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СЛИКЕ ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ У „ГАЛЕРИЈИ У ИЗЛОГУ“

ПОСЛЕДЊА ОДБРАНА ПРЕД
КОЛАПСОМ ДУХОВНОСТИ
Културни центар Вршац недавно je покренуо мини
пројекат „Галерија у излогу“, а нови излагач је мр Томислав
Сухецки. У простору Дома војске, излози до пешачке зоне,
имају изложбени контекст, а све у складу са новонасталом
ситуацијом, као и новим стратегијама у представљању
догађаја у култури. И овим пројектом Културни центар
Вршац даје свој допринос одржању културног живота
града.
- Изложба у излогу Дома војске коју организује Културни
центар Вршац сјајан је потез, практично последња одбрана
пред потпуним колапсом идеја духовности. Штета што други
празни излози нису испуњени сликама, можда и стиховима,
фотографијама, репродукцијама слика Паје Јовановића,
јер све то делује као дискретна имунизација духа у ово
време. То није никаква шминка нити продавање привида
стварности, већ процес обнове искуства уметности на
дискретан и бесплатан начин – рекао је Сухецки.

Уметник истиче да је значај уметности данас нарочито
велики, као својеврсна антитеза страху и усамљености које
су донеле пандемија, али и мањак посла и дружења као
неке од њених последица.
- У Вршцу има стотињак уметника, професионалаца
и аматера, који имају на хиљаде слика, цртежа, графика,
скулптура, које не врше своју мисију, а то је даровање
ликовне логике у време кад никоме није до тога, а без чега
се никада нећемо извући из овог времена у ком се вртимо у
једном зачараном кругу несналажења. Слика и уметничких
дела има као никада до сада, али је потребно створити
шансу за повратак интересовања људи за себе и искуство
уметности. Ко се интересује за слику, уствари, интересује се
за себе – додао је Сухецки.
Изложба у излогу у оквиру које су изложене четири слике
средњег формата моћи ће да се погледа до 27. новембра.
Т.С.

НОВА ПОСТАВКА У 3Д ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

„КАКТУСИ“ ТАМАРЕ ЖДЕРИЋ

У оквиру 3Д галерије Културног центра
Вршац на Kunstmatrix платформи је у току
нова поставка радова уметнице Тамаре
Ждерић. Изложба под називом „Кактуси“
се може погледати до 23. новембра.
- Свет жури, растаче се, промиче,
измиче,
пада,
уздиже
се,
јури
незаустављиво. Не стижемо да све
информације похранимо у себе, не
успевамо да за време овог нашег кратког
живота дотакнемо, додирнемо, појмимо,
обухватимо, рашчланимо силну количину
појава и појмова који нас окружују.
У савременом свету, пуном страха,
пре свега оног скривеног, исконског,
не дозвољавамо себи да се бавимо
ситницама које нас окружују, њиховим
постојањем и њиховим кретањима. Често
нисмо свесни живота који се крије у једном
дрвету, грумену земље, делићу тканине,
размазу боје. А тај свет је фантастичан,
неописив, непоновљив и мора да се
доживи сваким делићем нашег осећајног
бића. У својим радовима, трагам за таквим,

УСПЕХ ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ ЦРТАЊА „АРС МОМЕНАТ“

НАГРАДЕ У ЧЕШКОЈ ЗА
МЛАДЕ УМЕТНИКЕ

Ивана
Милошев
и
Никола Рајилић, полазници
креативне школе цртања
„Арс
моменат“,
под
менторством
Филипа
Даћевца,
освојили
су
награде
на
48.
Међународној
дечјој
изложби
ликовних
уметности Лидице у Чешкој.
О великом успеху младих
уметника говори и податак
да је на овај конкурс
пристигло више од 15.000
радова деце из 78 држава.
У
оквиру
школе
цртања за децу „Арс
моменат“ Филипа Даћевца,
полазници имају прилику
да се упознају са основама
цртања и сликања, а
креативне радионице им
помажу да развијају машту,
креативност и таленат.
Деца се друже са старијим
„колегама“ уметницима и

Радови полазника школе цртања
Николе Рајилића и Анабеле Ивановски
из прве руке сазнају разне у Вршцу. Излагао је
трикове, који ће им бити од на више од двадесет
велике користи у њиховој самосталних,
групних
потенцијалној уметничкој и
интернационалних
каријери,
објашњава изложби. Од недавно је
Даћевац.
власник галерије и атељеа
Филип
Даћевац
је „Даћевац“.
рођен
1992.
године

динамичним, еруптивним кретањима, али
и оним треперавим, нежним, крхким, једва
опаженим. Не ограничавам се на једно
ликовно средство, ту су и туш и перо,
графитна оловка, уљане боје. Откривање
нових светова садржаних у разним
појавама и предметима око мене, довело
ме је до тога да сопствено постојање, али
и постојање света коме припадам, схватим
као узбудљиву игру која се одвија без
краја и конца – каже о својим радовима
уметница Тамара Ждерић.
Тамара Ждерић рођена је у Београду,
1990. године, основне и мастер студије
сликарства завршава на Факултету
ликовних уметности у Београду, а
тренутно је докторанткиња сликарства
на истом факултету. До сада је приредила
већи број самосталних, жирираних
изложби у земљи и иностранству и
учествовала на великом броју групних,
жирираних изложби. Добитница је више
награда за свој рад, од којих се издвајају
Награда града Београда за стваралаштво
младих, област уметности (2019) и Друга
Награда из Фонда за цртеж „Владимир
Величковић“ (2015).

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (94)

ТРИПТИХОН ЈЕ ЖИРОСКОП
ИСТРАЈАВАЊА ВРШАЧКЕ ВЕРТИКАЛЕ

Свет се мења а ми остајемо исти,
неупотребљиви, неслажљиви и превазиђени
модели уверења, струка, етичких и моралних
вредности.
Превазиђени модели техничких уређаја
завршавају на отпаду за рециклажу а са
људима то, срећом, иде мало теже па то даје
простор у заветрини правих и економских
процеса да бар именујемо бољку која нас је
снашла.
У тренутку кад схватимо да смо наивно
поверовали да ће нам неко други осигурати
карту за пут у будућност, време је да купимо
карту за повратак себи, својој вољи, инату,
страсти промена а ту нам помаже уметност и
наш олтар, Триптихон.
И савремена наука откида добро парче
наше самосвести открићима да је свет
једна илузија, огроман холограм, нешто
слично сајбер световима. Ипак, ако смо и ми
фатаморгане неког процеса бар смо то из прве
руке а не из друге или треће кад живимо у
сајбер илузији.
Компјутери су опака справа бескрајних
информатичких способности које су тотал
идиотарије и само их покреће програм,
задатак из ума других људи.
Компјутери никад неће бити Јуродив или
спонтана генијала, даровит а да та даровитост
остаје без икакве сврхе и шансе за уновчење

како то истрајавају да раде јуродиви. Какво
време долази сви ћемо постати Јуродиви
са бесмисленим талентима и сазнањима о
најдубљим тајнама које ником не требају.
Образовање и васпитање уче нас како
да оседламо и управљамо својим талентима
а ту је, као допунско образовање, сјајно и
бесплатно дошколовавање скенирањем
Триптихона, озбиљне музике, поезије.
Постоји црквени олтар који нас чини
понизним и послушним, велики билборди,
огромне савремене катедрале, небодери
који нас чине све мањим, само су слике попут
Триптихона олтари грађанске вертикалне
промишљености, једног ума који прозре
све мамце за манипулацију нашим душама.
Можемо читати о подцести, иду, егу, супер егу
, али права улазница за простор стваралачке
интуиције добија се као поклон после правог
уметничког искуства.
Уметничко искуство није забава нити
културна надградња то је прастари алат којим
поново клешемо свој ум пред акцију, онако
како је први човек клесао камен да ојача слабе
нокте и мале зубе...
Триптихон има олтарску функцију, може да
се заклопи као заборав или отвори и прими
нас у загрљај.

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”

Т. Сухецки
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ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА САОПШТИО НОВЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ КОВИДА-19

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДА УГОСТИТЕЉА И ТРГОВАЦА ДО
21 ЧАС, ИНСПЕКЦИЈИ НАРЕЂЕН ПОЈАЧАН НАДЗОР

- Од среде 18. новембра до уторка 1. децембра, у периоду од 21 до пет часова, неће моћи да ради ништа осим апотека, бензинских пумпи и доставе
хране одлучио је Градски штаб за ванредне ситуације Града Вршца на седници о сузбијању корона вируса На основу члана 43. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама Градски штаб за ванредне ситуације
за територију Града Вршца, донео је закључак
који преносимо у целости:
„Констатује се да, сходно Уредби о допуни
Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести covid 19 Владе Републике
Србије, од данас (18. новембра) па до
закључно са 1. децембром 2020. године, радно
време угоститељских објеката, продавница,
трговинских центара и других малопродајних
трговинских објеката, позоришта и биоскопа,
приређивача посебних и класичних игара
на срећу, изузев радног времена апотека,
бензинских пумпи у обављању делатности
продаје горива и угоститељских и других
објеката који врше доставу хране, ограничава се
тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до
05.00 часова наредног дана. Ставља се ван снаге
Закључак Штаба за ванредне ситуације Града
Вршца број 217-14/2020-I-01/1 од 10. октобра

2020. године.“
Такође, командант Градског штаба за ванредне
ситуације Града Вршца, градоначелница Драгана
Митровић, потписала је наредбу Одељењу за
инспекцијске послове за појачаним надзором
над применом мера, коју преносимо у целости:
„Налаже се Одељењу за инспекцијске
послове – надлежној комуналној инспекцији,
појачан надзор над применом мера које
је Уредбом о допуни Уредбе о мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести covid
19 прописала Влада Републике Србије.
Појачану контролу поштовања донетих мера
спровешће надлежна комунална инспекција у
складу са Законом о изменама и допунама Закона
о заштити становника од заразних болести и у
складу са Наредбом о измени наредбе о забрани
окупљања у Републици Србији на јавним
местима у затвореном и отвореном простору.
Наредба
је ступила на снагу даном
доношења, 18. новембра 2020. године.

ТРЕЋИ РЕГИОНАЛНИ ПОСЛОВНИ ФОРУМ

КВАЛИТЕТАН АМБИЈЕНТ ЗА ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА

У организацији Скупштине АП Војводине, Покрајинске Владе,
Привредне коморе Војводине и Развојне агенције Војводине,
заједно са Скупштином европских регија (АЕР), Фондом„ Европски
послови“ и Европском предузетничком мрежом , у Привредној
комори Војводине одржан је Трећи регионални пословни форум.
Овогодишњи Форум организован је у онлајн окружењу због
тренутне епидемиолошке ситуације у читавом свету. Регионални
пословни форум окупио је преко 210 учесника из 28 земаља са
три континента а за Б2Б сусрете пријавило се преко 200 учесника
Форума.
Отварајући Форум председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић оценио је да Пословни форум представља
изванредан амбијент који би требао да постигне резултатате. Он
је рекао да је АП Војводина за првих осам месеци имала укупан
промет око девет милијарди евра, што је свега пет одсто мање у
односу на прошлу годину. Кад је реч о извозу, Вучуревић је рекао
да он износи око 4,5 милијарди евра, што је свега око три одсто у
односу на последњи пресек.
”Оно што је такође битно, јесте да је покривеност увоза
извозом 95 одсто, што је велики успех. Сматрам да је
организовање данашњег догађаја веома значајно, што се и види
по интересовању компанија из целе Европе и света. Оваквим
форумима умрежавамо наше привреднике, стварамо квалитетан
амбијент за заједничка улагања, инвестиције и пројекте. Наша
позната максима је: развијен регион, развијена држава”, нагласио
је Вучуревић.
Учесницима Форума обратио се и председник Скупштине
АП Војводина Иштван Пастор који је захвалио овогодишњим
учесницима и организаторима, и оценио је да нам предстоји
време пуно изазова у коме су два циља примарна: очување
здравља људи и стварање услова за нормално функционисање
привредних делатности, колико год је то могуће. Он је нагласио

да су представљени резултати којима и Република Србија и АП
Војводина могу да се поносе, с обзиром да имамо најмањи пад
укупног друштвеног производа у Европи, а да у последњих девет
месеци индустрија и прерађивачка делатност у АП Војводини
бележе раст преко четири одсто.

Потпредседник Скупштине АП Војводине Дамир Зобеница
истакао је да Регионални пословни форум који се одржава трећи
пут представља синергију више институција и резултат је активног
учешћа АП Војводине у раду Скупштине европских регија више од
20 година. „Оно што је најважније, радујем се што ће компаније
које учествују и које ће евентуално закључити уговоре о сарадњи
, као што је био случај ранијих година, имати директне користи од
овог догађаја“ рекао је потпредседник Зобеница.
Европски комесар за суседство и проширење Оливер

Вархељи поручио је организаторима и учесницима Регионалног
пословног форума да је јачање економског раста на Западном
Балкану могуће само уколико се владе снажно залажу и спроводе
структурне економске реформе, те да ће им европска комисија
пружати и даље пуну подршку у овим напорима.
У уводном делу говорио је и шеф Делегације ЕУ у Србији
Сем Фабрици, као и председник Скупштине европских регија
Магнус Бернтсон. Фабрици је истакао да је тренутна ситуација са
пандемијом уздрмала и економију и људске животе, те да европске
институције помно прате ситуацију у овом региону и пружају пуну
подршку свим активностима које ће допринети стабилизацији
економске и здравствене ситуације. Магнус Бернтсон оценио
је да је данашњи догађај најбољи показатељ добре сарадње
политичких и привредних субјеката и захвалио се партнерима из
АП Војводине који су у тренутној ситуацији уложили велики труд
како би се на најбољи могући начин представио рад Скупштине
европских регија, а истовремено направио велики корак у
стварању услова за побољшање привредног амбијента.
Форуму је присуствовао и Никола Жежељ, директор Развојне
агенције Војводине а на форуму су се обратили и, Николас Бурге,
Генерални директорат за трговину Европске комисије, Лукас
Мандл, члан Европског парламента, Хуан Хосе Мартинез Лозано,
представник Регије Мурсија из Шпаније, Александра Сантини,
представник Регије Абрузо из Италије и Ванг Тианминг, генерални
директор канцеларије за спољне послове кинеске провинције
Фуђијен.
На овогодишњем Регионалном пословном форуму
учествовало је 210 компанија из региона, Европе и са других
континената које су у наставку Форума, а путем онлајн платформе
одржале Б2Б сусрете, на којима су се размењивала искуства и
тражили потенцијални партнери за сарадњу.

ЛЕПА НОВИНА У НАШЕМ ГРАДУ

ВРШАЧКИ ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ БИЛБОРДИМА
Фото: Б. Јосимов

Градоначелница Вршца Драгана Митровић недавно је, на
свечаности у Градској кући, наградила најбоље ђаке вршачких
основних и средњих школа и обећала да ће њихови ликови

бити објављени на вршачким билбордима. На тај начин вршачка
јавност ће још једном имати прилику да види ко су девојке и
момци који служе за пример својим вршњацима, и не само њима.

Ђаци генерације 2019/20 су: Емина Стојковић (ОШ Жарко
Зрењанин, Избиште), Иванка Лазин (ШОСО „Јелена Варјашки),
Адријана Стевић (ОШ „Кориолан Добан“, Куштиљ), Јован
Миленковић (ШОСО „Јелена Варјашки“), Милена Бранков (ОШ
„Жарко Зрењанин“, Избиште), Ања Ранков (ОШ„Бранко Радичевић“,
Уљма), Анђела Шевердија (ОШ „Моша Пијаде“, Гудурица), Дијана
Личина (ОШ „Бранко Радичевић, В. Средиште), Анђела Сантрач
(ОШ„Ђура Јакшић“ Павлиш), Емилија Вакареско„ОШ„Јован Стерија
Поповић), Теодора Блаж (ОШ „Олга Петров Радишић“), Абдел Разек
Цезар Шукри (ОШ „Олга Петров Радишић“), Матеја Нешић (ОШ
„Паја Јовановић), Ана Михајловић (ОШ „Младост“), Ана Нешић
(ОШ „Вук Караџић“), Саболч Сабо (Пољопривредна школа Вршац),
Јован Стојшић (Хемијско-медицинска школа Вршац), Смиљана
Ковачевић (ШЦ „Никола Тесла“), Андреа Мозор (Музичка школа
„Јосиф Маринковић“), Константин Видаковић (Музичка школа
„Јосиф Маринковић“) и Лазар Фибишан (Гимназија „Борислав
Петров Браца“).
Камера „Вршачке куле“ снимила је билборде код Хотела
„Србија“ и Центра Миленијум.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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„ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ“ ПОД „ВРШАЧКОМ КУЛОМ“
Редакција
„Вршачке
куле“
организовала
је
ликовнолитерарни
конкурс
„Златни
гроздови“ у жељи да промовише

уметнички
таленат
вршачких
основаца
и
средњошколаца
уједно и рад њихових ментора,
професора ликовног васпитања

и српског језика и књижевности.
У премијерном издању „Златних
гроздова“ у конкуренцији је 80
ликовних и 28 литерарних радова

који равноправно конкуришу за
награде по категоријама. Радови
свих учесника конкурса биће
објављени на овим страницама.

Уна Манеску VII 2, ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Вук Пеђа Ловрић VI разред, ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Милан Печеничић V2, ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Милица Тепшић VII разред, ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов
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ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ
У моју школу ишле су многе знамените личности: Паја
Јовановић, Јован Стерија Поповић, Васко Попа, Рада Ђуричин,
Султана Цијук и Бора Костић. Од свих њих, фасцинира ме Бора
Костић, наш први велемајстор.
Бора Костић рођен је 1887. године у Вршцу, а умро је 1963.
године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у
Вршцу, а Трговачку академију у Будимпешти. Док је био у
средњој школи, почео је да се интересује за шах. Први запажен
резултат остварио је у Будимпешти, на Турниру мађарских
шаховских аматера. После тога се преселио у Беч, где је
победио др Оланда, шампиона Холандије, са 7:0.
Даљи успех га одводи у Келн, где је играо са немачким
мајсторима у шаху. Тамо се запослио као трговачки путник. У
Келну је играо са многим шахистима, укључујући шампиона
Келна, Варду, кога је победио. После је отишао у Америку, где је
играо са светским прваком Капабланком.
Мени је најзанимљивији његов пут око света и његове
чувене игре на врховима Хималаја и на екватору. Шах је играо
на свим континентима, а људи су увек могли да га виде са
шаховском таблом у руци. Био је познат по симултанкама и
игри на слепо.
Бора Костић је преминуо у својој 77. години живота.
Сахрањен је у Вршцу, а његов гроб посећују шахисти из свих
крајева света. Гроб се препознаје по мермерној табли на којој
је приказан његов најпознатији мат.				
			
Веселин Вујичин
ОШ „Вук Караџић“, Вршац
Ментор: Симонида Јурић

Тијана Васиљев VI2, ОШ „Жарко Зрењанин“
Јовица Бранков VI 2, ОШ „Жарко Зрењанин“
Избиште, Ментор: Драгана Милутинов
Избиште, Ментор: Драгана Милутинов

Ирена Бранков VI разред, ОШ „Жарко
Миљана Ранић V2, ОШ „Жарко Зрењанин“
Зрењанин“ Избиште, Ментор: Драгана Милутинов
Избиште, Ментор: Драгана Милутинов

ДА НИЈЕ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ, ВРШЦА НЕ
БИ БИЛО НА МАПИ СВЕТА
Вршац је веома стари град у којем су се родиле и живеле
многобројне личности међу којима је један од првих српских
академских сликара, Паја Јовановић.
Рођен је у вршачкој трговачкој породици. Још у раном
детињству показивао је склоности према сликању копирајући
црквене слике. Када је имао само четрнаест година, црква је
затражила да Паја наслика неке црквене слике од којих је после
сам финансирао студирање сликарства у Бечу, које завршава
за само три године. Специјализирао је и историјско сликарство
и постао један од најпознатијих светских и европских сликара
свог времена. Тако је Паја Јовановић испунио снове једног
провинцијског дечака. Вршачки познати сликар је насликао
доста слика које су познате код нас и у свету као што су: “Гуслар”,
“Учи деда свога унука”, “Борба петлова”, “Час мачевања”, као и
дело: “Вршачки триптихон”, слика која описује живот Вршчана
и која се састоји из три дела и представља живот у граду, бербу
грожђа и косидбу жита. Живописне боје на овим сликама чине
да присуство ликова и онога што они чине постане стварно.
Док посматрам ове слике, могу да осетим мирис грожђа,
чујем шуштање зрелог жита и разумем живот старих Вршчана.
Наравно, међу овим славним делима нашег сликара налази
се и прослављена слика “Сеоба Срба” која представља велику
сеобу Срба под вођством Арсенија Чарнојевића.
О Паји Јовановићу, као и о осталим познатим личностима
као што су комедиограф Јован Стерија Поповић, шахиста Бора
Костић, оперска певачица Султана Цијук, могли бисмо још
многа тога рећи, јер је наша мала варош по њима и постала
позната.
Поносна сам, јер наш град живи кроз дела овог познатог
сликара. Његове слике допринеле су да се сачувају од заборава
обичаји и култура нашег града. Својим сликарским умећем,
Паја Јовановић је успео да наш град уздигне до најлепше боје,
боје непролазног и вечног.
Анастасија Мича, пети разред
ОШ “Олга Петров Радишић”
Ментор: Весна Марјанов
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ДАНКА СТАНКОВИЋ, ДИПЛ.ИСТОРИЧАР, ДИРЕКТОР ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАВЛИШ:

ИМА ЛИ ШТА ЛЕПШЕ ОД ТОГА ДА ЦЕО РАДНИ
ВЕК БУДЕТЕ ОКРУЖЕНИ МЛАДОШЋУ?!

Данка Станковић је свој живот посветила
младима. Определила се за просвету. У почетку је
предавала историју основцима у неколико школа
на територији Града Вршца скупљајући потребан
фонд часова, а од јануара 2019. ради као директорка
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу. Жеља јој је
да павлишким основцима створи што квалитетније
услове за наставу, да се што боље припреме за даље
школовање, да ОШ „Ђура Јакшић“ постане савремена
образовна установа. Тај њен снажан мотив довео је
до успешних резултата, на задовољство свих.
Каква сећања носите из
детињства?
- Моји родитељи, Илија
и Мирјана Станковић, су
се из наше лепе равнице
седамдесетих година прошлог
века преселили у Младеновац
где
су
се
запослили.
Стварајући породицу добили
су прво мог брата Дарка,
а онда након скоро десет
година, 1976. године и мене.
Одрастала сам у спокојној,
ушушканој
породичној
атмосфери
проводећи
време слободна, напољу са
друштвом из улице. Брат се
млад оженио, па се породица
убрзо увећала, стигли су нам
Илија и Марија, нешто касније
и Теодора. Његова деца
попуњавају празнину насталу
његовим прераним одласком.
Где
сте
стицали
образовање?
- Школовање сам започела
у Младеновцу. Завршила
сам Основну школу „Душан
Ђурђевић“,
а
потом
и
Гимназију, друштвено-језички
смер. Већ тада је било јасно да
ће друштвене науке бити моје
опредељење, да би се до краја
гимназијских дана историја
издвојила као коначан избор.
Жеља за даљим учењем
одвела ме је у Београд, уз
несебичну подршку мојих
родитеља.
Уписала сам
Филозофски факултет, одсек
историја, као редован студент.
То је био период великих
крајности и животних лекција:
среће и туге, безбрижности
и сирена које упозоравају
да ће бити бомбардовања,
учења и обустава наставе због

протеста... Време ће да покаже
да су ти дани били и дани
опраштања од Младеновца,
од детињства.
Како се развија Ваша
професионална каријера?
- Након скоро тридесет
година живота у Младеновцу,
моји родитељи су одлучили
да се „врате кући“ у Велико
Средиште. Пошто је дом тамо
где је породица, врло брзо је
почело и моје упознавање са
новим окружењем. Навикнута
на другачији начин живота,
морала сам да се прилагодим
новој средини и да пронађем
у њој своје место. Осим мог
села, на мапи Војводине је
почело да се појављује још
једно, за мене важно село –
Избиште. Са 23 године почела
сам тамо да предајем историју
у ОШ „Жарко Зрењанин“.
Рад у тој школи, са тим
колективом, много је утицао
на формирање мојих ставова
и принципа везаних за рад
и однос према ученицима.

За почетника није могло
да буде бољег окружења
од овог где је организација
увек
била
савршена,
подстицајна, а колеге увек
спремне да помогну. У таквим
околностима могла сам да
откријем све лепоте наше
професије и да је заволим
више него што сам очекивала,
па ми ни пређених 65 км
дневно није тешко падало. Све
емоције и емпатија пружена

генерацијама деце вратиле су
ми се многоструко. У потрази
за допуном норме, радила сам
у још неколико школа у нашој
и пландиштанској општини,
а 2006. године добила сам
потребан проценат до пуне

норме у ОШ „Ђура Јакшић“
у Павлишу. Дочекао ме је
много млађи колектив од мог,
пријатељства за цео живот и
другачија структура ученика.
Радећи у ове две школе, била
сам више него задовољна. Све
се некако уклопило и било
савршено да се лепо и мирно
дочекају пензионерски дани.
Од када сте на функцији
директора
ОШ
,,Ђура
Јакшић“ у Павлишу? Шта
је Ваша визија, стратегија
којој тежите када је реч
о
основношколском
образовању?
- Јесен 2018. године донела
је велику промену у мом

начину размишљања о себи
и о будућности. Иако сам
уверена да лепшег посла од
наставничког нема, идеја
о привременој промени
учинила ми се занимљивом.
Чињеница да се рад са децом
наставља, само из друге
перспективе, учврстила је
моју одлуку да допринесем
са ове позиције на коју сам и
ступила крајем јануара 2019.
године. Безрезевну подршку
дао ми је мој колектив, као
и тадашњи члан Градског
већа Вељко Стојановић. Мој
циљ је да колектив настави
да функционише као добар
тим, да обезбедим све што је
потребно за то и да заједно
створимо савремену школу,
по мери детета.
Који су то значајнији
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и успели да обезбедимо још
једну учионицу. Средства
нам је великодушно донирао
господин Милан Поповић.
Обезбедили
смо
побољшање
система
за
грејање куповином више
гасних котлова, као и замену
дотрајалог
намештаја
и
расвете,
уз
финансијску
подршку
Града
Вршца.
Школски амбијент је освежен
и
осликан,
а
школско
двориште
оплемењено
младим садницама дрвећа
и цвећа, као и клупама које
су направљене од стране
колектива
и
мештана
Павлиша.
У овиру школе, захваљујући
средствима и подршци Града
Вршца, ради и Вртић, са
групом предшколаца и две
млађе васпитне групе, где се
за своје прве школске дане
припрема око 40 најмлађих.
Оно што је велика новина, на
радост свих нас, је продужење
рада вртића. Иницијатива је

пројекти
које
сте
реализовали као директор
школе?
- Школски живот у Павлишу
почиње још 1786. када је
изграђена прва школа. Током
времена, више пута је мењала
назив, а садашњи, по чувеном
Ђури Јакшићу, носи од 1955.
Школска зграда је расла,
пратећи раст броја ученика.
Најновија
школска зграда
изграђена је 1992. године,
а нешто раније и школска
фискултурна
сала.
Наш
задатак је био да наставимо
даље.
- За непуне две године
пуно
тога
је
учињено
на
модернизацији
наше
школе. Један од првих
пројеката био је формирање
информатичког
кабинета,
који сада, осим компјутера,
има и „паметну таблу“. Затим,
обезбедили смо компјутере и
пројекторе за све учионице,
као и брзи интернет. Можемо

да се похвалимо да је школа
опремљена свим средствима
неопходним да наше ученике
припремимо за живот у 21.
веку.
- Оно на шта смо веома
поносни је и промена
организације рада
школе.
Подршку нам је дао и
наш Школски одбор са
председницом
Јасминком
Босанац. Наиме, наша школа
има око 200 ученика који су
распоређени у 10 одељења.
Нижи разреди радили су у две
смене, јер нам је недостајала
једна учионица. Знајући да
су предности једносменског
рада велике, пре свега за
живот
и здравље наших
ученика, удружили смо снаге

потекла од Савета родитеља
на чијем челу је госпођа
Михаела Јанковић. Од 23. 11.
2020. године деца Павлиша
и околине имају обезбеђен
целодневни
боравак
уз
суфинансирање
трошкова
исхране и боравка од стране
Града Вршца.
Веома сам поносна на
ученике наше школе који
су
организовали
више
хуманитарних акција и били
несебично подржани од
стране колектива.
Какви су планови везано
за унапређење наставе и
рада у школи?
- Иако је доста учињено
на инклузији ученика из свих
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осетљивих група, простора
за напредовање увек има,
тако да ћемо се и у наредном
периоду трудити да што више
учинимо на том пољу.
Ове школске године увели
смо и предмет Ромски језик
са елементима националне
културе који похађа око
40 ученика наше школе.
Жеља нам је да ангажујемо и
ромског асистента и на томе
ћемо радити у наредном
периоду.
Један од циљева нам је
и улазак у пројекат нашег
ресорног
Министарства
под
називом
„Обогаћен
једносменски рад“. Кроз разне
ваннаставне
активности
оплеменили бисмо слободно
време
наших
ученика
и утицали још боље на
њихов свеукупни развој,
поклањајући посебну пажњу
на
различите
спортске
активности.
У чему је лепота Вашег
посла?

- Има ли шта лепше од
тога да цео радни век будете
окружени младошћу?!
Како проводите слободно
време? Када сте основали
своју породицу?
- Обавезе везане за школу
одузимају пуно времена,
али породица ме подржава
схватајући моју љубав према
послу. Супруг Владимир Крал
и син Павле чине мој ослонац
и помажу ми да лакше
пребродим
све
изазове.
Слободно време се трудимо
да проведемо заједно, у
природи. С обзиром на то
да њих двојица веома воле
пецање, често смо на Дунаву.
Време волимо да проводимо
са нашим кумовима и
пријатељима.
Која је Ваша животна
филозофија? Шта је у
животу најважније?
- Наравно да је у животу
најважнија породица и да
се највише љубави и пажње
усмерава ка особама које су
нам блиске. Важан ми је и
однос са људима са којима
проводим добар део времена
свог живота, на послу.
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ У НЕКРОПОЛИ САКАРА

У ЕГИПТУ ОТКРИВЕНО ВИШЕ
ОД 100 САРКОФАГА

Египатски званичници задужени за
антиквитете објавили су откриће најмање
100 древних саркофага, са мумијама у
неким од њих, и око 40 позлаћених статуа
у огромној фараонској некрополи Сакари
јужно од Каира.
Шарени, запечаћени саркофази и статуе
који су сахрањени пре више од 2.500 година
били су изложени у импровизованој
изложби у подножју чувене степенасте
Џосерове пирамиде у Сакари, преноси АП.
Археолози су отворили ковчег у коме се
налазила добро очувана мумија умотана у
тканину. Такође су извршили рендгенско
снимање визуализујући облик древне
мумије, показујући како је тело сачувано.
Министар туризма и антиквитета Халед
ел-Анани рекао је на конференцији за
новинаре да откривени предмети потичу
из хеленистичког периода (320-30 п.н.е.)
и касног периода старог Египта (664-332
п.н.е.).
Рекао је да ће артефакте пребацити у
најмање три каирска музеја, укључујући
Велики египатски музеј који Египат гради
у близини чувених пирамида у Гизи.
Министар је додао да ће касније ове
године објавити још једно откриће на

некрополи Сакара.
Откриће на чувеној некрополи најновије
је у низу археолошких налаза у Египту. Од
септембра, власти за антиквитете откриле
су најмање 140 запечаћених саркофага, са
мумијама у већини њих, у истом подручју
Сакаре.
Локалитет Сакара део је некрополе у
древној египатској престоници Мемфису
која укључује чувене пирамиде у Гизи, као
и мање пирамиде у Абу Сир, Дахшур и Абу

Руваиш. Рушевине Мемфиса проглашене
су Унесковом светском баштином 1970-их.
Египат често користи археолошка
открића у нади да ће подстакнути виталну
туристичку индустрију која је у проблему
од политичких превирања након 2011.
године када је срушен дугогодишњи
председник Хосни Мубарак. Пандемија
корона вируса ове године задала је
додатни ударац сектору, преноси Танјуг.

Извор: Политика

ПРВА РЕДОВНА ТАКСИ ВОЖЊА ЗА НАСУ

АМЕРИКАНЦИ ЛАНСИРАЛИ
РАКЕТУ СА ЧЕТИРИ АСТРОНАУТА

Компанија Спејсекс лансирала је ракету
којом су се упутила четири астронаута на
Међународну свемирску станицу, у првој
редовној такси вожњи за америчку свемирску
агенцију НАСА коју обавља приватна компанија.
Ракета Фалкон са капсулом Драгон и три
америчка астронаута и јапанским астронаутом
кренула је из Кенеди свемирског центра, јавља
АП. То је други пут да Спејсекс вози летелицу
са астронаутима, први лет са посадом два
астронаута је био пробни.
Капсула Драгон, коју је њена посада назвала
Отпорност (Resilience) због великог броја
изазова ове године, од којих је највећи вирус
корона, треба да стигне до Међународне
свемирске станице касно вечерас и ту остане до
пролећа.
Због несигурних резултата тестова на вирус
оснивач и директор Спејсекса Илон Маск
морао је да посматра лансирање из далека. Он

је написао у Твитер поруци да „највероватније”
има умерен облик ковида 19. Према политици
НАСА-е у Кенеди свемирском центру свако ко
је тестиран позитивно на корона вирус мора да
иде у карантин и остане изолован.

Овај лет уследио је само неколико месеци
после пробног лета Спејсекса са два космонаута.
Њиме почиње, како се НАСА нада дуги низ
ротације посада између САД и свемирске
станице. То се дешава после више година паузе
током којих су руске летелеце Сојуз услужно
превозиле америчке астронауте.
„Ово је још један историјски тренутак” рекао
је шеф НАСА-е Џим Брајденстин у петак али
и упозорио да је велика пажња потребна на
сваком лету.
Лет до Међународне свемирске станице који
ће трајати 27 и по сати од врата до врата, требало
би да буде потпуно аутоматизован, мада посада
може да преузме ако би било потребно.
Потпреседник САД Мајк Пенс, председник
Националног свемирског савета, допутовао је
из Вашингтона да посматра лансирање, преноси
Бета.
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„ВУЛКАН“ И ВРШАЧКА КУЛА
ПРЕПОРУЧУЈУ
ТОМАС ЕРИКСОН,
ОКРУЖЕНИ ЛОШИМ
ШЕФОВИМА
Од аутора бестселера Окружени идиотима
и Окружени психопатама, који су одушевили
свет, стиже нам, како наводи Ју-Ес викли,
изванредна књига – Окружени лошим
шефовима! Нови приручник Томаса Ериксона
намењен је онима који настоје да проникну у
понашање својих шефова и колега и створе
бољу радну атмосферу.
Користећи исти систем класификације у
четири боје, који је применио у међународним
бестселерима Окружени идиотима и Окружени
психопатама, Томас Ериксон приказује
главне разлоге за незадовољство на послу
и нуди начине за њихово превазилажење.
Таква класификација је поучна и забавна и
сваком читаоцу омогућава да лако запамти и
примењује прочитано.
Не умеју да саслушају, превише причају о
себи, а понекад се и неприлично понашају. У
одређеним ситуацијама доносе одлуке као да
су владари универзума, а у већини случајева
све заснивају на неком властитом свету, свету
који је сулудо једностран. Препознајете ли
ваше надређене?
Осредњи лидери вребају сваку шансу да за
све могуће погрешке окриве неког другог, али
то им пружа само привремену предност, јер ће
и њихови недостаци избити на светлост дана.
Квалитетно руковођење ослања се
на нарочиту симбиозу која влада између
запослених и надређених, при чему обе
стране треба да схвате колико зависе једна
од друге. Живот је прекратак да бисте
били окружени лошим утицајима. Немојте
дозволити да вам рђави шефови буду камен
спотицања на развојном путу. Време је да
узмете живот у своје руке из грабљивих канџи
лоших руководилаца. Ради се о вашем животу!
Томас Ериксон рођен је 1965. године
у Шведској. Стручњак је за друштвене
комуникације, персонални тренер, предавач

Извор: Политика

ТВИТЕР СЕ СУОЧАВА СА БЕЗБЕДНОСНИМ ПРЕТЊАМА

МРЕЖА АНГАЖОВАЛА ПОЗНАТОГ
ХАКЕРА
Друштвена мрежа Твитер, суочена са
озбиљним безбедносним претњама, ангажовала
је једног од најпознатијих светских хакера на
решавању проблема, од инжењерских грешака
до ширења дезинформација.
Твитер је јуче поставио Питера Затка, познатог
под својим хакерским именом Mudge, за шефа
безбедности и дао му широка овлашћења да
препоручује промене у структури и праксама,
преноси Танјуг.
Затко је деведесетих година истовремено

водио поверљив посао за компанију која је
имала уговор с владом и био вођа Култа мртве
краве, групе хакера чувене по томе што је
објавила алате за хаковање виндоуза како би
навела Мајкрософт да побољша сигурност.
Затко је, између осталог, радио на посебним
пројектима Гугла и надгледао доделе пројеката
сајбер безбедности у Пентагоновој агенцији за
истраживања и пројекте (ДАРПА).

Извор: Политика

и писац. Протеклих двадесетак година
обучавао је више од пет хиљада извршних
директора и менаџера како би постали
боље и делотворније вође. Један је од
најпревођенијих шведских аутора. Његова
прва књига, Окружени идиотима, продата је у
више од 2.500.000 примерака широм света.
Духовито написана, нова књига Томаса
Ериксона допашће се и читаоцима који
нису пасионирани љубитељи популарне
психологије. Можете је купити путем сајта
www.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
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

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“
обезбедили су поклоне за своје читаоце.
Овог пута ћемо два љубитеља књиге који
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com обрадовати књигом „Окружен лошим
шефовима“.
У прошлом броју поклањали смо књигу
„Црвени змај“ Томаса Хариса, освојили су је
наше читатељке Силвана Куневски и Милена
Пантовић. Честитамо!
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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
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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
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. 064/3962064
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
Број

1300

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
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

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

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 807585
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
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

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. 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 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

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.

Плацеви за продају на три локације од 500
м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем кућу у ул. Хероја Пинкија,
приземна и продајем кућу у ул.Југ Богдана,
приземна. Тел 064/2355436
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Подајем грсоњеру центру Вршца, одмах
усељива, или мењам за Београд. Тел 013/401210
и 060/1671519
Продајем на Брегу 60 ари потез „Павлишко
брдо“, плац је погодан за воћњак, виноград и
пчеларе. Тел. 013/401-201 и 060/7401210
Продајем плац 5 км од центра Вршца,
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401210,
013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Улјми, врт у селу, површина
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800

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
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца, Стевана
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Немање 14. Хитно и повољно. Тел. 064/1513853
Радионица за издавање, добра локација. Тел.
064/1979069
Издајем намештен једнособан стан у
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан намештен или
малу кућицу за педесетак евра или кућу за
чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у ул. Хероја
Пинкија за запослене самце, самице, брачни
пар без деце. Тел. 063/8103228
Издајем намештен стан од 52 м² ,у центру , у
Дворској улици, комуналије и струја одвојене.
Тел. 060/8435026
Издаје се намештен стан у кући ул. Сремска
бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 063/8860704.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе
комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
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, 064/27-17088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. 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. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор
за
компјутер,
телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.

Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем 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.
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 Вршац-Пландиштепродаја
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. 013/834061
Продајем 4 краве и два телета у Малом Жаму.
Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске витрине(3
ком), трпезарјиски сто, мини машина за прање
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема математике за електротзехнички
факултет у Новом саду и Зрењанину. Тел.
065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији тип са
руском капом постоји могућност и друге. Тел. 833524 и 064/4695175
Уступам гробницу већу на православном
гробљу уз Павлишки пут. Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене полице за кућну
библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања сечених
дрва. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Радим послове сређивања куће и пословних
просторија. Тел. 063/1842709
18-то недељнљ коке носиље, ручни сат, мушки
, фосил нов (упола цене), бицикл мушки у возном
стању, врата, светларник метални, канте за маст. Тел.
064/4256130
Продајем француски лежај од еко коже, нов. Тел.
063/1121270
Комплет судова од росфраја 16 делова,бергхоме
цена 10.000 дин, ланци за снег некоришћени више
врста. Тел. 063/1077271
На продају две трубе „Кинг“ Чехословачке , казан
бакарни, фуруна и корито за клање свиња. Тел.
064/3962064
Купујем исправну, мању камп прикколицу. Тел.
013/401210 и 060/1671519
Потребан козји лој, за лек. Тел. 060/1671519

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају ауто марке „Тавриа“ 1991
годиште у одличном стању, регистрован до
децембра. Тел. 064/991-2221.
На продају Застава 101, година производње
2005, нерегистрована, прешла 70.000. Тел:
063/730-6041.
Продајем Опел Вектру А у исправном стању,
нерегистрован, мотор добар. Тел. 064/1432911
На продају ауто марке Фиат Чиквеченто
900м³, регистрован до маја 2021. године, 2003.
годиште. Тел. 066/8013286
Мазда 626 у возном стању, нерегистрована.
Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака ауто
пиколицаАТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција. Тел.
064/6585499
Продајем цитроен Хсра Пикасо 2006г. у
добром стању, има плин и регистрована је до
06.2021. пун пакет опреме. Тел. 064/1587557.
Продајем
ауто приколицу, квалитетну
(амортизерифедери-гибњеви)
нерегистрована Повољно. Тел. 061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 41. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1085, 7. ОКТОБАР 2016.

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ВРШЦУ

Туристичка организација града Вршца добитник је велике
златне медаље на овогодишњем 49. Међународном сајму туризма,
одржаном у Новом Саду од 29. септембра до 1. октобра.
На Сајму су представљене туристичке понуде Србије, земље
партнера Црне Горе, Словеније, Хрватске, Републике Српске и Грчке.
Јулкица Митрашиновић, чланица Градског већа задужена за туризам
и Татјана Палковач, директорка Туристичке организације града
Вршца, примиле су ово престижно признање за манифестацију
Фестивал вина “Винофест”.

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 (242)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА
Од Јосифа Валдхера,
учитеља
грађанске
школе
Према речима вршачких туристичких радника, који су још
једном у најлепшем светлу представили наш град, из Вршца
су још награђени и породична винарија „Селекта“, власника
Милутина Стојшића, за висок ниво развоја винског туризма, затим
одмаралиште Црвени крст на Вршачким планинама које је добило
признање за висок квалитет услуга рекреације и смештаја деце, као
и Етно кућа „Динар“, власника Зонаи Дејана, за висок нови квалитета
и услуге
„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛОКАЛ МЕДИА, 41. ГОДИНА
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 1085, 7. ОКТОБАР 2016.

У ВРЕМЕНУ АНТИЛИКОВНОСТИ
Међународна Октобарска ликовна колонија „Моја вода“
одржаће се по петнаести пут од 8. до 15. октобра у Градском музеју
Конкордија. У петак 14. октобра у Конкордији одржаће се изложба
радова који су настали у Ликовној колонији.
У време оснивања ове колоније она је била тек једна од неколико
стотина, а данас, петнаест година касније, остало их је тек неколико
десетина. Ова је међу најбољима.
Шта је то тако опасно у сликарству, слици и ликовности да су се
веома вешти манипулатори у пар последњих деценија потрудили да
нас под рефлекторима постмодерне доведу у стање безликовности.
Како је то слика опасна па је има све мање, све је невидљивија,
а самим тим ова ликовна колонија постаје све драгоценија, jер у

општем чишћењу од ликовности и духовности постаје једна од
последњих оаза у којој ликовне вредности опстају.
Парадокс времена учинио је да сликари фигура, тј оног,
класичног израза какве окупља ова колонија, постану својеврсна
авангарда, андеграуд уметници.
Једно успешно предузеће које одолева моди времена да се све
урушава спонтано је пронашло и овај идентитет и одолева општој
равнодушности и према суштинским уметничким вредностима.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Баретина, равница и гора
са шумом и осојитом ливадом
јесу
земљиште
вршачке
флоре. Узмемо ли у обзир још
и доста јужни положај, и с њим
скопчану делимично благу
климу, онда с правом смемо
очекивати богат и разноврстан
биљни свет. Потоци и северни
обронци још су покривени
дебелим снегом, а на јужним
присојима кукурек (Helleborus)
већ је помолио свој
зелени перигонски цвет,
као весник топлијих дана,
што ће истом наступити.
Гдекојих година јануарско
сунце тако је благо, да се
смрзнута земља не може
више одупрети његовом
утицају, те се читава шума
оспе милом висибабом
(Galanthus nivalis). Она
бива, да студена бура и
мећава сахране млоги од
ових раних цветова, али ти
изданци зиме нису више
дуга века. Мало по мало и
читава земља се заодене
зеленилом, у ком су цветне
биљке као у каквом ћилиму
уткане. У шуми, у којој је
поглавито буква, липа и
храст, налазимо у већем
броју од једноничних биљака:
процепак (Seilla bifolia) жуто
и бело птичје млеко или пасји
лук
(Ornithogallum),
није
баш редак ни златан (Lilium
Martagon), па ни разне врсте
каћуна (Orchis), доста се често
нађе и козлац (Arum), који је,
својом зеленкастом лисном
дршком и љубичастим цветом,
прави украс нашој шуми.
На хладовитим местима

налази се и цветом богати
и
мирисави
Ђурђици
(Convallaria majalis). Радо је
тражен са својих црвених
боба и вепринац (Ruscus) у
обе своје врсте да се, повезан
у ките заједно с висибабама и
процепком, продаје на пијаци.
Овај вепринац је где где јако
распрострет, и привлачи нас
особито тиме, што му се лишће
изметне у мајушне шкриљусти,
а гране се прошире у привидно
лишће. Млад ластар има укус
шпаргле и може се место ње
употребити.

На пропланку и по горским
ливадама
наћићемо
од
једоничних биљака: на Миси
шарену перунику (Iris), на
Кули брндушу (Trichonema
Bulbocodium), која нам рано у
пролеће мами погледе својом
плавичастоскрлетним цветом.
На оба споменута места
налази се и вилина метла
(Asparagus officinalis), као
и разне врсте дивљег и
подивљалог лука (Allium).

Различити
зумбули
(Hyayitus orjentalis), а на Кули
по обасјаним џбуноватим
местима, граната весика или
косатић (Anthericum).
Које по излазу, које по
ливадама горских обронака
налазе се и разноврсне траве,
као штетика (Nardus), светљика
(Phalaris canariensis), златно
колено
(Anthoxanthum),
глашник (Alopecurus), бусика
(Aira), росуља (Agrostis), мачји
реп (Phleum), и т.д. Кукуруз
(Zea), шеница (Triticum vulgare),
јечам (Hordeum vulgare), и Зоб
(Avena), у великом се сеју, а уз
то и раж (Secale cereale), просо
(Panicum miliaceum) ит.д.
У пространим ритским
баретинама налазе се: водарка
(Hydrocharis), са дводомовним
цветом, корњача или жабочун
(Alisma), особито у малом риту,
косан (Butomus), налази се у
свим низинама по полојитим
или баревитим местима,
где и жагља или мрестњак
(Potamogeton), по води се
шири сочивица (Lemna), а
рогуз (Typha augusti et latifolia)
заједно са трском (Phragmites)
карактерише баретине и
простире се на далеко као
непролазно шипражје, на
ведрику и где је вода плића
појављује се и јежинац
(Sparganium ramosum), сита
(Juncus), ситинац (Scirpus) итд.
Од двоничних биљака, на
којима је наше поље тако
богато , навешћемо укратко
само неке, које су јако
распрострете.
Павит (Clematis vitalba),
прекриљује све џбунове по
путовима и потоцима, око
посећених дрва налази се
Clematis recta, а по влажним
местима Clematis integrifolia.
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СПОРТ

КО Ш А Р К А

ДРУГА ЖЕНСКА КЛС 7. КОЛО

КОШАРКАШИ ВРШЦА У ПРВЕНСТВЕНОЈ ПАУЗИ ПОДИЖУ ФОРМУ И ЈАЧАЈУ ТИМ

МОБИЛИСАЊЕ СВИХ СНАГА У КЛУБУ

Пауза у Кошаркашкој лиги Србије добро је
дошла Вршчанима да се саберу и збију редове.
Серија пораза условила је промену тренера,
уместо Зорана Тодоровића стигао је Владимир
Лучић, али и промене у играчком кадру. Нови
стратег Вршца говорио је у урађеном послу у
првенственој паузи.
- Екипа је у претходних седам дана добро
одреаговала на промене, немам никаквих
замерки на залагање. Морали смо да замолимо
и неке некадашње играче да дођу да би их
имали довољан број што нам је омогућило
солидан интензитет рада. Такође, екипа је
појачана доласком Дејана Јањића, трагамо за
још двојицом играча који би евентуално могли
да буду појачања. Нећемо журити са одлуком и
нећемо их доводити по сваку цену. Желимо да
то буду права појачања, не само број у ростеру,
играчи који ће донети предност, сигурност у
игри и сигурне поене Вршцу. Такође, намера ми
је била да у овој паузи подигнемо атмосферу
у екипи, момци су пали у неку летаргију што је
и нормално после серије од 4 пораза, рекао је
Лучић.
Стратег Вршчана говорио је о ономе што
екипу очекује у наредном периоду.
- Уколико се епидемиолошка ситуација не
буде закомпликовала очекују нас три утакмице у
наредном периоду. Прва је у суботу против ОКК
Београда, морамо дати све од себе да тај меч
добијемо. Мислим да су мале шансе да до тада
доведемо још неко појачање, наступиће састав

ДЕЈАН ЈАЊИЋ
НОВИ ВРШЧАНИН
Нови играч Вршца постао је Дејан
Јањић (22, 198), кошаркаш поникао
у новосадској Војводини, у сезони
2017/18 најбољи стрелац КЛС,
наступао за Напредак, Мега Бемакс,
у Миленијум је стигао из тузланске
Слободе. Јањић игра на позицији
бека, употребљив је и на „тројци“,
од њега се очекује да уз искусне
Живановића и Димића обезбеди
сигурност тиму пре свега када је у
питању шут споља.

који је играо против Младости плус Јањић.
Ривал Вршчана у Миленијум стиже у доброј
форми, тренер Лучић зна одакле прети највећа
опасност.
- У питању је млада и талентована екипа
предвођена двојицом искусних играча,

плејмејкером Болтићем и бившим играчем
Вршца, Стојадиновићем. Најјаче оружје им је
добро трчање и ми морамо да одговоримо
добром транзицијом. Мислим да искуство неких
наших играча може бити пресудно у оваквим
мечевима као и предност домаћег терена,
закључио је Лучић.
Утакмица Вршац – ОКК Београд игра се у
суботу са почетком у 18 часова.
Б.Ј.

ВРШЧАНКЕ ЛАКО ДО ТРИЈУМФА У ДЕРБИЈУ

ПЛЕС ИВАНЕ ЈОВАНОВИЋ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 74:65 (18:10, 15:7, 23:31, 18:17)

ВРШАЦ: Томашевић 22 (4
ск, 6 ас), Михајловић, Томић,
Радовић 5 (7 ск), Николајевић,
Репац 2 (5 ск), Станаћев 14
(11 ск), Јовановић 14 (9 ск),
Вучковић 9 (6 ск), Милетић 8 (4
ас), Цера, Ковачевић.
РАДНИЧКИ:
Жигић,
Тодоровић 8, Ђорђевић 16,
Вуловић 7 (7 ск), Дивјак 5 (5
ск), Веселиновић 5, Савић 2,
Стојановић 4, Митровић 1,
Домазет, Новковић 17 (6 ск),
Јовановић.
Кошаркашице Вршца су
одличном игром од првог
минута
учиниле
дерби
кола резултатски потпуно
незанимљивим. У првих пет
минута утакмице изабранице
тренера Мирослава Кањевца
нису
дозволиле
својим
противницама да поентирају,

са друге стране биле су
ефикасне у нападу и тројком
Иване
Јовановић
стекле
предност од 11:0. Већ тада је
било јасно да коначан исход
зависи само од расположених
Вршчанки и да ће Београђанке
евентуално моћи само да
изборе частан пораз. До краја
првог полувремена Вршац
је имао 16 поена предности
(33:17), а ситуација на терену
изменила се само у трећем
периоду када су играчице
Радничког дале све од себе
да би избегле резултатску
катастрофу. У последњем
периоду домаћи тим је вратио
контролу над дешавањима на
терену и у завршницу ушао без
резултатске неизвесности. Сем
одличне Иване Јовановић која
је пружила најбољу партију

ЛИГА ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ

у успону форме.
Овог викенда Вршчанке ће
паузирати, њихов меч против
Срема је одложен.

СТРЕЉАШТВО

УЉМАНИ ПРЕЦИЗНИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

У 3. колу Лиге пионира
Војводине, одржаном прошле
недеље
(15.
новембра)
у
Сремској
Митровици,
стрелци Стрељачког клуба
„Уљма“ постигли су запажене
резултате. Пионири су у
гађању
ваздушном пушком
освојили треће место у саставу
Ђура Ранић, Давид Сабо и
Марко Милојковић. У истој
дисциплини екипа пионирки у
саставу: Милица Бељин, Софија
Остојић и Теа Константинов
освојила је 4. место
У дисциплини ваздушни
пиштољ, екипа пионира у

саставу:
Јован
Рудњанин,
Петар
Панић
и
Алекса
Миланов освојила је прво
место, док је у појединачној
конкуренцији Јован Рудњанин
такође освојио прво место.
Пионирке у саставу Миона
Матовић, Јелена Јовановић
и Миљана Бућкош су у
дисциплини ваздушни пиштољ
освојиле прво место, док су
у појединачној конкуренцији
место на победничком постољу
избориле: Миона Матовић 1.
место, Јелена Јовановић 2.
место и Миљана Бућкош 3.
место.

59 : 91
74 : 65
43 : 66
60 : 64
46 : 68
одложено

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 7. КОЛО
Баваниште - Банат		
Бечеј - Топлички Витезови		
Ужице - Шумадија		
Футог - Косовска Митровица
Војводина 2 - Топличанин
Лозница - Младеновац

0:3
3:1
1:3
3:2
одложено
одложено

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 7. КОЛО
Црепаја - Нафтагас
Пригревица - Славија
ЖСК 1955 - Младост
Будућност - Далматинац
Раднички - Војвода Степа
ОРК Панчево - Сомбор
Металац - Сента		

26 : 21
28 : 37
30 : 21
39 : 21
21 : 32
одложено
одложено

ОД Б О Ј К А
НОВИ ТРИЈУМФ БАНАТА У ПРВОЈ Б ЛИГИ

РИВАЛУ НИ СЕТ

БАВАНИШТЕ – БАНАТ 0:3 (15:25, 18:25, 20:25)
Одбојкаши Баната лако су
савладали последњепласирани тим
лиге, наставивши на тај начин серију
победа која их је довела на врх
табеле. Пут ка тријумфу трасиран је
захваљујући сјајном пријему у првом
сету, ривалу је препуштено свега
15 поена, а већ после другог било
је јасно да су изабраници тренера
Игора Сантрача у незадрживом
налету и да у топ форми дочекују
дерби јесењег дела сезоне против
Футога. Од исхода те утакмице
умногоме би могао да зависи и
коначан поредак после првог дела
првенствене трке, као и потези
управе и стручног штаба Баната
током прелазног рока.

Р У КО М Е Т

Повратак у врх: Ивана Јовановић
ове
сезоне,
стандардно
добар учинак имале су
Томашевићева и Станаћев, док
је Вучковићева показала да је

Срем - Тополчанка
Вршац - Раднички (Б)
Гимназијалац - Пролетер
Слога - Карабурма
Љубовија - Милешевка
Систем 2000 - Србобран

Око соколово: Јован Рудњанин СК „Уљма“

ПОРАЗ МЛАДОСТИ У 6. КОЛУ ДРУГЕ ЛИГЕ
СЕВЕР

ВРШЧАНИ БЕЗ
ЕНЕРГИЈЕ У ЖАБЉУ
ЖСК – МЛАДОСТ 30:21 (15:10)

ЖСК: Билић, Петљански 1, Ковач
1, Гаврић, Маливук 1, Мрђен 2, Билић
5, Бороја 3, Бастаја 1, Милошевић 1,
Имброњев 2, Спремо, Кезија 8, Трнинић
1, Зекоња 2, Марјановић 2.
МЛАДОСТ: Шпан, Балаћ 1, Шојић 3,
Ковач, Вучендић 4, Раковић 11, Јованов,
Бабић, Петровић 2, Ђурђевић, Живан.
Вршчани су се одлично држали првих
20 минута меча,успевали да одржавају
резултатски егал до резултата 8:8, али
су у финишу првог полувремена остали
без енергије и до одмора заостали 5
голова. У другом полувремену нису
успели да нађу ритам који би их довео
у позицију да се боре за позитиван
резултат. Прилику да освоје нове бодове
играчи Младости имаће у недељу, када
ће у јужнобанатском дербију дочекати
алибунарску Будућност.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 20. новембар 2020.

2323

СПОРТ

ФУД Б А Л
ПОБЕДОМ У ПЕРЛЕЗУ ОФК ВРШАЦ ИЗБИО НА ДРУГО МЕСТО СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО
Тиса - 1. Мај Рума			
Младост (НС) - Динамо 1945
Феникс 1995 - Борац		
Раднички (Зр) - Слобода		
Бечеј 1918 - Слога (Ч)		
Јединство (СП) - Дунав		
Раднички 1912- Хајдук 1912		
Козара - Бачка 1901		
Војводина 1928 - ОФК Вршац
ОФК Стари Град - Омладинац

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 15. КОЛО
Раднички (С) - Јединство (НБ)
Нафтагас - ЖАК			
Раднички (К) - Црвена звезда
Бегеј - Банат			
Слога - Борац			
Јединство (В) - Будућност		
Омладинац ФАМ - Јединство (БК)
ОФК Кикинда 1909 - Младост
Пролетер - Крајина		

3:2
3:0
5:1
2:1
4:2
2:1
1:2
1:1
3:0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 14. КОЛО
Југославија - Партизан (У)		
Хајдучица - Банат (И)		
Црвена звезда- Спартак 1911
Раднички (Б) - Партизан (Г)		
Стрела - Полет (Ид)		
Долина- Потпорањ		
Будућност (А) - Слога (БНС)		
БАК - Стари Тамиш		

0:2
3:0
4:2
0:5
1:3
2:1
1:0
3:1

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

9:1
4:0
1:0
5:1
0:2
3:0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 19. КОЛО
Напредак - Мачва		
ТСЦ - Бродарац			
Аполон 4 - Кикер			
Интернационал - Партизан		
Реал Ниш - Војводина		
ОФК Вршац - Земун		
Рад - Раднички (Н)		
Телеоптик - Чукарички		
Спартак ЖК - РФК Графичар		
Младост (Л) - Црвена звезда

5:1
3:2
3:1
0:8
0:2
4:1
3:1
0:1
0:1
одложено

ФУТСАЛ ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
Тиса - САС			
Зуфо - Лесковац			
Бањица - Форум			
Бечеј 2003 - Металац Колорадо
Ивањица - Лозница 		
Палеж - Јастребац		

6:6
1:3
3:1
7:3
4:2
3:5

САРАЈЛИН
И
ВУЈИЋ
ВОДЕ
КА
ВРХУ
ВОЈВОДИНА 1928 – ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:1)

Перлез, судија: Небојша
Зељковић (Црвенка), стрелци:
Сарајлин у 45, Вујић у 90. минуту.
ВОЈВОДИНА 1928: Магда,
Миленковић, Јешић, Богдановић,
Рудић, Попов (Нинић), Шушњар,
Малбашки, Јефтић (Живанов),
Калајџија, Џајски.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.
Благојевић, Пуповић (Врањеш),
Качаревић,
Матковић
(В.
Благојевић), Вујић, Сарајлин
(Османовић), Спасић, Илић,
Станков (Петровић), Лазевски.
Вршчани су славили важну
победу у Перлезу против

фењераша, головима у финишу
оба полувремена и у последња
два кола јесењег дела првенства
улазе са друге позиције на табели.
Екипу је на овом мечу водио
тренер кадета Марин Миок, јер је
због корона вируса читав стручни
штаб сениорског тима, Ненад
Мијаиловић, Иван Илијевски и
Бојан Чукић, још увек у кућној
изолацији.
Овог пута Вршчанима је
бодове донело надахнуће Алексе
Вујића, асистента код првог и
стрелца другог гола. У последњим
секундама првог дела меча,
офанзивни везиста ОФК Вршца

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПРЕОКРЕТ ВЛАЈКОВЧАНА
ЈЕДИНСТВО – БУДУЋНОСТ (С. ЦРЊА) 2:1 (0:1)

Влајковац, судија: Јован Милић
(Зрењанин), стрелци: Пауновић
у 55, Јанков у 69. за Једниство,
Марков у 6. за Будућност
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Вранић

(Бобић), Нецин (Милићевић),
Марковић (Миошко), Текијашки,
Пауновић, Јанковић (Секулић),
Ћирка
(Богдановић),
Симић,
Моторов, Јанков.

одлично је центрирао после
продора, а Сарајлин је прихватио
лопту на другој стативи и сместио је
у ближи угао гола домаћина.
Војводина је у другом
полувремену заиграла на све
или ништа, створила једну веома
добру прилику када је Јеверичић
сјајно одбранио шут Малбашког.
У тренуцима када се очекивао
последњи звиждук на мечу судије
Зељковића, Спасић је одузео лопту
противнику на средини терена,
идеално упослио Вујића који је
вешто искористио разређеност
противничке одбране и потврдио
тријумф.

Успон форме: Владан Благојевић
(ОФК Вршац)
У наредном колу ОФК Вршац на
Градском стадиону дочекује Стари
Град из Бачке Паланке. Утакмица
почиње у 13 часова.

БУДУЋНОСТ:
Цвијетић,
Манојловић, Прокин, Марков,
Ковачевић,
Салма,
Перин,
Костадинов, Хованец, Стојичић,
Тодоров.
Рано вођство гостију из
Српске Црње није обесхрабрило
Влајовчане у настојању да дођу до
преокрета. У другом полувремену
Пауновић је евроголом вратио

самопоуздање домаћим играчима,
а победоносни погодак постигао је
Јанков, када је једну избијену лопту
из противничког шеснаестерца
спремно дочекао и сместио је у
мрежу. Изабранике тренера Мише
Бељина у наредном колу очекује
јужнобанатски дерби против Борца
из Старчева.
земљи савладао Павловића. Ипак,
Вршчани су бољу игру и теренску
иницијативу материјализовали у
финишу првог полувремена, када
је после соло продора Врањеша
лопта погодила у руку дефанзивца
гостију, а из оправдано досуђеног
пенала стрелац је био Главинић.
У финишу утакмице ОФК Вршац
је појачао ритам, Зеумунци
нису издржали пресинг ривала,
капитен Врањеш је непрописно
заустављен у казненом простору
после муњевитог продора, досуђен
је нови пенал, сигуран је био
Главинић. Велику победу Вршчана
засладио је луцидни Чупић,
истрчао је контранапад и „боцком“
надмудрио
репрезентативног
голмана Земуна Давидовића.
Б. Ј.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У КАДТЕСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ХЕТ – ТРИК ГЛАВИНИЋА
ОФК ВРШАЦ – ЗЕМУН 4:1 (2:1)

Павлиш, стадион Црвене звезде,
судија: Предраг Јањуш (Панчево)
7, стрелци: Главинић у 10, 41. и 77,
Чупић у 89. минуту за ОФК Вршац,
Миладиновић у 32. за Земун, жути
картони: Дугић (ОФК Вршац), Чворо,
Павичић (Земун).
ОФК
ВРШАЦ:
Павловић,
Милићевић (од 89. Жула), Главинић
(од 90. Петровић), Врањеш, Чупић (од
90. Јунгић), Благојевић (од 68. Тошић),
Петковић, Чејић, Крстић, Трњанац,
Дугић.
ЗЕМУН: Давидовић, Момчиловић,
Кљештан (од 46. Крстић), Чворо,

Павичић, Тешановић, Миладиновић,
Лопушина, Николић (од 80. Реџић),
Митић (од 80. Радојичић), Адеми (од
59. Деспенић).
Вршчани су у свим елементима
надвисили ривала из Земуна и
заслужено дошли до убедљивог
тријумфа. Јунак победе изабраника
тренера Марина Миока био је
сјајни Ђорђе Главинић и забележио
свој први хет-трик у Кадетској лиги
Србије.
Водећи погодак Вршчана био
је право ремек дело вршачког
нападача. Чејић је упутио

центаршут са средине терена а
Главинић из немогуће позиције
постигао гол какав се ретко виђа.
Земунци су одговорили у 33. минуту
када је Миладиновић маестрално
пронашао
решење
између
тројице дефанзиваца домаћег
тима и прецизним ударцем по

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ГОЛЕАДА ПАВЛИШАНА
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – СПАРТАК (Д) 4:2 (2:0)

Павлиш, стадион Црвене звезде, судија: Марко
Митровић (Јабука) 7, стрелци: Јованов у 10, Којић у
28, Војнов у 46. и Јарковачки у 65. минуту за Црвену
звезду, Ковач у 74. и Јовановић у 76. минуту за
Спартак, жути картони: Војнов, Ердеи (Ц. звезда),
Ковач, Тома (Спартак).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев, Ердеи
(од 71. Делкић), Костадиновић, Јарковачки, Војнов
(од 84. Јовановић), Поморишац, Којић (од 46.
Мајсторовић), Булаја, Балог, Јованов.
СПАРТАК: Шарац, Ракић, Живу, Станић (од

75. Канас), Тома, Царевић, Мохачи, Радојевић,
Коложвари (од 75. Сахтер), Јовановић, Ковач.
Павлишани су експресно одговорили после
пораза у претходном колу и убедљиво дошли до
бодова против врло добрих гостију из Дебељаче.
Меч је обележио Срђан Радосављев Наката, прави
лидер ове генерације, играч од кога су полазиле
све акције домаћег тима. Водећи гол Црвене
звезде дело је искусног Јованова, одлично је извео
слободан ударац са 20-ак метара, пребацио је живи
зид и погодио ракље. Вођство домаћих дуплирано

ЗАВРШЕН ЈЕСЕЊИ ДЕО ДРУГЕ ЈУЖНО БАНАТСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ГРЕБЕНЧАНИ БЕЗ ПРЕМЦА

После 12 одиграних кола у јесењем делу сезоне Друге
јужнобанатске лиге исток главни фаворит за освајање титуле у
потпуности је оправдао прогнозе после првог дела трке. Вултурул из
Гребенца је са 12 победа из 12 утакмица показао да у овом рангу нема
прваог ривала и на зимску паузу одлази са 5 бодова предности испред
другопласираног Баната из Дупљаје. Миран зимски сан обезбедили
су Шевац из Кусића, Борац из Великог Средишта, Дунав из Банатске
Паланке и Партизан из Кајтасова, док у доњем делу табеле највише
разлога за бригу имају Караш из Јасенова, Граничар из Милетићева,
Борац из Врачев Гаја и Ратар из Крушчице.

1.Вултурул
2.Банат (Д)
3.Шевац
4.Борац (ВС)
5.Дунав
6.Партизан (К)
7.Омладинац
8.Полет
9.Караш (К)
10.Ратар
11.Борац (ВГ)
12.Граничар
13.Караш (Ј)

је 18 минута касније, када је добру акцију читавог
везног реда крунисао завршним пасом Јарковачки,
а Којић засладио ефектним поготком. Само што
је почело друго полувреме домаћи су се поново
радовали. Војнов је у свом стилу, соло акцијом дошао
до позиције за ударац и био изузетно прецизан
са ивице шеснаестерца. Ту није био крај голеади
Павлишана, одличан пресинг Јарковачког уродио
је плодом, голман Шарац је у намери да испуца
лопту погодио играча домаћег тима, Јарковачки је
лагано пласирао у мрежу за 4:0. Висока предност
мало је успавала одбрану Црвене звезде, момци из
Дебељаче се нису предавали, Ковач и Јовановић
су у свега два минута искористили пропусте
дефанзиваца домаћих и успели да пораз учине
часним.
Б. Ј.
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