
Новог Сада” на којем је вршачки
такмичар Петар Стојков (10) у
категорији пионири Ц освојио
прво место и златну медаљу
у конкуренцији 9 такмичара.
Такође му је било дозвољено да
се такмичи у старијој категорији

80 : 74
86 : 72
77 : 70
80 : 82
92 : 90
85 : 91
83 : 76
74 : 76

ОДБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА 4. КОЛО

ТОДОРОВИЋ: МОРАМО ДА ПОДИГНЕМО ГЛАВУ

На сениорском првенству
у рвању грчко-римским
стилом за узраст до 23
године у Петровцу на Млави,
вршачки такмичар Иван
Ракић, члан рвачког клуба
“Локомотива”,
наспутио
је у лакој категорији до
60 килограма у којој се
такмичило још 7 рвача.
У првом колу савладао је
Дениса Николића из клуба
“Змајеви” Петровац на Млави

Војводина - Динамик
Дунав - Пирот		
Колубара - Металац
Златибор - ОКК Београд
Раднички (К) – Слобода
Тамиш - Младост		
Слога - Напредак
Вршац - Нови Пазар

пионира Б где је у конкуренцији
од 1 6 такмичара освојио треће
мсто и бронзану медаљу. На овом
такмичењу Стојков је запажен
од стране националног тренера
који ће убудуће пратити Петрово
напредовање.

МЛАДОСТ: Барбулов, Шојић 5, Ковач,
Бегенишић 4, Радак, Вучендић 3, Раковић 11,
Милосављевић, Шпан, Бранков 1, Вековски
2, Јованов, Бабић 2, Петровић 3, Ђурђевић,
Живан.
НАФТАГАС: Тодоров, Врбашки 4, Паун 7,
Петровић 1, Стојишин 6, Глигорин 1, Војновић,
Аврамов 2, Јовановић 7, Стојановић 2,
Милиновић.
Вршачки рукометаши су после драматичне
завршнице дошли до прве победе у сезони.
Од почетка утакмице водила се изједначена
борба, Вршчани су три пута стицали предност
од три гола разлике (11:8, 13:10, 14:11) и уочи
одласка на одмор успели да поведу са 17:13.
Међутим, уследио је налет гостију, од 47. до
52. минута направили су серију 5:0 и повели са
26:24. Уследила је резултатска клацкалица која
је трајала до самог краја, више нерава имали су
Вршчани, који су голом у последњој секунди,
најефикаснијег играча Душана Раковића,
дошли до важне победе. У наредном колу
Младост гостује лидеру на табели, Металцу из
Футога.
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ФУД Б А Л
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 14. КОЛО
1. Мај Рума - Војводина 1928
ОФК Стари Град - Козара		
Омладинац - Раднички 1912
ОФК Вршац - Јединство (СП)
Бачка 1901 - Бечеј 1918		
Хајдук 1912 - Раднички (Зр)		
Дунав - Феникс 1995		
Слога (Ч) - Младост (НС)		
Слобода - Тиса			
Борац - Динамо 1945		

1:1
4:0
0:0
1:1
2:1
1:1
2:3
1:0
0:3
0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 12. КОЛО
Јединство (НБ) - ОФК Кикинда 1909
Пролетер - Омладинац ФАМ
Крајина - Јединство (В)		
Младост - Слога			
Јединство (БК) - Бегеј		
Будућност - Раднички (К)		
Борац - Нафтагас			
Банат - Раднички (С)		
Црвена звезда- ЖАК		

0:2
2:1
1:1
2:1
4:0
1:0
2:2
0:2
0:0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 11. КОЛО
Будућност (А) - Југославија		
БАК - Долина			
Стари Тамиш - Стрела		
Слога (БНС) - Раднички (Б)		
Потпорањ - Црвена звезда		
Полет (Ид) - Хајдучица		
Партизан (Г) - Партизан (У)		
Спартак 1911 - Банат (И)		

3:0
2:2
1:3
0:0
1:2
1:0
5:0
3:1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
10. КОЛО
Шевац - Граничар		
Караш (К) - Борац (ВС)		
Партизан (К) - Ратар		
Вултурул - Банат (Д)		
Караш (Ј) - Дунав			
Борац (ВГ) - Омладинац 		

5:0
0:1
5:3
3:0
0:1
1:1

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО

Кикер - Мачва			
Бродарац - Партизан		
Напредак - Војводина		
ТСЦ - Земун			
Аполон 4 - Раднички (Н)		
Интернационал - Чукарички
Реал Ниш - Црвена звезда		
ОФК Вршац - РФК Графичар		
Рад - Спартак ЖК			
Телеоптик - Младост (Л)		

0:0
1:2
2:3
0:2
4:1
0:8
0:4
1:3
1:1
0:1

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
САС - Ивањица			
Палеж - Бечеј 2003		
Јастребац - Бањица		
Лозница Град 2018 - Зуфо		
Металац Колорадо - Тиса		
Форум - Лесковац		

1:4
1:4
6:3
6:2
1:7
6:1

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ПОТПУНА ДОМИНАЦИЈА ВРШЧАНА И ВЕЛИКА ИНИЦИЈАТИВА НЕДОВОЉНИ ЗА ТРИЈУМФ

ПАЗОВЧАНИ
СЕ
ИЗМИГОЉИЛИ
ОФК ВРШАЦ – ЈЕДИНСТВО (СП) 1:1 (1:0)

Вршац, Градски стадион, судија: Никола
Бикић (Зрењанин) 7, стрелци: Сарајлин у 37. за
ОФК Вршац, Николић у 52. за Јединство, жути
картони: Вујић, Б. Благојевић (ОФК Вршац),
Кркобабић, Гавриловић, Николић, Ђокић
(Јединство)
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Бељин,
Грек (од 74. Поповић), Сарајлин, Петровић (од
58. Илић), Спасић, Лазевски, Матковић, Вујић,
Станков.
ЈЕДИНСТВО: Јовишић, Маодуш, Качар,
Гавриловић, Ђокић, Зељковић (од 58.
Миловчевић), Николић (од 84. Суботић), Васовић,
Перовић (од 89. Шарац), Кркобабић, Иветић.
Реми на Градском стадиону ништа не
говори о односу снага виђеном на мечу у коме
су Вршчани доминирали у свим елементима
игре, имали огромну предност у поседу лопте,
створили велики број изгледних ситуација и
пропустили три колосалне гол прилике, док су
Пазовчани искористили једну једину грешку
одбране домаћих и дошли до великог бода.
ОФК Вршац је дуго пробијао бункер гостију у
првом полувремену и после одличног продора
младог Матије Грека и фаула Кркобабића а леђа,
судија Бикић оправдано је показао на белу тачку.
Сигуран извођач пенала био је Војкан Сарајлин,
који ће овај меч памтити до краја живота јер му

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПОРАЗИ ОФК ВРШЦА
ОД ГРАФИЧАРА И
ЗВЕЗДЕ

Голгетер у серији: Војкан Сарајлин
се у току утакмице родио син.
У уводним минутима другог полувремена
слика на терену није се мењала све до 52. минута

ПАВЛИШАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ У ПОДРУЧНОЈ ЛИГИ ПАНЧЕВО

ЈОВАНОВИЋ ПРВИ МЕЂУ ЈЕДНАКИМА
ПОТПОРАЊ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 1:2 (0:1)

Потпорањ, судија: Игор Јајић (Панчево) 7,
стрелци: Илић у 90+1. за Потпорањ, Јовановић
у 36, Којић у 79. за Црвену звезду, жути картони:
Пешић, Јанковић (Потпорањ), Војнов (Црвена
звезда)
ПОТПОРАЊ: Богош, Бугарчић (од 73. И.
Секулић), Илић, Јоксимовић, Јанковић, С.
Јовановић, М. Јовановић, Милованов, Б. Бранков
(од 46. Тисменар), С. Бранков, Пешић (од 46.
Станојловић).
Ц.ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев, Петковић,
Јовановић (од 83. Делкић), Јарковачки (од 90. И.
Јовановић), Војнов (од 90. Ердеи), Поморишац,
Костадиновић, Балог, Стрнад (од 71. Којић),
Јованов 7 (од 90. Леваја).
У одличном комшијском дербију у Потпорњу
Павлишани су остварили четврту узастопну
првенствену победу и један су од најозбиљнијих
кандидата за јесењу титулу. Екипа тренера
Јована Стефанова Белова била је боља од
ривала током читаве утакмице иако су у другом
делу Потпорањци имали привидну теренску
иницијативу. Гости су до водећег поготка дошли
после слободног ударца Војнова, голман Богош
је одбранио, али је одбитак Јовановић сместио
у мрежу. У другом полувремену домаћи су
кренули агресивно ка голу Митова и остављали
много простора противнику за контранападе,

када је голман Вршчана Јеверичић, уместо да
испуца лопту, непотребно упослио Матковића
који није био потпуно слободан, млади играч је
изгубио лопту, а Николић је рутинерски сместио
у мрежу и изједначио резултат.
Гол је пресекао играче ОФК Вршца, требало
им је десетак минута да се саберу и поново
почну велику офанзиву на гол гостију и просто
је невероватно како Спасић и резервиста Илић
нису реализовали зицере. Најлепши потез
на утакмици виђен је петнаестак минута пре
краја када је Сарајлин одличним волеј ударцем
погодио стативу.
У наредном колу Вршчане очекује изузетно
тешко гостовање у Сомбору где их чека одличан
састав Радничког.
Б. Ј.

Павлишани су имали неколико пута ситуације
један на један са голманом, али нису успевали
да матирају одличног Богоша. Све до 79. минута,
када је Радосављев одиграо дупли пас са
Јовановићем, уследио је завршни пас, Којић је
био на другој стативи, вешто је примиро лопту

Победнички менталитет поново међу
Павлишанима: Играчи Црвене звезде заслужено
славили у комшијском дербију
и пласирао је у мрежу. У надокнади времена,
домаћи су из велике гужве пред голом Црвене
звезде успели да постигну почасни погодак
преко Илића.
Тренер Стефанов има пуно разлога за
задовољство, не само због победе у овом мечу,
али истиче да нико у клубу није у еуфорији:

Кадети ОФК Вршца у последња два кола
Кадетске лиге Србије доживели су два пораза,
од Графичара у Павлишу и од Црвене звезде
у Београду, идентичним резултатом, 1:3.
Изабраници тренера Марија Миока на оба меча
нису играла подређену улогу, али су поново
затајили стрелци и пропустили неколико
изванредних прилика. Млади Вршчани ће у
наредном колу имати најтежи јесењи испит, у
госте им долази водећи Чукарички.
- Знали смо да нас у Потпорњу чека тежак
задатак, искусан тим предвођен квалитетним
стручним штабом са Владом Поповим и Батом
Ракочевићем, али се моји момци нису уплашили.
Ушли су меч максимално мотивисани, били
борбени и агресивни, постигли смо гол на
време и после тога је ситуација била под
нашом контролом. Касније, у јеку иницијативе
противника, имали смо неколико контранапада,
што је наше веома јако оружје ове сезоне, и
могли смо много раније да решимо меч. Мислим
да је крајњи резултат реалан, честитам нашем
ривалу на изузетно фер и коректној борби а
судији Јајићу на врхунском суђењу, рекао је
искусан стручњак.
Екипа Црвене звезде је после неколико
лоших сезона и борбе за опстанак дошла у
позицију да се бори за сам врх табеле. Тријумф
у Потпорњу велико је охрабрење за Павлишане
који ће у наредним утакмицама имати прилику
да потврде висок пласман.
- У наредне четири утакмице добићемо
одговор да ли смо спремни за борбу за титулу.
Међутим, морам да истакнем да нико у клубу
почев од управе до играча, не размишља ни
о јесењој титули а камоли о пласману у виши
ранг. Тренутно размишљамо само о утакмици
против Идвора у којој ћемо бити хендикепирани
неиграњем повређеног Пуцара и „пожутелог“
Војнова. Без обзира, наш циљ је јасан, желимо
наставак добре серије, закључио је Стефанов.
Б. Ј.

ФУ ТС А Л
ВРШЧАНИ БОЉИ ОД ЛЕСКОВЧАНА У ДРУГОЈ ФУТСАЛ ЛИГИ СРБИЈЕ

ПРВО СЛАВЉЕ ФОРУМА
ФОРУМ – ЛЕСКОВАЦ 6:1 (3:1)

Центар Миленијум, судије: Радојичић,
Вујић, Божовић, стрелци: Влаховић 2, Мадић,
Стојановић, Богдановић и Ћирка за Форум,
Стефановић за Лесковац.
ФОРУМ: Морарију, Јанковић, Стојановић,
Богдановић, Јововић, Кикош, Кнежевић, Мадић,
Богданов, Влаховић,, Везмар, Инајетовић, Ћирка.
ЛЕСКОВАЦ:
Величковић,
Стефановић,
Цветановић, Станојевић, Бојат, Страхињић,
Симоновић, Настић, Петровић, Николић.
Екипа Форума остварила је прву победу
у сезони славивши убедљив тријумф против

традиционално неугодних Лесковчана. Тренер
Вршчана Ненад Варађан истиче да се после ове
победе лакше дише у борби за опстанак.
- Прва добијена утакмица после добре игре,
по први пут, у оба полувремена. Победили смо
искусну и добру екипу Лесковца, вероватно су
њихов дуг пут и „кратка“ клупа утицадопринели
великој резутатској разлици. Настављамо борбу
за опстанак, али уједно дајемо шансу младим
играчима,нико у оба савезна ранга нема ни
приближно младу екипу каква је наша јер
нам игра буквално 10 играча испод 20 година.

Важна победа за повратак самопоуздања:
Матеја Ћирка (Форум)
Следећа утакмица је против Тисе из Новог
Бечеја, једне од најбољих екипа у лиги, која има
искусан састав који у савезном рангу наступа
већ 15 година. Сигуран сам да ће момци дати
максимум и да ће се храбро супротставити,
рекао је шеф струке Форума.
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