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АКТИВНОСТИ ВРШАЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ ЂАКЕ

БРИГА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

Вршац је међу ретким градовима
који се могу похвалити удружењима
која брину о талентованим ђацима.
Наиме, на иницијативу др Драгољуба
Цуцића из Панчева, професори
Тамара Пешић, директорка вршачке
Гимназије,
и
Невен
Даничић,
професор историје у истој школи,
основали су удружење 1. септембра
прошле године - Центар за таленте
„Вршац“ (РЦТ).
Регионални центар за таленте
бави се даровитим и талентованим
ученицима основних и средњих
школа региона Вршац, Пландиште,
Бела
Црква
и
Алибунар.
У
програмске активности убрајају
се избор и селекција надарених
и талентованих ученика, стручни
и научни рад: континуирана и
менторска настава кроз различите
облике
реализације
(курсеви,
семинари,
радионице,
школе,
кампови и слично), организација
и припрема за такмичења и
смотре, као и издавачка делатност:
Тамара Пешић, један од оснивача Центра за таленте
уџбеници,приручници,часописи.
-Регионални центра
стварати услове да се
за таленте „Вршац“ је
институција допунског “Регионални центар за активности реализују и
образовања којих је таленте регрутоваће на језицима народности
мађарски
будуће стручњаке (румунски,
данас мало у нашој
земљи,
наглашава који су увек потребни и др.) као и да се
Пешићева. То је место заједници, без којих успостави међународна
сарадња.
Центар
где млади
развијају
негује
индивидуални
свој иновативни дух и задовољавају
повећане жеље и амбиције. Ту ће се и рад у малим групама од 6 до 10
регрутовати будући стручњаци који кандидата, практични рад и вежбе
су увек потребни заједници и без у лабораторијама, као и рад на
којих нема општег развоја. Садржаји мини пројектима,експериментима и
који се реализују су модерни, изради модела.
Прва активност вршачког Центра
флексибилни, тренутно актуелни
и у свему задовољавају савремене била је јануарска школа математике
нормативе и стандарде. РЦТ ће и физике, одржана ове године за

УДРУЖЕЊЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Регионални центар за таленте „Вршац“ има статус удружења
(установе) од посебног значаја за рад са младима. Његов основни
задатак је да се бави популаризацијом науке и технике код младих,
да развија њихову научно истраживачку културу, да им подиже ниво
општег и уско стручног знања и уводи их у истаживачке процесе
природних, техничких, друштвених, хуманистичких и других научних
области, истиче професорка Тамара Пешић.
време зимског распуста у вршачкој значај Центра пошто су овакве
Гимназији. Окупила је ученике 7.и институције ретке у нашој земљи, па
8.разреда вршачких школа који су толико више ова идеја има на значају,
прошле школске године остварили каже Пешићева. Реализација ових
запажене резултате на такмичењима идеја омогућава стварање подмлатка
на свим нивоима, од општинског до из кога се регрутују
будући
републичког.
квалитетни производни радници,
- Школа је трајала
техничари, инжењери,
седам дана, предавања “Верујемо да ће Вршац, и с т р а ж и в а ч и ,
су била и преподне
научници. Из ових
као афирмативна
и
поподне,
каже средина, препознати разлога
формирање
Пешићева. Предавачи значај Центра пошто Регионалног
центра
су били еминентни су овакве институције за таленте у Вршцу,
стручњаци др Драгољуб ретке у нашој земљи, па његово оживљавање,
Цуцић за физику и
развијање
и
дуго
проф. Данка Вишњић за толико више ова идеја трајање има веома
математику. Ученици су
важну улогу не само
били врло задовољни овом школом у локалној заједници него и шире у
и заинтересовани су да се овакве друштву. Надамо се да ће с почетком
активности наставе. Током распуста нове школске године стратегија рада,
планиран је летњи камп математике функционисања и финансирања
на Копаонику, али због недостатка Регионалног центра за таленте
средстава није одржан. Надамо се да „Вршац“ бити другачија и да ћемо
ћемо са радом наставити почетком током зимског распуста наставити са
наредне школске године.
радом.
Регионални центар за таленте
Вршачком Центру за таленте
„Вршац“
је
непрофитабилна добродошла је свака подршка
организација
и
средства
за успешних привредника, локалне
активности
обезбеђује
путем заједнице
и свих који желе да
пројеката и конкурса код фондова уложе у афирмацију младости и
на
свим
нивоима:
локалном, знања- највреднију и најплеменитију
покрајинском и републичком.
инвестицију.
Ј.Е.
- Верујемо да ће Вршац, као
афирмативна средина, препознати

АРХЕОЛОШКА ИЗЛОЖБА О УПОТРЕБИ АЕРО-ФОТОГРАФИЈЕ

„ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ“ У КОНКОРДИЈИ

Регионални центар за баштину Баната,
Конкордија, Градског музеја Вршац, организовао
је изложбу „Трагови прошлости“ о употреби аерофотографије у археолошким истраживањима.
Изложба
је
део
међународног
пројекта
„ArchaeoLandscapes Europe“, у којем је учествовала
61 институција из Европе, Аустралије и Сједињених
Америчких Држава. Изложбу је у Вршцу прошлог
петка отворио др Предраг Новаковић, професор
Универзитета у Љубљани, који је био део пројектног
тима.
Аеро-фотографија
представља
јединствен
документ о пределима, који су заувек нестали
испод градова или су уништени интензивним
пољопривредним активностима. Те фотографије
садрже далеко више података од географских

карата, јер приказују текстуру површине, процесе

МЕЂУНАРОДНИ ТИМ
ИЗЛОЖБЕ
Пројекат
„ArchaeoLandscapes
Europе“
подржан је од Европске Уније у програму
Култура 2007-2013. Координатор пројекта
била је Римскогерманска комисија при
Немачком археолошком институту. Идеју
и дизајн изложбе израдила је група при
Дискавери програму из Ирске и Иан Меккарти.
Хрватски превод текста припремили су
Предраг Новаковић и Филомена Сировица, а
дизајн изложбе Нивес Спасић.
Изложба „Трагови прошлости“ публици ће бити доступна до краја лета

који су се незапажено одвијали или документују
значајне тренутке у прошлости.
Даљинска детекција (сакупљање података о
површини Земље из веће удаљености), омогућава
нам посматрање и разумевање археолошких
трагова у простору, без великих и скупих
археолошких ископавања. Подаци даљинске
детекције постоје у више различитих облика, од
једноставних фотографија из ваздуха, па све до
комплексих сателитских снимака. На овој изложби
представљени су неки од основних начина
и предности употребе даљинске детекције у
археологији.
- Ова изложба показује како нам нове технологије
могу олакшати посао и омогућити ствари које су
до пре десетак година биле незамисливе – рекао

је др Предраг Новаковић отварајући изложбу и
додао да је Вршац пета локација коју је изложба до
сада посетила. После Љубљане, Загреба, Сплита,
Братиславе и Вршца, „Трагови прошлости“ обићи
ће још низ градова у региону.
Изложба се приређује захваљујући дугогодишњој
сарадњи Градског музеја Вршац и Универзитета у
Љубљани на заједничком мултидисциплинарном
пројекту „Ревизиона истраживања локалитета
Ватин – Бела Бара“, који се реализује уз подршку
Министарства културе и информисања Републике
Србије. Руководилац пројекта је Драган Јовановић,
виши кустос ГМВ, магистар археологије, док
словеначку екипу предводи професор др Предраг
Новаковић.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Т.С.
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ЗАВРШЕНА ЖЕТВА ХЛЕБНОГ ЖИТА У ВРШАЧКОМ АТАРУ

ПРОСЕЧАН ПРИНОС ПШЕНИЦЕ 5,9
ТОНА ПО ХЕКТАРУ
- Ратари у Уљми и Избишту остварили принос од 7 до 8 тона по хектару- Пољопривредни
произвођачи чије су њиве уз границу пожњели слабији род, од 4,5 до 5,5 тона по хектару - Са
ораница на територији Вршца укупно скинуто 48.500 тона хлебног зрна -

Једна од најзначајнијих кампања у
области пољопривреде свакако је жетва
пшенице која је успешно завршена у
вршачком атару.
-Жетва озимих култура на територији
Града Вршца углавном је завршена,
наглашава Милош Ђокић, председник
Градског штаба за жетву и члан Градског
већа задужен за пољопривреду. Остала
је непожњевена врло мала површина
под пшеницом што се у укупном послу
не сматра значајним у односу на
комплетну површину под овом ратарском
културом. Од 8.200 хектара под пшеницом
пожњевено је 99 одсто.
Приноси су били различити од њиве до
њиве, зависно од квалитета земљишта и
примењене агротехнике.
-Приноси пшенице се разликују у
зависности од катастарске општине,
разлог је квалитет пољопривредног
земљишта на коме је посејана култура,
закључује Ђокић. Тако, на пример,
катастарске општине са земљиштем
више класе, ту пре свега мислим на Уљму,
Избиште, бележе приносе од 7 до 8 тона по
хектару. Са друге стране, пољопривредни
произвођачи из катастарских општина
уз границу са Румунијом, који обрађују
земљиште ниже класе, остварили су
принос у просеку од 4,5 до 5,5 тона
пшенице по хектару. У укупном скору
на територији Града Вршца остварен је
просечан принос од 5,9 тона по хектару.
Укупан род пшенице овогодишње жетве
је 48.500 тона.

СТИГЛЕ ВАКЦИНЕ
ЗА ГОВЕДА,
ВАКЦИНАЦИЈА
БЕСПЛАТНА И
ОБАВЕЗНА

Милош Ђокић: Успешно завршена жетва пшенице
Градски штаб, формиран да прати
жетву рода 2016, задовољан је како је
протекла жетвена кампања.
Жетва је протекла добро, није
било већих инцидената, наглашава
Ђокић. Локална самоуправа је, у сарадњи
са другим службама, комплетан посао
испратила и констатовала да је посао око
жетве хлебног жита обављен на високом
нивоу и пожелела да тако буде и са другим
ратарским културама чије жетве се ускоро
очекују.
Овогодишњим приносом задовољни
су и пољопривредни произвођачи.
Једино их мучи ниска цена пшенице
овогодишњег рода. Изричити су да сваки

Члан
Градског
већа
за
пољоприведу
Милош
Ђокић обавештава јавност и
пољопривредне произвођаче
да је стигло 90% доза вакцина за
спречавање ширења вирусног
обољења говеда под називом
Nodularni dermatitis. План је да
у току наредне недеље стигне
и преостала количина вакцине.
Све ветеринарске станице ће
вршити вакцинацију говеда на
терену. Вакцина је бесплатна
и обавезна. На тај начин ће се
одбранити од могуће заразе
целокупан говедарски фонд.
динар испод 18 не може да буде добра
цена. Јер, тако ниска цена тешко да
покрива и трошкове производње, који су
из године у годину све већи, а не доноси
ни никакав приход ратарима. Зато су неки
од њих ускладиштили пшеницу и чекају
вишу цену на тржишту.
Ј.Е.

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПИСАЛО КОНКУРС ЗА ПОСПЕШИВАЊЕ РАДА АГРИКО ПИЈАЦЕ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАД НА ОБЕ
ПИЈАЦЕ

-Продавцима прехрамбениг производа који имају тезге на обе пијаце накнада на зеленој пијаци биће субвенцијом
смањена до 16.000 динара месечно- Интересовање пијачара за конкурс је велико, а резултати ће бити објављени
до краја седмицеОвих дана биће затворен
конкурс, који је расписало
Друштвено предузеће „Други
октобар“, са циљем да се
пољопривредни произвођачи,
трговци и пијачари привуку
да своје производе продају
не само на зеленој, већ и на
Агрико пијаци. Савремени
објекат, изграђен средствима
Европске уније, у оквиру
пројеката
прекограничне
сарадње Србија- Румунија,
отворен је, али је тренутно
слабо искоришћен. Таквом
пијацом ретко се који град у
земљи, чак и у иностранству
може похвалити. Опремљен је
клима уређајима, витринама
за држање млечних и месних
производа. Међутим, Вршчани
и овдашњи пијачари остали су
верни старој зеленој пијаци.
- Конкурс је расписан како
би се максимално искористио
капацитет Агрико пијаце
кооја
пружа
квалитетне
услове и продавцима и
купцима,
истиче
Милан
Матијашевић,
помоћник
директора
Друштвеног
предузећа „Други октобар“

које управља и Агрико и
зеленом пијацом. Конкурс
је за доделу субвенција за
поспешивање рада на Агрико
пијаци. То није директан
новац,
већ
субвенција
која ће бити од помоћи
пијачарима. Субвенција ће се
манифестовати кроз смањење
трошкова рада пијачарима
који хоће да раде и да имају
своје тезге и на Агрико и на
зеленој пијаци. Кад раде на

обе пијаце, биће им смањено
за тезге на зеленој пијаци.
Пијачари тренутно плаћају
месечну резервацију и дневну
армицију на зеленој пијаци.
Према речима Матијашевића,
заинтересованост продаваца
прехрамбене робе за конкурс
је евидентна. Ових дана
биће објављени резултати
конкурса.
- Било је интересовања за
конкурс, јер су субвенције

атрактивне, накнада за зелену
пијацу смањења је до 16.000
динара месечно, наглашава
Матијашевић. Циљ комуналног
предузећа је да се одабере од
20 до 30 продаваца који ће
пристати да раде и на зеленој
и на Агрико пијаци. Резултати
конкурса биће објављени до
краја недеље.
Током летњих месеци
капацитет зелене пијаце
максимално је попуњен. У
комуналном предузећу се
надају да ће овим атрактивним
субвенцијама, које доноси
поменути јавни конкурс, бити
искоришћени и капацитети
Агрико пијаце која, посебно
у овим спарним временима,
пружа много квалитетније
услове
за
одржавање
производа који се нуде, рад
пијачара, као и саму куповину
грађана.
Конкурентност
Агрико и зелене пијаце
требало би да се рефлектује и
на квалитетнију понуду, али и
ниже цене пољопривредних
производа.
Ј.Е.
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АУТО ШКОЛА РЕНИ-ПРО ПОДРЖАЛА АКЦИЈУ
УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

ДОНАЦИЈА ЗА
ХУМАНИТАРНЕ
БЕЏЕВЕ
Ауто школа Рени-Про из
Вршца показала је друштвену
одговорност, донирала је новац за
одређену количину беџева “Особе
са инвалидитетом у срцу Србије”.
На овај начин Ауто школа Рени-Про
укључила се у хуманитарну акцију
Удружења квадриплегичара и
параплегичара „Параквад ВШ“ која
се спроводи већ неколико месеци
у циљу прикупљања средстава за
помоћ члановима удружења.

Ауто школа Рени- Про подржала хуманитарну акцију
„Параквада ВШ“

- Вршачка
Ауто
школа
Рени-Про показала се као веома
друштвено одговорно привредно
друштво,
наглашава
Драган
Виторовић, председник Удружења
квадриплегичара и параплегичара
„Параквад ВШ“. Беџеве које је
добила донацијом, ауто школа ће
делити својим кандидатима и на
тај начин још више помоћи нама на
указивању тешког положаја особа
са инвалидитетом у друштву.
Ауто школа Рени-Про једна
је од реномираних ауто школа
у Јужном Банату. Тим ове
школе стручан је, пријатељски
настројен и амбициозан. Квалитет
школе осликава се у тиму
професионалних
инструктора
и предавача са вишегодишњим
искуством у обуци кандидата, који
несебично преносе своје знање и
помажу кандидатима да постану
савесни, одговорни и сигурни
возачи, како би допринели већој
безбедности саобраћаја.
- Идеја
водиља
од
оснивања ове ауто-школе била
је унапређење квалитета обуке
и едукација будућих возача у
циљу повећања безбедности у
саобраћају, а у току су договори о
сарадњи са Удружењем “Параквад
ВШ” где ће се радити на едукацији
особа са инвалидитетом који
су возачи или будући возачи,
најављује Виторовић.
Ј.Е:

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ПРОШЛОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ОДРЖАН ДРУГИ ВРШАЧКИ
ПЛИВАЧКИ МАРАТОН

Минулог викенда на градском језеру категоризовано
према
правилима
одржан је други по реду Вршачки Пливачког савеза Србије и проглашени су
пливачки маратон, отворено првенство најбољи у свакој категорији.
намењено свим узрастима у оквиру
- Први пут до сада наступили
Срб опен купа 2016. Организатор је био су врхунски такмичари посебно у
Пливачки савез Србије за даљинско и даљинском и маратонском пливању,
маратонско
пливање
што је значајно за ову
на отвореним водама, у
“ Резултати Вршачког младу манифестацију
сарадњи са Туристичком
која је одржана први
маратона бодују се
организацијом
града
пут прошле године
за Срб опен куп, а
Вршца,
овдашњим
у Вршцу, рекао је
такмичење је било
Спортским
савезом
Милан Калинић у
и
белоцркванским
име
организатора.
отворено за све
ронилачким клубом, као категорије учесника, од Задовољни
смо
и пливачком секцијом
о
в
о
г
о
д
и
ш
њ
им
7 до 77 година. Свако маратоном, а сигурни
Хемофарма.
Према
речима годиште категоризовано смо да ће наредне
је према правилима
организатора,
стаза
године бити још бољи.
је била дуга 2,5 Пливачког савеза Србије
Допринос успешно
Победници 2. Вршачког пливачког
км, а у такмичењу и проглашени су најбољи одржаном
маратону
маратона
је
учествовало
у свакој категорији.” дала је и Спасилачка
тридесеторо пливача.
Најбоља међу дамама
Резултати
Вршачког
била
је Ана Јефтенић,
“Захваљући
маратона бодују се за Срб опен куп, служба на вршачком
чланица
Пливачког
а такмичење је било отворено за све градском језеру која
ентузијазму чланова клуба
„Војводина“
категорије учесника, како организатори је,
према
речима
Пливачке секције
из Новог Сада, која
кажу, од 7 до 77 година. Свако је годиште Милована
Вујичића,
је
понела
титулу
Хемофарма,
као
и
била на нивоу задатка.
апсолутне
победнице.
њиховом учешћу
Врховни
судија
Друго место припало је
на многобројним
такмичења
Драган
Ани Фејеш из Пливачког
Ђорђевић изразио је
такмичењима како
клуба „Кањижа“, док је
жаљење што је одзив
у земљи тако и
трећепласирана била
ове године био нешто иностранству, Вршац Мирна
Видаковић
мањи, али и уверење
из
Пливачког
клуба
да ће наредни маратон је довео Срб Опен Куп „Спартак“ из Суботице.
окупити много више на Градско језеро. Тако
Прво
место
з а и н т е р е с о в а н и х су Вршчани, љубитељи у
категорији
пливача.
пливања, имали прилику мушкараца заузео је
На крају надметања, да се опробају у овом Милош
Михајловић,
сви учесници добили
члан
Пливачког
спорту.”
су захвалнице које
клуба“Спарта“
из
ће их сећати на овај
Панчева, друго Милош
леп спортски догађај, док су најбољи Трајановски, такође из панчевачког клуба
у својим категоријама награђени “Спарта”, а трећи је био Драган Живковић,
медаљама. Пехари су уручени апсолутним члан Пливачког клуба Бачка Топола.
Најуспешније учеснице пливачког победницима у мушкој и женској
Победници Другог вршачког маратона
конкуренцији.
такмичења на вршачком језеру
били су задовољни организацијом
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ТУРНИР У ОДБОЈЦИ
НА ПЕСКУ

У оквиру програма Лето на
језеру, за наступајући викенд
планиран је турнир у одбојци
на песку за све категорије:
женски, мушки и мешовити
парови. Учешће на турниру
је бесплатно. Организује се и
школа одбојке за девојчице
и дечаке која је, такође,
бесплатна, а пријаве су могуће
и телефоном на број 060- 55139-80.
такмичења, мада је некима од њих
недостајала јача конкуренција. Већина
учесника најавила је свој долазак и
наредне године.
Захваљући
ентузијазму
чланова
Пливачке секције Хемофарма, као и
њиховом учешћу на многобројним
такмичењима како у земљи тако и
иностранству, Вршац је довео Срб Опен
Куп на Градско језеро. Тако су Вршчани,
љубитељи пливања, имали су прилику да
се опробају у овом спорту.
- За нас је ово такмичење веома значајно
првенствено због тога што је градско
језеро добило прилику да уђе у календар
дешавања Срб опен купа, а која се тичу
пливања, и у организацији су Пливачког
Савеза Србије, истиче Јасна Живковић, пр
менаџер Туристичке организације града
Вршца. Нама је то показатељ да Вршац као
град има потенцијала за водене спортове.
Задовољни смо што су компентентни
људи из Пливачког савеза Србије градско
језеро у Вршцу оценили као квалитетно
када су у питању воде на којима је могуће
организовати једно овакво такмичење.
Стандарди које треба да испуњава град
који доводи међународнотакмичење у
пливању су испуњени и то нас обавезује
да и у будућности наставимо да се бавимо
организацијом спортско рекреативних
догађаја у циљу што квалитетније сезоне
на једином купалишту у граду.
Ј.Е.

ЗАТВОРЕН АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СЕДИШТА ВРШАЧКИХ ФАРМАЦЕУТА У БЕОГРАДУ

ИЗАБРАНО НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ХЕМОФАРМА

Након затварања архитектонског
конкурса
за
идејно
решење
реконструкције и уређење ентеријера
зграде Пословног центра Хемофарм
у Београду и прегледа стручне
комисије, изабрано је најквалитетније
решење. Победник архитектонског
конкурса је ауторски тим који чине
архитекти Зоран Дмитровић, Марија
Бјелић, Ненад Благојевић, Катарина
Потпаревић, Марија Радојловић и
Зоран Дамјановић.
Чланови жирија:
др Роналд
Зелигер,
генерални
директор
Хемофарма, доцент др Милена
Кордић и професор Зоран Лазовић,
прегледали су укупно 15 радова
пристиглих на конкурс који је био
отворен до 30. јуна.
Према речима проф. Зорана
Лазовића, прву награду заслужено је
понео рад под шифром 71794W који
је у све три задате теме био убедљиво
најбољи.
Посебно
бих
нагласио
простудирану
и
одличну
организацију
простора,
истиче
проф. Лазовић. Изврстан је, такође,
и предлог реконструкције спратова,
веома
успешна
и
креативна

Изабрано најбоље идејно решење Хемофармовог пословног центра
трансформација
ентеријера
у
светле, комфорне и естетске радне
амбијенте. Победнички тим је
изврсно пројектовао и нову фасаду,

према Улици Проте Матеје у Београду,
водећи рачуна о савременом дизајну
и бренду Хемофарма, уз императив
енергетских уштеда кроз примену

еколошких компоненти градње.
Хемофарм је ово архитектонско
такмичење иницирао како би се, кроз
јавно професионално надметање,
дошло до најбољег решења за
реконструкцију пословне зграде ове
фармацеутске компаније у Београду.
Жеља менаџмента компаније
била и да професионално мотивише
архитекте, појединце и тимове, али
и студенте да се укључе у тражење
савременог, креативног, оригиналног,
функционалног, естетског решења
за београдску централу компаније
Хемофарм.
Победнички креативни тим је, као
првопласирани на конкурсу, освојио
награду од 420.000 динара. Ауторима
другопласираног идејног решења
припада 240.000, а тиму који је
освојио треће место 120.000 динара.
С обзиром на то да су свих
петнаест
конкурсних пројеката
резултат изузетног тимског рада и
креативности, Хемофарм планира да
ове архитектонске идеје подели са
јавношћу кроз изложбу која ће бити
организована током јесени.
Ј.Е.
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ЕВИЦА ГОСТОВИЋ, НАСТАВНИК МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 12 , БРОЈ 159 , 3. ЈУЛ 1986.

ПОЧЕЛА БЕРБА
ШАМПИЊОНА
Једна образовна организација на читавом овом подручју
која се налази у оквиру једног комбината, показује да то
није нимало случајно. Реч је наиме, о Радној организацији
Пољопривредног школског центра „Милош Попов Клима“,
која послује у оквиру СОУР ПИК „Агропанонија“, где се
поред образовања кадрова за потребе пољопривреде и
кондиторске индустрије већ дуже време бележе запажени
производни резултати.

Ученици и запослени у Пољопривредном школском
центру „Милош Попов Клима“ у Вршцу, уз узгајање
пољопривредних култура на површини од 130 хектара, три
године производе и печурке-шапињоне. Прошле недеље је,
какко сазнајемо од директора Мурадифа Хаџиахметовића,
почела испорука из новог циклуса који траје 2,5 месеца.
Од три вагона компоста, очекује се да ће бити обрано око
шест тона свежих печурки.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 12 , БРОЈ 152 , 4. МАРТ 1986.

СВЕЧАНОСТ У ТЕМИШВАРУ
Председништво СФРЈ доделило је Спомен медаље
седамнаесторици румунских држављана, који су били борци
НОР-а Југославије, у знак признања и захвалности за учешће
у ослободилачкој борби народа и народности Југославије и
допринос заједничкој победи над фашизмом и за зближавање
и пријатељство међу народима. Спомен медаље су добили:
Жива Жигмунд, Стеван Малошевић, Велимир Николин, док су за
остале преминуле борце признања примили чланови њихових
породица.
Захваљујући се Комитету бивших бораца и ветерана против
фашизма СР Румуније, као и руководству округа Тамиш и
Караш-Северин, генерални конзул СФРЈ у Темишвару др Ђорђе
Кривокапић је, приликом уручивања Спомен медаља, истакао
да је у „каснијој фази рата, Народно ослободилачка војска
Југославије добила помоћ од савезника, а углавном у завршним
борбама, учествовало је и више од 1.500 румунских држављана“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ПРАВО БОГАТСТВО ЈЕ
БОГАТСТВО ДУХОМ

Евица Гостовић, професор
матерњег језика, предавала
је српски језик генерацијама
основаца у школама„Олга Петров
Радишић“ и „Младост“. Волела
је свој посао, ђаке. Окупљала
их је у секције, припремала за
наступе на приредбама. Трудила
се да им пренесе све своје знање
и српског језика и живота.
Сада већ одрасли, ђаци и данас
памте њене савете. Задовољна
је јер су неки од њих заволели
језик и књижевност и постали
професори. Важно је, каже, да
су завршили неку школу, не
мора факултет, али нешто да се
сами осећају добро, сигурно,
поносито.

Најдража признања
-Добила сам разне награде:
Октобарску награду града
Вршца, 1982. године, Награду
„Лаза Нанчић“ за допринос
развоју вршачке културе,
затим „Жарко
Зрењанин“
за значајне резултате у
образовању деце, Награду
Вукове задужбине, признање
Филолошког факултета за рад
са лингвистичком секцијом.
Најдража ми је награда
„Политике“ за децу, додатка
који је годинама излазио.
Додељена ми је за узоран рад
на образовању ђака матерњем
језику. Најдража ми је зато
што су на тај конкурс слати
школски писмени задаци из
свих Република и на свим
језицима у бившој Југославији.
Оцењивао се ученички састав,
али и коментар и образложење
наставникове оцене.

Потичете из старе и угледне вршачке
породице. Какво сте детињство имали?
-Јесте. Родила сам се у дединој
кући, која је за српски крај била велика,
господствена, јер су се у њој налазиле
трговина и кафана, а била је на углу и чесма
и ту се, практично, одвијао живот Радакове
мале. Ту, код Пипилице, како се звало то
место на углу улица Живе Јовановића и
Радакове, био је као неки мали центар
Како сте се одлучили да се посветите
Радакове мале. Преко пута је била пекара, просветарском позиву?
тако да су људи ту живели у некој сталној
-У „Вук Караџић“ школи завршила сам
трци за набавком, водом, хлебом. Ујутро су основну, те су ми године пролетеле. Била
рано устајали, долазили. Пипилица је био сам одличан ђак, није било проблема.
надимак моје породице, мог деде, маминог Проблем је настао када сам ја душом и
оца Лазе Петровића. Ја нисам никако срцем желела да пођем у гимназију, а отац
могла да нађем шта је то тачно значило ми је једног дана рекао да, без обзира на
и одакле тај надимак, али он ме прати и одличан успех, треба да идем у Учитељску
данас. Кад одем на пијацу, старе Вршчанке школу. Јер, он, са чиновничком платом,
из мог краја кажу:“Јао, је`л си ти она не може да школује сестру и мене. Сестра
Пипилицина?“. Ја им одговорим да јесам. је таман завршавала Гимназију када је ја
Надимак Пипилица остао је мом ујаку, и требало да кренем у средњу школу. Ја сам
једном и другом, од мог деде. Мени је ту волела гимназију, била је то елитна школа.
детињство прелепо било. Ја сам била из Ту је био мој брат Миге, познати спортиста
чиновничке породице. Родитељи ми нису и узузетан просветни радник кога су деца у
бранили да се дружим
Гимназији обожавала.
са децом из околних
Ја сам се надала, била
“Пипилица
је
био сам убеђена да ме
сељачких кућа. А,
мени је то био рај на надимак моје породице, у Учитељску школу
земљи! Могла сам да мог деде, маминог оца неће примити јер сам
се пењем на њихова
и тада котрљала Р, као
кола, доносили су Лазе Петровића. Ја нисам и сада што говорим.
ми бундеве, правили никако могла да нађем Ишла сам на језеро
смо од њих фењере шта је то тачно значило и када су се полагали
са свећама унутра. одакле тај надимак, али он пријемни. Те године
Играли смо све могуће
у Учитељској школи
игре, тако да сам тамо ме прати и данас. Кад одем било је 300 ученика
провела један леп на пијацу, старе Вршчанке на пријемном испиту,
период живота до из мог краја кажу:“Јао, је`л а примали су само
поласка у Учитељску си ти она Пипилицина?“. једно
одељење.
школу. Онда смо се Ја им одговорим да јесам. Веселила сам се да
преселили.
нећу бити примљена.
Мама ми се звала Надимак Пипилица остао Била сам разочарана
Мира, а тата Тодор. је мом ујаку, и једном и када сам видела да
Био је чиновник другом, од мог деде.”
сам, међу 30 ученика, дивне учитељице које су ми касније биле
на
Железници,
била
примљена. узор.
после је радио у
Била сам тужна.
Где добијате први посао по
осигуравајућем заводу где је остао до Млади Вршчани су тада са потцењивањем завршетку Учитељске школе?
пензије. Имала сам рођену сестру Веру гледали на Учитељску школу. Звали су
-Када смо били 5. година Учитељске
која је сада покојна. Удала се и живела је у нас фењераши. Ми идемо на село, тамо школе, салетали су нас људи из Босне са
Крушевцу до смрти.
су фењери. Мени је то било страшно. ташнама пуним пара. Нудили су стипендије
Међутим, када сам пошла у Учитељску и посао. Моја најбоља другарица Анђелка
школу, предавали су ми тако даровити, Каначки узела је стипендију. Плакала сам
посвећени људи, да
кад је отишла у неко
сам уживала. Као да
село код Прибоја на
“ Када смо били 5. Лиму, само коњем је
сам се уозбиљила.
Родитељи су били година Учитељске школе, могло да се оде до
изненађени, јер сам салетали су нас људи из тамо. Мој тата ми није
у основној школи
дозволио да узимам
била одличан ђак, али Босне са ташнама пуним стипендију. Тата ми је
много немирна. Моји пара. Нудили су стипендије из Врбаса, у близини
професори су ми и посао. Моја најбоља је једно црногорско
уливали поштовање другарица Анђелка Каначки село Бачко Добро
и много нам пружали. узела је стипендију. Плакала Поље где су тражили
Био је ту Радован
учитеља. Радила сам
Теодосић, писао је сам кад је отишла у неко тамо две године. Било
после
Педагогију, село код Прибоја на Лиму, ми је лепо. Научила
затим
професор само коњем је могло да се сам њихове обичаје,
Лекић,
професор оде до тамо.”
традицију. Деца су
књижевности
била бистра, даровита.
Калезић, Црногорац,
Сестра ми је живела
који је знао комплетан „Горски вјенац“. у Крушевцу и када сам отишла у посету
Касније смо почели да држимо часове видела сам да се отварала Виша педагошка
ђацима у основној школи, у Вежбаоници. школа. Било је три одсека: српски, енглески
Била је у згради где је касније била нека и техничко. Уписала сам српски. Нисам
банка, поред Конкордије. Упознала сам полагала пријемни. Одмах сам кренула са
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Материјално није циљ
-Често ме питају да ли се
кајем што сам децу васпитала
да материјално није животни
циљ и да чак не треба ни да
буде свако богат. Али, треба
пробудити моћ откривања
свега. Није богатство само
материјално, богатство је и
духовност. Право је богатство
ако је неко духом богат.
деветкама, десеткама. Сваки испит дала
сам на време.
Када се враћате у Вршац? Где радите?
-После завршетка школе, враћам се
у Вршац и запошљавам на Радничком
универзитету. Предавала сам старијим
људима који су морали да се дошколују.
Била је то вечерња школа. Зими у учионици
топло, а они уморни од рада, глава им
пада. Ту сам била само неколико месеци и
прелазим у Школу „Олга Петров“. Примили
су истовремено Стојанку Вуковић, Ану
Јокић и мене. Нисам имала пун фонд часова
па сам допуњавала у једном одељењу
на румунском наставном језику. Са нама
је био и колега Александар Полексић.
Сви смо предавали српски језик. Нас три
смо биле вредне, жељне да се докажемо.
Организовале смо секције, литерарну, сам успоставила и имала добар однос са
рецитаторску, радиле са ђацима. Уклопила децом. Наравно, мора увек да је присутна
се и колегиница Анђелка Сучевић са и љубав, јер ђаци то осете. Долазили су и
својим хором. Тако нас четири почињемо код мене кући. Поседају, пустим им неки
да правимо приредбе, сви су нас звали. нови цртаћ, нису ми никад сметали. Волела
Сваког месеца смо негде наступали. Имали сам увек да знају више од остале деце.
смо наступ када је било Светско првенство Водила сам их на излет. Нигде се деца не
у једриличарству у Вршцу, затим на Сајму упознају боље него на излету. Када се тако
технике на нивоу Југославије, у вршачким и ти даш деци, попримиш неку снагу, неку
предузећима за прославе. За дан школе, љубав. Не може без те размене енергије,
29. новембар, правили смо академију. Нас љубави. Ако тога нема, нема ни резултата
три смо писале сценарио, морале смо да у настави, а ни као разредни старешина.
идемо преко у Комитет да прочитају да ли Када крене пубертет, окупим посебно
смо подобно написале. Ми смо се трудиле девојчице, посебно дечаке и одржим им
да идемо увек крак напред, читале смо, час да им укажем шта је то пубертет, шта
уклапале, правиле дивна сценарија. Без то за кога од њих значи. Они су тако важни
лажне
скромности,
кад треба да дођу на
„Олга Петров“ по нама
тај час.
“
За
дан
школе,
29.
почиње да проноси
Сигурно да је
име школе. Анђелка новембар, правили смо међу децом било и
са хором прва на свим академију. Нас три смо незадовољних неком
такмичењима,
Ана, писале сценарио, морале оценом, али ја сам
Стојанка и ја шаљемо
им говорила да је
дечје радове свуда на смо да идемо преко у оцена само графички
конкурсе. Ту је и Нада Комитет да прочитају да ли знак, да не могу да
Бранков, наставница смо подобно написале.”
оценим све оно што
ликовног, која је дечје
је племенито, добро
радове слала и у
и што они некад
иностранство, чак за Индију, и освајала ураде фино. Оцена је ознака за оно што си
награде. Било је у школи сигурно успеха радио током целе године, а ја морам, хтела
и у другим предметима, али ми смо биле не хтела, да те оценим. Има много мојих
изузетан тим.
ученика који су професори српског језика.
-Када се формирала Школа „Младост“, Кад касније видиш своје ђаке како су
прелазим тамо и остајем да радим до постали људи, некако ти је мило. Увек сам
пензије.
им говорила да сам срећна када чујем да
Шта је лепо, а шта важно у раду са су завршили нешто, не мора факултет, али
ђацима?
нешто да се сами осећају добро, сигурно,
-Важно је да човек воли посао. Ја бих поносито. То је оно што ми кажемо да је
сигурно свој посао и сада изабрала. Не наш племенити напор да подстичемо код
могу да кажем да сам била строга, али била деце радозналост и креативност. Мислим
сам захтевна. Када имаш неке норме, када да је то наш посао. А, радозналост је, кажу,
тражиш од деце, они те сматрају строгом, прва особина интелигенције.
али касније тек виде да ти поштујеш рад
Како је изгледао Ваш лични живот?
и оно што си обећала, да ли је то оцена,
-Кад сам 1970.добила посао у „Олга
награда... Желела сам да будем доследна у Петров“ школи, већ годину дана знала
својим захтевима, тачна. Волела сам да су сам свог супруга Драгана Гостовића.
им уредне свеске. Говорила сам деци да Завршио је Економски факултет, радио је
је књижевност везана за естетику. Теме за у Београдској банци, на месту заменика
писмене задатке нисам им давала унапред директора. Прве четири године брака
као данас. Хтела сам да сами стварају, да били смо без деце, обишли смо све што
буду креативни. Од деце сам тражила смо желели и могли, уживали смо. Жеља
увек уредност, тачност, креативност за потомством била је велика. Родила
и оригиналност. Не могу они да буду сам девојчицу, нашу ћерку Ивану. Од
креативни и оригинални ако им маме и првог тренутка била је дете какво се само
тате напишу писмене задатке. Мислим да пожелети може. Волела је приче, цртаће,
била је радознала. Лепо је одрастала. Била
је одлична ученица, Вуковац у основној,
одлична ученица у Гимназији. Била је
у свему добра. Ивана данас има своју
породицу. Има две девојчице, Теодору која
има девет година и Ирину стару четири
године. Са супругом Драганом живела
сам до 2002. године када је, нажалост,
преминуо.
Како проводите дане?
-У пензији сам од 2000. године. и могу
да кажем да мени никад није досадно.
Одлазим у Београд код ћерке, они долазе
овде. Имам и велики круг пријатељица:
Анђелка Сучевић, Маријана Париповић,
Драгана Ушендић, Цица Јеремић, Ана
Јокић, Олгица Шинковић. Лепо се дружимо.
Славимо свакој рођендан, зарекле смо се
да излазимо, а не да слављеница обиграва
око нас, око стола.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 12 , БРОЈ 154 , 2. АПРИЛ 1986.

ПОВЕРЕЊЕ ВАЉА
ОПРАВДАТИ

Изборни послови су, наравно, у току. Сада реч
имају новоизабране делегације, а дефинитивна
оцена свеукупних ових активности биће дата након
конституисања Скупштине општине (21 априла).
Ипак што се тиче самог гласања :13. и 14. марта у
удруженом раду и 16. марта у месним заједницама, као
резултат тог посла, оцене су за подручје вршачке општине
веома добре.

Сама организација избора, након темељних друштвенополитичких припрема, није имала мањкавости, бирачки
одбори савесно су испуњавали своје обавезе, тако да је
и општинска Изборна комисија своје дужности могла
обавити квалитетно и на време. У свему томе треба истаћи
значајну улогу друштвено-политичких организација,
посебно Социјалистичког савеза и Синдиката, које су
имали одговорне обавезе у изборним пословима. С
основним циљем да нам делегатски систем испуни
очекивања радних људи и грађана.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 12 , БРОЈ 164 , 15. ОКТОБАР 1986.

СТАНОВИ ЗА ТРЖИШТЕ ,
ШТА ЈЕ ТО?

Имам по неколико ученика које
спремам за пријемни испит. Пишем
сценарије Анђелки за новогодишње
концерте. Проналазим текстове, слажем,
правим концепцију. Редовно читам
штампу, књиге. Волим да укрштавам речи.
Браца Сучевић ми је рекао да су укрштене
речи свакодневна гимнастика добра за
рад мозга.
Задовољна сам својим животом. У прво
време када сам остала без Драгана, без
Ивана која је прешла у Београд, било ми је
тешко. Али, захваљујући томе што сам баш
богата пријатељицама, сада ми је лепо.
Мислим да је сваки период у животу
леп и занимљив. Имам времена за све
и слободу у свему. Наравно, јако је
важно знати да се понашаш у складу
са својим годинама. Секирам се што се
нисам оспособила за рад на компјутеру,
јер сигурна сам да бих ја нашла много
занимљивих ствари на интернету.
Можеш да уђеш у Лувр, Александријску
библиотеку... то је право богатство. Мени је
живот леп. То често кажем. Јер, ја уживам
у свему око себе, у процветалом дрвету
у пролеће, цвету, јесењој шуми препуној
боја... Па, зар то није лепота?!
Јованка Ерски

Како сада ствари стоје, Вршац ће, на жалост,
остати изван остваривања југословенског
програма СИВ-а - тридесет хиљада станова за
тржиште. Изгледа да за тако нешто овде нема ни
организационих нити материјалних снага. Мада
је ту идеју још прошле године лансирао Пројектни
биро у Вршцу, понудивши комплетне пројекте.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СВЕТ ОКО НАС

КАКВА ЈЕ БУДУЋНОСТ
НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ?
Индустрија нуклеарне енергије се, три деценије
након катастрофе у Чернобилу, суочава са изазовом
безбедности и конкурентности на тржишту које се још
није опоравило од драме у Фукушими 2011. и на коме
се појављује друге врсте енергије. У свету тренутно ради
близу 400 реактора у 31 земљи, а у плану је да се изгради
још 173. Процењује се и да ће удЕо нуклеарне енергије
у производњи струје у свету порасти са садашњих 11%
на 18% у 2050. Поводом 30. годишњице катастрофе у
Чернобилу генерлани секретар Међународне агенције
за нуклеарну енергију (ИАЕА) Јукија Амано нагласио је да
се нуклеарна безбедност никада не сме сматрати готовом
ствари.
Организација за заштиту животне средине ГРИНПИС
је упозорила прошле на опасности које доноси старење
нуклеарних постројења у свету, посебно на Западу где је
већина централа изграђена током 1960. и 1970. године.
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РЕЗУЛТАТИ ВРШАЧКЕ
СПОРТИЈАДЕ

БАСКЕТ

У баскету 3 на 3, прво место
је освојила екипа “Џакови” из
Београда, “Олимп” је био други,
а трећи “Диктатори”. У категорији
1 на 1, најбољи баскеташ био је
Никола Перковић, који је у финалу
победио Николу Павковића,
док је Александар Мудрински
освојио треће место. У шутевима
за 3 поена, најпрецизнији је
био Милан Мунижаба, други је
био Душан Милошевић, а треће
место је заузео Немања Антић,
координатор “Спортијаде” за
баскет.

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ
По четврти пут одржан је
турнир у одбојци на песку на
градском језеру. Иако је ове
године пријављен нешто мањи
број екипа, квалитет није изостао.
Као
најбоље
одбојкашице
показале су се “Анђела и
прасићи”, друго место освојила је
екипа “М3”, док је бронзу освојио
“Трио фантастико”. У мушкој
конкуренцији, прво место је
заузео тим “Луне Луне”, на друго
место пласирали су се “Метлице”,
а треће “Кумашини”.

“Дошли смо у фазу истрошености већине реактора
у свету”, пре свега у Француској, рекао је Шон -Патрик
Стенсил, стручњак Гринписа. Он је додао и да треба имати
у виду да су реактори углавном грађени пре опасности од
нуклеарног тероризма.
Од око 400 централа у свету готово трећина је у Кини.
У плану је да се до 2030. изгради још 173, од којих ће
више од 10 бити изграђено у земљама које до сада нису
имале нуклеарну енергију, подаци су Светске нуклеарне
асоцијације (WНА). Међународна агенција за енергетику
процењује да ће удео нуклеарне енергије у производњи
струје у свету порасти са садашњих 11% на 18% у
2050, што би подразумевало инвестиције од око 4.400
милијарди долара. Овом расту ће пре свега допринети
земље у развоју, чије потребе за струјом расту и зато су
заинтересоване за ову технологију која може да обезбеди
велике количине струје. Европа, која има доста таквих
постројења, постала је “превише опрезна”, оценио је
потпредседник WНА Жан-Жак Готро.
Последице катастрофа у Фукушими су се осетиле
и у Немачкој која је одмах затворила својих осам
најстаријих централа. У Француској се у том периоду
појавила спремност да се смањи удео нуклеарне
енергије. Истовремено прилике у енергетици су се доста
промениле: цене фосилних горива и струје у Европи
су врло ниске, што никако не олакшава финансирање
нуклеарних централа. Неповољним околностима за
нукеларну енергију треба додати и знатно смањење
цене обновљивих извора енергије, као још једног
извора са малим емисијама ЦО2. САД су затвориле
више централа после 2010. откако су уведени нови
прописи за безбедност после Фукушиме, као и порески
подстицаји за коришћење обновљивих извора енергије.
Нуклеарна индустрија много очекује и од улагања
у обнову постојећих постројења. У Француској ЕДФ
процењује вредност модернизације својих постројења
на 50 милијарди евра. Продужење живота рекатора
представља “финансијски кисеоник” за произвођаче,
каже Котман. Тако САД намеравају да продуже животни
век својих централа са 40 на 60 година а неких и чак на 80
година. Процене WНА говоре да ће у свету бити продужен
животни век 250 реактора, док ће се 150 затворити у
наредних 40 година, наводи Готро. То ће отворити пут
ка затварању централа за шта ће бити потребно више
милијарди долара. Баре је навео да ће тај процес почети
у Немачкој која планира да до 2022. године затвори све
свој централе.
Извор: AFP/Euractiv

СТОНИ ТЕНИС
Последњег дана “ Спортијаде”,
у недељу 24. јула, одржан је и
турнир у стоном тенису, где је
злато у појединачној категорији

освојио Бранислав Ђан, Иван
Катић сребро, а бронзу Маринел
Ардељан. У дублу су најбољи
били Адријан Амбруш и Маријан
Пинку, друго место припало
је Ивору Катићу и Живораду
Грујину, а треће Браниславу Ђану
и Тиберију Путнику.

ТРКА НА 1500 МЕТАРА
Последњи догађај била је
трка на 1500 метара на градском
стадиону, у којој је учествовало 49
такмичара и такмичарки. Најпре
су одржане три квалификационе
трке у мушкој конкуренцији,
затим женска трка, и на крају
мушко финале. У женској
конкуренцији, победнички пехар
освојила је Маријана Гојков, која
је убедљиво победила у овој
трци, оставивши другопласирану
Јелену Митрованов 40-ак метара
иза себе. Моника Вајда освојила
је бронзану медаљу. У мушкој
конкуренцији злато је узео
Андреј Шафарик, други је кроз

циљ прошао Владимир Влајић, а
Далибор Алексић трећи.
Иако су сами учесници
“Спортијаде”
задовољни
садржајима манифестације,члан
организационог
одбора
и
координатор за трку на 1500 м,
Милош Вишацки, задржава дозу
самокритичности.
– На жалост нисмо успели
да организујемо трке на 5 и
10 километара, али сматрамо
да је манифестација и овако
прошла успешно. Иако смо
генерално задовољни, наредних
дана ће организациони одбор
сумирати утиске са циљем да
би наредне године имали још
бољу “Спортијаду”. Оно што ову
манифестацију чини посебном
је велики број волонтера који
расте из године у годину, чије
је залагање кључно за успех
Спортијаде. Прошле године их је
било 50, а ове чак 60, од којих су
неки дошли из иностранства да
подрже овај догађај.
В. Јањић

ИВАН ЋОСИЋ, ВРШАЧКИ АКТИВИСТА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ:

ДОБРОВОЉНИ СПАСИЛАЦ
ЖИВОТИЊА

Animal Rescue Serbia (ARS) је
служба за спасавањe животиња
са центром у Београду, која од
недавно оперише на територији
Вршца, Беле Цркве, Пландишта и
Алибунаrа, а тежи да се рашири
по целој Србији. АРС се бави
спашавњем животиња са висине,
из дубине, из воде и са леда,
у ситуацијама које укључују
ризик спасиоца, јер је приступ
отежан, ризичан или немогућ
без адекватне опреме. Animal
Rescue Serbia је званично почела
са радом марта 2016. године, и
од тада су спасили једног пса из
шахта, још једног из септичке јаме
а неколико мачака је скинуто са
врхова дрвећа, или извучено из
олука и уских процепа. У Вршцу
су за сада спашени један чворак,
и повређена сова кукумавка.
Вршачки активиста за заштиту
природне баштине Иван Ћосић за
сада је једини локални спасилац.
- Ми смо цивилна, непрофитна
и добровољна организација. Иза
нас не стоје ни држава, нити било
која друга организација, фирма
или појединац. Ми смо потпуно
независна група људи која је
на себе добровољно преузела
мисију спасавања животиња,
јер за тиме постоји реална

потреба, а не постоји ни једна
друга организација или државна
служба која је тиме бави. Ово
радимо потпуно бесплатно, а за
опрему и пропратне трошкове
ослањамо се на донације
друштвено-одговорних фирми,
фондација и захвалних грађана.
У Вршцу имамо одличну сарадњу
са Миливојем Вучановићем,
управљачем
заштићеног
подручја, и намеравамо да
направимо неку врсту азила за
повређене дивље животиње где
би се о њима бринуло док не

оздраве, каже Ћосић.
Међутим, АРС није надлежан
за контролу паса и мачака на
улици, или помоћ у ситуацијама
у којима могу да интервенишу
сами грађани или екипе азила и
прихватилишта.
АРС оперише 24х дневно,
тако да уколико видите неку
животињу у невољи, увек можете
позвати диспечарски сервис на
број телефона 064/ 82-10-200
који ће упутити спасиоца на лице
места.
В. Ј.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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НАЈТРОФЕЈНИЈИ СРПСКИ ПАРАГЛАЈДЕРИСТА ГОРАН ЂУРКОВИЋ:

ЛЕТЕЊЕ СЕ НЕ МОЖЕ РЕЧИМА ОПИСАТИ

Српска
параглајдинг
репрепрезентација
недавно
је освојила титулу европског
првака
на
првенству
у
прецизном слетању у Литванији.
Тиме је увећана ионако богата
вршачка колекција трофеја
а
репрезентативци
Србије
стасали на залетишту под Кулом
Драган Попов, Тамара Костић и
Горан Ђурковић обезбедили су
нову афирмацију граду богате
летачке традиције.
Био је то повод за разговор
са најтрофејнијим српским
параглајдеристом,
главним
инструктором клуба „Беркут“,
Гораном Ђурковићем.

једриличарству. С једне стране
имамо идеалну ружу ветрова,
и одлична полетишта на Кули
Параглајдинг је један од ретких спортова у којем жене и мушкарци и у Куштиљу, која користимо
имају једнаке потенцијале. Наиме, вршачка параглајдеристкиња наизменично у зависности од тога
Тамара Костић, која је освојила златну медаљу на протеклом како ти ветрови дувају, с друге
првенству у Литванијји, била је 16-та у укупном пласману, што стране, равница и добра мрежа
значи да је је иза себе оставила 50 преосталих такмичара, махом путева обезбеђују да се безбедно
мушкараца. У параглајдингу снага не игра велику улогу, већ слети скоро било где, и лако
су пресудне особине спретност у управљању летилицом, моћ се врати, што је врло битно, за
дисциплине прелета и прецизног
концентрације и општа ментална стабилност.
слетања. Иначе, намеравамо да
ми је златна медаља на светским
Какво је интересовање за од Вршца направимо национални
ваздухопловним играма у Италији параглајдинг у нашем граду, и парглајдинг центар и на добром смо
2009.
године(ФА1
категорија како се та прича развијала код путу. Код нас је све већ усклађено са
такмичења), које су еквивалентне нас?
контролом лета и наша полетишта су
регистрована. Претпрошле године
били смо домаћини европског
првенства а Светска ваздухопловна
Освајање
вредне
медаље
федерација је нашој организацији
увек је прилика да се спортиста
дала највише оцене. Међутим, има
осврне на свој почетак. Откада
простора за побољшање с тим да
датира Ваше интересовање за
ће нам требати подршка оних који
ваздухопловство?
су надлежни за подручје вршачких
У ваздухопловству сам од малих
планина. Наиме, Гудурички врх који
ногу. Почео сам са својим оцем
је са својих 641м надморске висине
који је био члан аеро клуба. Заједно
највиши у околини, и тамо је ветар
смо правили моделе авиона,
увек добар, не бисмо морали да се
једрилица. Правио сам и пуштао
премештамо, или често одлажемо
змајеве, желећи да сам тамо горе.
летове. Наш брег већ привлачи
У том тренутку сам већ добро
параглајдеристе из целе Србије,
познавао метеоролошку димензију
многе из Румуније, али и бројне
ваздухопловних спортова. Одувек
туристе који желе да пробају летење
сам желео да летим, а прилика се
са инструктором. Сви туристи,
указала када ме је мој инструктор
и спортисти наравно одседају
Драган Палинкашевић повео да са
у граду, обилазе га, проводе се,
њим летим. Имао сам тада 13 година. олимпијади. Занимљиво је то што
У време када сам почињао, тако да верујемо да би изградња
Почео је да ме подучава тако да сам је легендарни вршачки једриличар параглајдинг у Вршцу био је у параглајдинг центра на Гудуричком
врло рано добио врло добру обуку и пилот, Божа Комац, 1957. освојио заметању, а за развој овог спорта је врху обогатила туристичку понуду
какву мало ко други има. За то му прво злато за Југославију у ФА1 опет био заслужан мој инструктор, града, нарочито за имућне људе из
много дугујем. Тако сам већ са 15 категорији и првог икада златног који је био вољан да подучава земље и иностранства, од којих сам
година почео сам да летим. Као и у орла. Драго ми је да сам ја освојио младе. Тада није било великог многе већ возио на параглајдеру.
сваком спорту било ми је потребно друго злато, овог пута за Србију, интересовања, а ни помоћи од Што се тиче обуке коју пружамо,
пуно одрицања и упорности да бих што је мени донело мог првог општине или савеза. Сада ствари изузетно је квалитетна и темељна.
достигао врхунска
златног орла. После стоје другачије.
Клуб има 12 Траје око годину дана и подразумева
достигнућа. Испрва
тога
резултати
су
чланова,
што
је
т е о р и ј с к о
“Желимо да Вршац се низали, овог рекордан број, али
сам освајао прва
образовање
и
буде национални пута сребро у мени је и то мало,
“ Наш брег
места на домаћим
одређени број сати
т а к м и ч е њ и м а , параглајдинг центар” и н д и в и д у а л н о м тако да радим на
привлачи
обуке у ваздуху.
која умеју да буду
пласману
у популаризацији овог параглајдеристе из Након тога стиче се
веома изазовна, јер су наши Литванији. До сад сам освојио 5 спорта. Већ имамо
право на полагање
параглајдеристи међу најбољима златних орлова и по томе сам две нове ученице целе Србије, многе испита. После тога,
из Румуније, али ученик још неко
на свету, а најдраже достигнуће тренутно државни рекордер.
које су завршиле
испит. Параглајдинг
и бројне туристе време “пече” занат
је тренутно у ствари
поред инструктора,
који желе да
врло популаран у
након 3-4 године
пробају летење са иредовне
Србији и у свету
праксе већ
инструктором.”
,
интересовање
има
богато
искуство.
На овогодишњем, сада већ традиционалном такмичењу
постоји, али због
Али
колико
“Вршац Опен” у дисциплини прелет, у организацији Параглајдинг
лоше финансијске
је
параглајдинг
безбедан?
клуба “Беркут” и Клуб слободног летења “Арес”, учествовало је
ситуације високе цене
највећи Кинематографија и популарна
50-ак пилота из земље И иностранства. Ово је једанаести пут
број
заинтересованих
одвраћају
од култура су препуни мотива
да се ово такмичење одржава и трајало је од петка 22. јула, до
бављења овим спортом иако је он опреме која отказује, падобрана
недеље 24. јула. Иначе на овом такмичењу се освајају бодови за
најјефтинији начин летења.
који се не отварају …
светску ранг листу.
Какви су услови за бављење
Да, имајући то у виду параглајдинг
параглајдингом у Вршцу?
може деловати као веома опасан,
Услови за параглајдинг су овде али је у ствари врло безбедан.
фантастични. Ретка су брда у сред Овде је увек у питању људски
равнице као код нас, захваљујући фактор. Несреће се догађају када
чему имамо идеалне географско- људи покушавају да уче сами, са
метеоролошке услове. Млађе ћу јутјуба, или када купују јефтину,
подсетити да је у Вршцу 1972. половну опрему. Тада долази до
одржано светско првенство у повреда и смрти. Увек треба наћи
себи адекватног инструктора који
ће упутити особу у познавање
опреме, временских прилика и
Уколико се
Годишње признање које правилне технике.
ученик
ревносно
придржава
Ваздухопловни савез Србије
тих
упутстава
,
бира
поуздану
и
додељује најбољем летачу
препоручену
опрему,
ризик
је
и најбољем моделару. У
летаче спадају падобранци и практично непостојећи, а осећај
пилоти параглајдера, балона, који се добија од летења се не може
речима описати.
једрилица и авиона.

ЖЕНЕ И ПАРАГЛАЈДИНГ

ВРШАЦ ОПЕН

ЗЛАТНИ ОРАО

В.Ј.

10 ВРШАЧКА КУЛА
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ПЕТАР ГРУЈИЧИЋ, ПИСАЦ И ДРАМАТУРГ:

СА ИСТОРИЈСКЕ ДИСТАНЦЕ „ЗЛИ“ СУ
УВЕК ЗАНИМЉИВИЈИ ОД „ДОБРИХ“

Петар Грујичић, аутор романа
„Господари времена“ који је
недавно објавила Издавачка кућа
Лагуна, дипломирани је драматург
и
професор
јужнословенских
и
опште
књижевности.
На
Филолошком
факултету
у
Београду магистрирао је 1998. и
докторирао 2008. године. Аутор
је више позоришних драма од
којих су изведене: „Фишкал
галантом“
(1994),
„Текелија“
(2004) и „МиСтерија“ (2014) . Пре
„Господара времена“ објавио је
романе „Барбарогеније, човек који
не умире“ (2002) и „Беовавилон“
(2010), као и монографску студију
„Тамни јунак“ (2010). Написао је
сценарио за филм „Пун Месец
над Београдом“ (1993) у режији
Драгана Кресоје, као и сценарија
за бројне игране и документарне
телевизијске програме. Награђен
је
Стеријином
наградом,
„Деретином“ наградом за роман
године и наградом Фестивала
филмског сценарија у Врњачкој
Бањи.
У свом новом роману у
коме се фантастика преплиће
са
историјским
контекстом
ратом захваћеног Београда са
почетка
четрдесетих
година
прошлог века, Грујичић гради
причу о неухватљивости среће,
а у њен центар смешта младог
провинцијалца Добрицу Лукића,
човека за кога испрва чини да је
рођен под срећном звездом...

ЛЕДЕНО ДОБА СРПСКЕ
ДРАМАТУРГИЈЕ
- Већ дуже времена живимо
у тзв. леденом добу српске
драматургије, чији се крај не
назире. Први пут после Другог
светског рата, на пример, највећа
београдска позоришта већ другу
сезону заредом нису имала
нити једну праизведбу, претећи
да засене чак и тај неславни
рекорд. Али то као да никога не
узбуђује, најмање наше естрадне
редитеље и глумце на државним
јаслама.
У
околностима
где већ читаве геренације
позоришних уметника немају
искуство праизвођења, прозно
издаваштво се и драматурзима
наметнуло
као
привлачна
одступница. Наравно, разлике
између ове две области су велике,
а какве ће резултате донети тај
спој остаје да се види, јер се ради
о релативно новом феномену.

сићушном а опет кључном месту у свеопштем није искључено да захваљујући реакцијама
ланцу узрока и последица. Његова позиција појединих читалаца поводом Марије Оршић,
је уједно и позиција „једног од нас“, који тај „Господари времена“ доживе у некој догледној
временски ланац на крају романа прекида будућности наставак.
Има ли симболике у имену главног
на прилично екстравагантан начин. Уопште,
једна од предности у писању романа – а можда јунака Добрице (Лукића)? Чини се да једино
је то и главни разлог зашто се романи још он остаје морално исправан, чак наиван, као када би неко данас дошао на идеју да,
увек толико читају и пишу, упркос огромној током целе приповести.
на пример, затворе смести у велике тржне
- Да, има симболике, али на донекле центре. Обично грађанство у томе вероватно
конкуренцији филма и телевизије – јесте
та нараторска позиција која је у стању да у хуморан, ироничан начин. Он је нека врста не би у томе видело никакву опасност, чак би
свест читаоца доведе прошлост у његовом Волтеровог Кандида, губитника којег сви многи и желели да их посете. Наравно, после
садашњем тренутку, и то на неутралан начин, обрлаћују и уливају му лажне наде којима он рата су се сви ти објекти временом претворили
у тренутку њеног одвијања, мимо накнадних настоји да подари смисао. Тачка
у запуштена и „уклета места“
интерпретација и вредновања. А видети гледишта ове врсте пасивних
су зврјала празна, док их у
„Метаморфоза која
новије време нису преуредили
Ваш нови роман „Господари времена“ прошлост на тај начин већ само по себи ликова је и иначе веома
је једно од
београдски клабери, али које
представља причу о неизвесности судбине, имплицира „овладавања временом“ чији захвална за прозну нарацију,
не бих желео да на тај начин
историјску, али истовремено, и приповест учинак, наравно, зависи пре свега од вештине али и за приказивање догађаја
најважнијих
и раздобља у којима негативни
рекламирам.
са елементима фантастике. Чак и сам наслов писца.
обележја
У књизи се појављују и историјске ликови тријумфују. Касније,
За свој претходни роман
би се могао протумачити као двострука
личности попут Макса Шмелинга и Марије његов лик подразумева извесну Београда – у то „Беовавилон“
награђени
асоцијација – на оне који су
Оршић. Да ли су историјске двосмисленост која подстиче
сте Деретином наградом за
овладали манипулацијом
се
уверила
свака
чињенице биле полазна тачка идентификацију, јер неизбежне
роман године. Има ли ова
„Усуд
временском димензијом
и инспирација за причу или су су алузије и на данашње време.
генерација“ урбана београдска прича
и на оне који су својим
идеолошких
Један
одломак
из
се само уклопиле у њу? Колика
икаквих додирних тачака са
положајем
обележили
наратива је у је улога историјских факата у „Господара времена“ гласи:
„Господарима времена“?
одређени
историјски
„...није ли изглед свих тих бљештавих
роману?
- Београд је у оба романа нека врста
тренутак?
томе што им је вашем
- Парафразитраћу великог ноћних клубова, кафана, ресторана, главног јунака, сагледан из угла ликова који су
- Да, поједини ликови у
рок
трајања
увек
Иву
Андића који је поводом речних сплавова и осталих места за дошљаци или странци, и који у њему стицајем
роману желе да овладају
ограничен“ обраде историјских тема навео забаву био у неком исувише необичном околности недраговољно остају. Мислим да
димензијом времена на
отприлике то да „историјске контрасту са перверзном наменом истих је једно од најважнијих обележја Београда
различите начине и из
чињенице треба истраживати тих локација у време окупације током метаморфоза, способност за нагле, наизглед
различитих побуда, или се макар претварају
помно
и
детаљно,
све док оне не почну да Другог светског рата...“. Може ли се ова нелогичне промене у свим аспектима живота.
да могу. Историјских личности као политичких
фигура практично и нема у роману. А ту је и лете“. Тај парадокс је везан за скоро све „култура заборављања“ означити као Свака генерација је овде имала прилике да се
главни лик, обичан провинцијалац који кроз историјске жанрове, нарочито у прози или ако један од основних покретача механизма у то увери, без обзира колико јој то пријало.
Аутор сте сценарија за филм „Пун Месец
низ трагикомичних обрта и истинских ужаса ћемо да идемо још даље у прошлост, у епици, неизбежности о којем пишете?
- Парадоксално, та „култура заборављања“ над Београдом“ из 1993. године, једног од
долази до спознаје о сопственом, наизглед где имате једну потпуно трансформисану
слику прошлости која не само да се разликује је нужни нуспрозивод сваке идеализоване ретких филмова са оваквом тематиком
од историјских чињеница, већ их и директно слике прошлости која категорички дели са ових простора. Због чега хорор и
негира. Један од пресудних инспирација „добро“ од „зла“ и „победнике“ од „побеђених“. фантастика никада нису заиста заживели у
за „Господаре времена“ је била када сам Усуд идеолошких наратива, па и оних из Другог домаћој кинематографији?
захваљујући филмском редитељу Раши светског рата је у ограничености њиховог
- Вероватно зато што су матрице хорора
Андрићу дошао до фотографије Макса трајања, после чијег неминовног истека „зли“ још осамдесетих година постале истрошене, а
Шмелинга на београдском аеродрому, која постају публици занимљивији од „добрих“, сам жанр се преселио у домен интересовања
нажалост због ауторских права није могла да док се осећај за нијансе и детаље потпуно тинејџера и уског круга љубитеља. То нас
буде објављена у прилогу романа. На њој је губи. А сваки се ђаво, каже пословица, крије у донекле враћа на средину нашег разговора,
детаљима. У реконструисању јер хорор је изгледа доживео судбину свих
Шмелинг усликан у прилично
радње романа, на пример, наратива који јасно одељују „добро“ од „зла“,
жалосном физичком стању,
„Хорор се
један
ми
је
посебно а то је да негативци као оличење „зла“ и
након
рањавања
после
немачког десанта на Крит 1941. преселио у домен привикао пажњу – локације замајци филмске приче временом ступају у
београдских затвора. Мислим
године. Та сцена на аеродрому
већег интересовања публике која их
интересовања да то донекле објашњава фокус
је уједно и једна од важних
најпосле учини мање или више симпатичним,
епизода у роману. Што се тинејџера и уског зашто је огромна већина па самим тим бенигним и импотентним
прошла кроз неки за уверљиве наставке. Настанак „Пуног
Марије Оршић тиче, њен лик
круга истинских Београђана
облик боравка у затворима а Месеца“ је у том смислу био стицај више
је пледирао на пародију, пре
љубитеља“
да то није производило неки неочекиваних околности, поглавито због
свега у односу на популарисан
масован бунт, нарочито не тадашњег политичког контекста. Фантастика
тренд обраде тема из Другог
у почетку окупације. Наиме, је, међутим, знатно разноврснији и отворенији
светског рата из угла езотерије,
митова о ванземаљцима и алтернативне затвори су били махом импровизовани у жанр. Колико ми је познато, она има постојано
историје, не само у белетристици него и тада новим, модерним или резиденцијалним интересовање наших нових аутора, а у фази
скоро свакодневно на кабловским каналима здањима каквих Београд и иначе никада није реализације је и неколико обећавајућих
типа „Хистори ченела“. Историјска позадина имао превише. Направити од новог, ултра- филмских пројеката.
њеног лика, пак, зачуђујуће је непрозирна и модерног сајмишта масовни затвор је слично
Тијана Станојев Косановић
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НОВИ БИОСКОП НА ОТВОРЕНОМ

„ФОРЕСТ СИНЕМА“ НА ВРШАЧКОМ
БРЕГУ

Од недавно у Вршцу постоји нови биоскоп, и то
у шуми. Наиме, неколико младих људи дошло је на
идеју да организује биоскоп на отвореном, у шуми,
на Вршачком брегу – „Форест синема“. Биоскоп је
организован у сарадњи са Клубом екстремних
спортова „Изазов“, а налази се на адреси Клуба
(Топовски пут бб). Прошлог четвртка одржана је
друга пројекција, а приказан је филм „Потрага за
слободом“ („The Search for Freedom“).
Како организатори истичу, прелепи амбијент
Вршачког брега апсолутно је идеално место за
овакву врсту биоскопа. Идеја је да се започне са
приказивањем еколошких филмова, а план је да
се једном месечно приказују и кратки филмови
младих домаћих аутора. Фокус ће у будућности
бити управо на ауторском филму, гостовању младих
глумаца и редитеља, занимљивим глумачким
остварењима, редитељским идејама, филмовима
квалитетне уметничке садржине.
- Поред пројекција филмова које ће бити
одржаване сваке недеље до краја лета, планирамо
и многе друге активности које ће повезати људе
и показати им како се ужива у природи – истиче
Јована Божић, једна од организатора новог
биоскопа.
У међувремену, у уторак 2. августа у 21 час,
публика ће имати прилику да погледа документарни
филм „Крш“ аутора Владимира Тодоровића.
Владимир Тодоровић је експериментални
филмски стваралац, мултимедијални уметник и
едукатор. Његови филмови и пројекти су приказани
на бројним међународним фестивалима, а

филм „Крш“ представља причу о амбициозном
италијанском дипломати који бира неприступачан,
али очаравајући кршовити предео у Црној Гори као
савршено место за изградњу своје куће из снова.
Упошљава архитекту и локалне каменоресце
за овај велики подухват. Припитомљавајући
непријатељско природно окружење они уче како
да раде и функционишу заједно упркос очигледним
културолошким разликама. Временом постају као
једна велика породица. Филм прати процес, од
његовог почетка до његовог завршетка, у коме
се лепота овог суровог предела и локалних људи
полако открива.
Све додатне информације о наредним
пројекцијама, као и о биоскопу на отвореном
„Форест синема“, сви заинтересовани могу пронаћи
на фејсбук страници биоскопа.
Т.С.
Фото: Петар Слијепчевић

„ЧЕШКА БЕСЕДА“ ОРГАНИЗОВАЛА

МЕСЕЦ ЧЕШКЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ

Културно уметничко и просветно удружење
“Чешка беседа“ из Вршца, у сарадњи са
Министарством иностраних послова Чешке
Републике и уз подршку Културног центра
Вршац, организовало је манифестацију „Месец
чешке културе у Србији“.
Вршчани су током тродневне манифестације
имали прилику да се ближе упознају са чешком
културом и традицијом. КУПУ „Чешка беседа
Вршац“ угостила је фолклорни ансамб „Котар“
уз пратњу оркестра Кордулка из Всетина
(Моравска област, Чешка Република), музички
ансамбл „Кордулка“ (Брно, Чешка Република) и
фолклорни ансамбл„Чешка беседа“ (Крушчица,
Србија). Према речима организатора, поред
официјалног дела програма у којем су гости

VIN

PING

наступили заједно са фолклорним ансамблом
из Крушчице и хором „Распевани професори“
из Вршца, гости су пружили и незаборавну
забаву својом игром и песмом ван бине.
Т.С.

ЕПСКИ ЈУНАК У НОВОМ РУХУ

„АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА“

Издавачка кућа „Лагуна“ објавила је књигу
под називом „Авантуре Краљевића Марка“,
аутора Бранка Стевановића – збирку врцавих,
ведрих и херојских песама о нашем бркатом
јунаку из средњег века, намењену деци.
- Претпостављам да савремено дете, у
доброј мери, кроз ову књигу Марка доживљава
као некаквог средњовековног Чака Нориса.
У овом случају, здрав хумор са неизоставним
елементима човечности гради спону између
вишевековне теме и добродошлих свежих
читалаца. Томе су, свакако , допринеле и
одличне илустрације Косте Миловановића,
на граници „стриповности“ – истакао је
Стевановић.

Ова збирка песама је освојила већ пет
књижевних награда, међу којима су Невен и
Доситејево перо, а почиње стиховима „Кад
је рођен Краљевићу Марко, сигурно је било
лето жарко. Ако ништа – бар због риме згодне,
рађао се летњи дан до подне“.
- Рекао бих да интересовање за мит о Марку
Краљевићу, највећем балканском епском
јунаку, не јењава ни код нове генерације
читалаца. Јунаци са којима се данашња деца
поистовећују не разликују се смного од јунака
из пређашњих времена – истакао је аутор.

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
Posebna ponuda BOSCH alata
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Вршачка улична Спортијада под геслом “Спортом до успеха”, чији је
циљ промоција аматерског спорта и волонтеризма, званично је почела
у четвртак 21. јула на Градском тргу, жребањем за турнире у баскету и
одбојци. На церемонији свечаног отварања, члан градског већа за спорт
Дејан Сантрач и кошаркашки тренер Душан Гвоздић говорили о значају
бављења спортом и физичком активношћу, посебно за млађе узрасте.
У петак је одржано предавање о здравим начинима живота,а у суботу и
недељу, спортисти су се надметали у одбојци на песку, стоном тенису,
трчању и баскету за који је и ове године интересовање било највеће.
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КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан на
Тргу Андрије Лукића.
Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20
м2, у Белој Цркви,
или мењам за стан 40
м3 Београд, кућа има
плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851946
Продајем
гарсоњеру 28 м2. Тел.
062/511-751.
На продају
дворишна гарсоњера
у Вршцу. Тел. 013/807337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан
стан у Вршцу, Иве
Милутиновића 80,
близу центра. Тел.
062/511-751.
Продајем кућу
са локалом, 120 м2,
(мушки и женски wc,
кухиња, две терасе)
плац, башта на брегу,
асфалтни пут, код
цркве Св. Теодора
, кућа је на спрат
са четворособним
станом. Продајем
кућу у Војводинцима
са великим плацом.
Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају
у Призренској 55,
цена 55.000 евра. Тел.
062/889-24-67.
Продајем стан
58,46 м2, први спрат,
центар, погодан и за
пословни простор.
Цена 40.000 евра. Тел.

064/44-32-517.
Издајем или
продајем локал 135
м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-1756.
Продаје се
једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или
2101640.
Продаје се
двособан стан у
центру Алибунара
Тел. 064/459-68-04
или 210-16-40.
Продајем стан
на Војничком
тргу, зграда
број 19., 61 м2,
двособан,грејање
сопствено, у
добром стању, пети
спрат, лифт, две
климе. Тел:063/8548-481.
На продају
двособан стан
52 м2 + бокс
у подруму,
на 1. спрату,
ул Архитекте
Брашована 8/6
Вршац, преко пута
Пољопривредне
школе, грејање
на плин, усељив
одмах. Цена 25.000
евра није фиоксна.
Тел. 064/149-94-20
и 013/415-083.

у Думбрави,
Месић, има струју
и воду, погодно
за пчеларе. Тел.
060/022-01-28
На продају
кућа у Павлишу са
великим плацом.
Тел. 062/471-511.
Продајем
приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара
плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја,
вода , плин, башта.
Веома повољно.
Тел. 064/87-84-409
или 063/70-144-81.
На
продају
дворишни стан у
Другог октобра 13.
Тел. 065/542-20-82.
Продајем кућу
у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина.
Тел. 060/034-35-33.
Мењам кућу
са две стамбене
целине за
двособан стан,
може и продаје, В.
Попе 46.Тел. 834926.
Продајем кућу у
улици Војнички трг
2, површине 225
м2. Тел. 069/87239-10.

На продају
савршена кућа,
спратна, на
плацу 650м2 са
виноградом. Хитно
и повољно. Тел.
0046704930046 и
2801-130.
Продајем у
Панчеву, строги
центар, двособни
стан 56 м2, цг,
код старе поште /
Радова зграда).
Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.

КУЋЕ,
СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Стан з а
издавање
опремљен,
клима, кабловска,
интернет,
веш машина.
Близу Пилотске
академије. Тел.
065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен
стан, у ул. Пашићев
трг 5. Тел. 064/26779-76.

Продајем јако
повољно укњижен
стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13
м, гаража, шупа.
Тел. 063/75-79-722
и 064/1323-663.

На продају
двособан стан од
64м2 у улици Вука
Караџића 4, цг,
тел, кабловска,
комплетно
реновиран (све
ново). Тел. 066/5148-254.

Издајем кућу
у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел.
065/885-99-78.

Продајем
плац од 3186м2,

Мењам стан у
Вршцу 30 м2 за

Намештен
једнособан стан

Број
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

стан у Темишвару
уз доплату. Тел.
060/33-51-172.

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.

Издајем локал
33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77.
Тел. 063/894-91-63

52 м2, строги
центар града, у
ул. Ђуре Јакшића
бр.2 (поред
ДДОР-а), други
спрат, сопствено
централно грејање
наплин, клима,
нова ал. Столарија,
телефон – слободан
од јула месеца. Тел.
836-408 и 063/ 1077- 280.
Издајем
намештен
једнособан стан
у Првомајској бр.
77.Тел. 837-513 и
062/160-35-25.
Издајем
гаражу у центру
Вршца, улаз из
Дворске поред
Владичанског
двора. Тел. 064/5152-245.
За издавање
једнособан
намештен
стан(соба, кухиња,
купатило),
нова градња,
у дворишту
Филипа Вишњића
31, Вршац. Тел.
064/429-06-14.
Запосленој
девојци потребна
сређена или
полунамештена
кућа за становање
у замену за
одржавање. Тел.
064/38-92-738.
Издајем
стан у града за
студенткиње
(ученице). Посебан
улаз, одвојене
комуналије и
цг.Тел. 838-702 и
063/789-10-14.

Издајем собе
ученицима
(намештене), собе
се налазе на 5 мин.
Од центра, Улица
Црног Јована 18.
Бесплатан интернет
и кабловска.
Засебан улаз и
комуналије. Тел.
065/238-93-83.
Издајем стан у
центру Вршца за
студенткиње или
ученице. Засебан
улаз, одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702,
063/789-1014

РАЗНО
На продају
потпуно нова
собна пуна врата
димензије 195х85.
Повољно. Тел.
066/939-25-49.
Хитно потрeбан
посао скромној жени
код старијих лица,
нега, рад у кући.
Плаћање на сат или
пуно радно време.
Повољно. Тел.
061/205-99-00.
Математика,
време је да почнеш
са припремама
за факултет. Тел.
013/28-39-461.
Продајем
пржионицу кафе
са комплетном
опремом. Тел.
065/452-33-37.
Продајем плинске
бојлере, пећи,
шпорете и делове
за исте, може са

ВРШАЧКА КУЛА
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уградњом и без. Тел.
064/351-20-32.
Услужно вршим
култивирање мањих
башта у Вршцу и
околини. Долазим
на вашу адресу. Тел.
063/8321-772.
Продајем фрижидер
„Горење“ са комором.
Цена 50 евра. Тел.
064/186-52-44.
У Алибунару на
продају половна бела
техника, електрични
штедњак, тв у боји.
Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну
гитару одличног
звука.Тел. 21-01-640.
Продајем половна,
исправна, балконска
врата (80х225цм
„Словенијалес“),
очувана, са дуплим
термо стаклом и
пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем
полован, исправан
прозор (80х140 цм
„Словенијалес“),
очуван, са дуплим
термо стаклом и
пластичним ролом.
Цена 40 евра. Тел.
064/123-17-56.
На продају шиваћа
машина „Унион“, руска,
нова, само глава,
очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован
очуван пиштољ ЦЗ7,62 ,тетејац, први
власник, само лицима
са дозволом. Цена 100
евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем полован
очуван пиштољ ЦЗ-99
, дуга деветка, први
власник, само лицима
са дозволом. Цена 200
евра.Тел. 064/123-1756.
Продајем нову бокс
врећу за тренирање
(вишебојна), годину
дана гаранције, са
унутрашње стране
велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм)
Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични

спојлер – дефлектор
за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто
приколице и мању
портрошњу горива.
Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну, очувану,
комплетну, оргинал
фабричку ауто куку
(немачку) од Ауди-а
100, са електро
инсталацијом. Тел.
064/123-17-56.
Продајем два
половна, очувана
лимена поклопца
мотора („бубрега“)
и предњи лимени
блатобран од Piago
„Vespe“PX 200.
Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Радио би
поправку плинских
бојлера, шпорета,
пећи и решоа. Тел.
063/482-418 и 2101623.
Продајем кауч,
фотељу, лежај и
сточић за дневни
боравак. Тел. 837637 и 064/915-88-35.
На продају
комода за ципеле
(може и као
ормарић), сточић
дрвени (собни),
оградицу за бебе,
фрижидер, сто
трпезаријски са
шест столица, две
фотеље, тросед, сет
(3 комада) стаклених
сточића, врата
дрвена, пластичну
бурад. Тел. 833-806 и
069/129-53-12.
Поштена, радна
и вредна жена
служила би и
неговала старије
особе и радила
кућне послове. Тел.
064/28-10-216.
OSB плоче
за подасчавање
кровова. цена 296
дин м2. Превоз на
адресу. Тел.062-437236
Купујем старе
изгореле склопке ЦН
250 и 170 може и у
деловима. Купујем и
контакте од склопки
изгореле. Тел.
060/358-62-09.

Издајем
подупираче. Тел.
064/150-01-45.
Два кавеза
за коке носиље
за продају са
изронилицама и
појилицама. Цена
једног кавеза је 20
евра. Тел. 063/11-21270.
Хитно и
повољно дајем
часове енглеског
основцима и
средњошколцима,
такође услужно
радим припрему
за штампу, дизајн,
прелом. Тел. 069/6266-99 и 063/742-2013.

деце. Тел. 063/15914-48.
Продајем четворо
врата са стаклима,од
џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене
жалузине за прозоре
и балконска врата,
ауто приколицу
и кукуза „заставу
101“, метални
светларник са
орнамент стаклима,
бојлер „горење“
од 10л, два фото
апарата полароид,
нов дрвени прозор
са пластичном
ролетном и машину
за центрифугирање
веша. Тел. 061-18789-30.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА
ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Пензионер,
ситуиран, живи
сам, жели да упозна
жену до 60 година
старости ради
брака. Тел. 064/4877-098.
Продајем радио
станицу ТОКАЦАЛИНКО-ВТДВМ.
Тел. 013-21-01-623 и
063/482-418.
Купујем
електрични шпорет,
кухињски сто и
орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5
лканца земље потез
Кевериш, удара
на асфалтни пут
Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Радила би и
чувала старије
особе. Тел. 064/31344-64.
Помагала бих
породици или
старијој особи у
кућним пословима,
може и чување

На продају
прозори
двокрилниса
ролетнама, тучани
казан 80 литара за
топљење масти,
машина за шивење
„Багат“. Тел. 837-180.
Купио бих казан
за печење ракије,
пожељно широк
аплитак, може
и са нагорелим
ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови немачког
језика (Бела Црква),
припрема за
полагање А1,А2,Б1
испита на Гете
институту. Тел.
013/853-783.
Израђујем
хороскопе и разне
уметничке предмете
(слике, графике)
по поруџбини.
Повољно. Тел.
069/62-66-99 и
013/835-195.
Услужно радим
графички дизајн,
припрему за

штампу, прелом.
Преводим са
енглеског и дајем
часове енглеског.
Тел. 069/62-66-99 и
013/835-195. Наташа
Продајем или
мењам гардеробу за
жене, величине од
55 кг. Тел. 069/62-6699 и 013/835-195.
На продају 12
ланаца земље
прве класе, и
велики воћњак са
викенд кућом, све у
једном комплексу.
Тел. 066/36-34-36
Договор.
Продајем шиваћу
машину „Багат –
Јадранка“кабинет,
ножни
погон,
мало
коришћена,
добро очувана. Тел.
013/806-527.
Продајем
плац
13,50 ари на Тари,
на малом језеру,
село Заовине. Тел.
063/384-430.

Тел. 062/158-44-39.
Купујем
замрзивач и шпорет
„Смедеревац“ на
дрва. Тел. 069/18505-65.
За
продају
две веш машине
„Горење“ и„Индесит“
потпуно исправне,
у
одличном
стању и машина
за сушење веша
„Еида“
исправна.
Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем
старе
неисправне плинске
бојлере за делове.
Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Продајем котао за
централно грејање
24 kW, плински, нов,
н е к о р и ш ћ е н . Те л :
061/303-1537
П р о д а ј е м
самоходну косилицу,
бензински
мотор.
Тел: 061/303-1537

Продајем тросед
на
развлачење
у
француски
лежај,
мању
троделну витрину
са
гардеробним
орманом,
више
врста фотеља. Тел.
807-793 и 063/1871673.

К у п у ј е м
брилијантне
минђуше
Тел: 061/303-1537

Купујем полован
комбинован шпорет,
пола струја пола
плин. Тел. 063/482418.

Продајем
скутер piaggio
Hexagon 180 m 20,
веома очуван, у
одличном стању,
2005, гаражиран,
црвене боје,
аутоматски мењач,
регистрован, мало
прешо, сервис
урађен, ветробран,
наслон за седиште,
аларм, церада.
Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66

Самици,
запосленој жени
педесетих година,
потребна лепо
сређена кућа или
већи стан. Могућ
сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена
54 год. образована,
културна, вредна,
радна, запослена,
чувала би децу
у поподневним
сатима. Могућ сваки
договор. Имам
искуство у чувању
деце. Тел. 066/36-3436.
Мушкарац,
пензионер, тражи
озбиљну жену
око 60 година, по
могућности саму.

АУTОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ

Продаје се опел
астра Г караван,
1998. годиште.
Регистрован до
16.04.2017.године.
Тел. 064/130-84-90.
Продајем
трактор ИМТ 539,
произведен 1994.
године, први
власник, солидно
стање. Тел. 063/74965-23.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

КАКО ЈЕ НАСТАО ПЛИШАНИ МЕДА

ОДЛИЧНО ПОСЛОВАЊЕ НОВОСАДСКЕ ПРОДУКТНЕ БЕРЗЕ

ПРИЧА О НАЈПОПУЛАРНИЈОЈ ИГРАЧКИ
НА СВЕТУ
Плишани меда је данас неизоставни
део свачијег детињства. Ове играчке су
толико нормална и уобичајена појава да је
лако помислити како су они одувек међу
нама. Међутим, ова играчка има изузезно
занимљиву, али не и тако дугачку историју.
Новембра 1902. године озганизован је лов
на медведе у америчкој држави Мисисипи
на који је био позван и тадашњу председник
Сједињених Америчких Држава, Теодор Теди
Рузвелт.
Како је ту било више ловаца, сви су већ
уловили неку животињу. Испоставило се да
је једино Рузвелт остао без улова јер није
био вешт са пушком. Како би спречили да
председник једини остане без плена, ловци су
ухватили младунче црног америчког медведа
и везали га за дрво, не би ли би омогућили
Рузвелту да коначно и он добије свој „трофеј“.
Међутим, видевши онако исцрпљено и
беспомоћно младунче медведа, Рузвелт је
одбио да пуца. Након тог догађаја Рузвелт
бива исмејан карикатуром у Вашингтон Посту,
16. новембра 1902.
Ова карикатура је постала популарна па ју је
цртало више карикатуриста. А временом је
несрећни мали меда цртан да буде мањи и
слађи.
Морис Мичтом, руски имигрант јеврејског
порекла, чим је видео ову карикатуру дошао је
на идеју да направи плишану играчку медведа
коју је ставио у излог своје продавнице и
назвао је Тедијев меда (Teddy’s bear), након
што је добио дозволу за коришћење имена
лично од Рузвелта.
У исто време у Немачкој, компанија Стеиф
такође почиње да производи плишане
меде, без знања за догађаје у Америци. И
дан данас је неразјашњено који произвођач
је направио првог плишаног меду, али је
интернационални назив Teddy bear остао.
Ове слатке играчке постају све популарније,
како у Америци тако и у остатку света. А све
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више произвођача почиње да производи
своје верзије плишаних меда.
Пет година од настанка карикатуре плишане
меде преплављују тржиште и постају
најпродаванија играчка на свету. Данас,
годишња вредност продатих плишаних
играчака у целом свету износи 1,5 милијарди
долара.
Извор: zanimljiveinformacije.net

СКОК ПРОМЕТА И
ПАД ЦЕНЕ КУКУРУЗА
Жетвена нервоза је прошла. Први удар на
тржишту пшенице изазвао је знатне поремећаје,
али је, по понашању тржишних учесника у
протеклој недељи, приметно да је тај велики
налет тражње иза нас, што је довело до извесне
стабилизације тржишта. Промет од 975 тона робе
у недељи за нама 4,3 пута је већи, а вредност
прометоване робе која је износила 15.856.500
динара дупло је већа него у претходној недељи.
Пшеница је доминирала на берзанском
тржишту протекле недеље. Ово тржиште полако
улази у уобичајени ритам понуде и тражње, где
нема великих ценовних скокова. У протеклој
недељи цена је варирала у распону од 14,50 дин./кг без ПДВ-а па до 15 дин./
кг. Узимајући у обзир шта се све дешавало на ванберзанском, слободном
тржишту претходних недеља, поменуте реализоване берзанске цене,
иако и даље на врло ниском нивоу, ипак представљају благо охрабрење
произвођачима пшенице да ће се цена хлебног зрна бар мало опоравити и
доћи до за њих иоле прихватљивог нивоа. Није згорег подсетити на то да на
регистровану цену без ПДВ-а, пољопривредним произвођачима који су ван
система ПДВ-а припада пореска надокнада од осам посто.
Цена кукуруза свакако је пала. Дуго се наша највише заступљена берзанска
роба котирала на ценовној релацији између 19,50 дин./кг без ПДВ- и 20 дин./
кг да би у недељи за нама била регистрована цена од 20,46 дин./кг (18,60
дин./кг без ПДВ-а), што је од последњег берзанског трговања том робом пад
од седам посто.
Наговештај о знатнијем паду цене кукуруза из прве половине јуна
обистинио се током недеље за нама регистровањем актуелне цене од 18,60
дин./кг без ПДВ-а, што је 1,40 дин./кг ниже него почетком месеца.
Уз непромењену цену пшенице (14,50–15 дин./кг без ПДВ-а), као и
релативно стабилно тржиште соје, регистровани пад цене кукуруза био је
практично једини фактор овонедељног пада индексне вредности Продеxа.
Тиме Продеx бележи континуирани тренд пада индексне вредности,
трећу недељу заредом, односно током читавог јула. Од 1. јула до данас овај
индекс ослабио је за 11,67 индексних поена, при чему је овонедељни пад
најизраженији и износи чак 4,98 индексних поена. На данашњи дан вредност
овог агрегатног показатеља цена најзначајнијих ратарских култура износи
207,88 индексних поена.
Добро стање усева је почетком недеље утицало на пад цене фјучерса
на житарице на чикашкој берзи. Све до краја недеље цена кукуруза је у
Америци наставила с падом, што ју је довело на најнижи ниво од јесени 2014.
Након врелог таласа, временске прогнозе за наредни период су позитивне.
Штавише, извоз кукуруза рода 2015. прошле недеље нагло је опао.
Све то је утицало на то да цена септембарског фјучерса буде нижа за
6,54% него крајем прошле недеље, док је цена на фјучерс пшенице нижа
за 3,78%.
Извоз соје из САД био је на високом нивоу. Међутим, повољни временски
услови задржали су њену цену на ниском нивоу. Од краја прошле недеље
зрно соје појефтинило је за 4,72%, а сојина сачма за 5,55%.
Лоши резултати жетве пшенице у Француској наставили су да притискају
цену пшенице. У Паризу је, за разлику од америчког тржишта, цена фјучерса
на пшеницу скочила за 5,36%, док је цена фјучерса на кукуруз имала пад од
2,59%. У Будимпешти се цена пшенице готово није мењала, али је пшеница
појефтинила за 2,06%.
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МАМЕ И БЕБЕ

ВРШАЧКА КУЛА

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ
ОСМЕХ
Приликом посете Породилишту Опште
болнице Вршац, репортер „Вршачке куле“
затекао је десет мајки са бебицама. За
успомену на прве дане својих малишана,
радо су се фотографисале: Мара Јованов
и Ивана Поповић које су на свет донеле
лепе девојчице, Николета Капацин са
сином Матејом, Фатима Добросављевић

Имамовић са сином Рељом
Добросављевић, Сабина Дуда и Мина Дуда,
Диана Ђан и Надиа, Марина Петрашку
и Мелина, Бисера Ристић и мали Душан,
Биљана Божичанин са ћеркицом Леном и
Данијела Маран и Ивана Димитријевски.
Ј.Е.

Мара Јованов

Ивана Поповић

Николета Капацин

Фатима
Добросављевић
Имамовић

Сабина Дуда

Диана Ђан

Марина Петрашку

Бисера Ристић

Биљана Божичанин

Данијела Маран

1919
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 17 , БРОЈ 237 , 16. MAJ 1990.

ТРЕЋЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
У недељу, 3. јуна кадетска селекција ОК „Вршац“ставила је
круну на резултате сезоне 89/90. У финалу државног првенства у
Марибору, после тродневних исцрпљујућих борби где су играле
по две утакмице дневно, девојке из Вршца заузеле су треће
место и освојиле вредан трофеј. Капитулацију пред Вршачанкама
потписали су и такви одбојкашки „гиганти“ какви су „Младост
Монтер“ из Загреба, Марибор који су поражени са истим
резултатом 3:1.
Одбојкашки клуб идуће године слави 60 година женске одбојке
у Вршцу, а у предвечерје тог славља осваја највећи број признања
од свог постојања. Поменимо их зато. Сениорска екипа је заузела
треће место у Другој савезној одбојкашкој лиги, освојила је Куп
САП Војводине и право такмичења у завршници Купа Југославије.
Ова екипа освојила је и прво место међу друголигашима на
турниру градова Војводине.
Јуниорска екипа освојила је прво место у јуниорској лиги
друголигаша и пласирала се у финале првенства државе.
Пионирке су освојиле друго место на првенству САП Војводине.
Кадеткиње су освојиле прво место у Војводини, а на првенству
Југославије у Марибору постигле су свој највећи успех, треће
место у држави.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25 , БРОЈ 470 , 10. НОВЕМБАР
2000.

НАШ ГРАД ОРГАНИИЗАТОР ЛЕТЊЕГ
КАМПА ЗЕЛЕНИХ?

Вршац један од три града у Србији која претендују да
буду домаћини летњег кампа Зелених у 2001. години.
Федерација младих Зелених Европе организована је
од 1997. године при Европском парламенту и на састанку
у Барселони, септембра ове године, омладина Зелених
Србије је добила први пријемни статус у Европско
удружење од 6 месеци да развија заједничке програме са
Федерацијом европских Зелених. Александар Јовановић
из Тополе, који је био на састанку Федерације у Барселони,
на састанку Омладине Уније Зелених, одржаном месеца
октобра у Вршцу поднео је извештај из Барселоне у циљу
организовања пројекта Летњег кампа Федерације младих
Зелених Европе који треба да организује Омладина
Уније Зелених у Србији. На састанку је поднет и захтев за
новчану помоћ која би омогућила организацију кампа.
Овај летњи камп који ће се организовати јула 2001. године,
окупиће око стотину гостију из целе Европске Уније. За
организацију кампа за сада конкуришу три града: Вршац,
Топола и Краљево.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 34 , БРОЈ 752 , 9. АПРИЛ 2010.

ОБЕЗБЕЂЕНО ОКО 2.000
САДНИЦА

На потезу Жамско поље,1. априла , почела је акција подизања
ветрозаштитног појаса, на површини од два хектара. Ученици
Хемијско-медицинске школе засадили су, за почетак, 800 младица
„сибирског бреста“.
-Акцију донирају делом Министарство за пољопривреду и
заштиту животне средине , а делом Општина Вршац. За подизање
ветрозаштитног појаса уложено је око 800.000 динара. Стабла су из
вршачког Расадника Покрета горана и ово није коначан број стабала.
Донацијом је обезбеђено око 2.000 садница а до краја године биће
расписано још конкурса , наводи Владимир Бајић, члан Општинског
већа задужен за заштиту животне средине.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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 (30)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА
ТРЕЋИ ОДЕЉАК
1552-1683.

ПРВО ВРЕМЕ ТУРСКОГ ГОСПОДАРСТВА
Борбељ се судари с Турцима
код Фачета, заузме још многе
куле и места и присили најзад
липовског санџагбега да се преда.
Шта више, 1596. под управом
Баторијевом опседнут је и сам
Тамишград. Чинило се, да је куцнуо
час ослобођењу јужне Угарске, али
то беше кратка обмана.
Кнез Бартори није имао једну
врлину, а то је сталност. Трипут
је давао оставку и опет је свагда
изнова отпочињао владати, док
најзад није отишао под заштиту
порте. Иза његове потоње
оставке дође земља под краља,
који постави ђенерала Басту за
намесника јој. Али која је суровост
овог човека, који страх од Турака
учинише, те су идуће године биле
јако немирне.
У област вршачке куле спадаше
за ове, ердељске, периоде, 1597.
године, и Радулово село (Џам),
које је, као и остала места, имало
помагати да се одржи и очува кула.
1)
У којој су пак мери Срби
насељавали наш предео, види се
отуда, што су 1597. према писаним
документима, што постоје у
Војводинцима, Влајковцу, Маргити,
Ватину, Моравици, Џаму, Великом
и Малом Средишту, Кутрици,
Ферендији, Клоподији, Бућину и
Крњачи махом Срби становали 2).
Најзад, после млогих заплета,
1613. године изабран је за кнеза
Гаврил Бетлен, лугошки бан. Ово
достојанство признали су му сами
Турци, али с тим ограничењем,
да поново уступи порти Липово,
Борошјене, заједно с њиховом
околином, и још многе друге, под
Баторијем заузете, тврђавице и
места, која су најпре у Тамишграду
плаћала своју порезу. Како је
земља била јако изнурена и
одасвуд се жељно изгледало на
мир, Бетлен, осигуравши себи
престо, пристане на ове услове,
и ако је краљ Матија био томе
противан.
Бетлен је, колико год се могло,
оклевао са предавањем кула и
области, тим више, што је већ

1615. - 1616. год. био принуђен
попустити и поправити границе,
те тако 1617. год. склопи са
послаником султановим мир
на 20 година. И тако је Вршац,
ког је Бетлен још 1616. 3), по
одласку ердељске војске која га
је 21 годину држала у опсади,
предао Турцима, поново потпао
тамишградском вилајету. Тадашњи
тамишградски беглербег, Мехмет
паша 4), постави у Вршцу новог
агу, те је сад и овде стара пореза
поново заведена и првашњом
строгошћу прикупљана, а то је тим
силније притискивало овдашње
становништво, што се још ни од
ердељског господства није било
довољно опоравило.
Силан
је
био
притисак
турског зулума на наш предео.
Становништво је на очиглед бројно
опадало - млоге овдашње српске
насеобине погинуле су још за прве
навале турске, млоге су одведене у
робље, млоге опет разбегле су се а благостање народно исчезавало,
јер нико не беше нигди сигуран
од отмице, где се једном Турчин
настанио. Нови господар није
само материјално тлачио земљу,
његово господство хрђаво је
утицало и на морално и на умно
стање урођеника. Под њиме не
само да не могаше напредовати
култура, већ затираше и оно
мало просвете, што је постојало.
Овдашњи хришћани забацише
сами своју веру, или им Турци
бранише да је исповедају, заблуде
и сујевера гомилали су се и на
скоро је наступило умно опадање,
подивљавање.
Једни
становници
нашег
предела радо су се крили по
суседним ердељским областима,
но ово се Турцима није допадало,
јер су тако губили порезне главе.
С тога тамишградски Јусуфпаша,
год. 1621, позове ердељског
губернатора, Стевана Бетлена, да
забрани становницима Лугоша
и Карансебеша, да у будуће не
примају и не заштићавају бегунце
са турског земљишта, нити да им
дају храну, марву и поклоне. Још

1)
Добротом усмено саопштено на
акта Фр. Пештија
2)
Pesty Fr. Krassó vármegye
története св. IV. Стр. 210.
3)
Fr. Eissinger: Beiträge etc. im 5.
Jahresbericht, str.3.

4)
Сви историчари јужне Угарске
називају овог беглербега Мухамедпашом , али Фр. Нешти, у својој расправи,
у Magyar Történelmi Tár. св. XII. стр. 249,
под насловом:Temesvármegye foisánjai, a
temesvárz pasák etc. овако их коригује.

се паша жалио, како је Лугош и
Карансебеш препун султановим
поданицима и како Турски значај,
од ког се тражи пореза и за бегунце,
јако ојачава, јер се у Ердељу
налази преко хиљаду породица из
тамишградске и вршачке околине,
отуда султану двадесет хиљада
фор. годишње штете. Јусуф је
тврдио, да заповедници Лугоша и
Карансебеша имају интереса што
не стају на путу навали турских
поданика 5).
Године 1625. имао је Вршац и
свога владику, који се, како нам
прича Васић 6), звао Спиридон,
међутим ова тврдња не да се
исторички доказати.
Около
године
1641-1646.
доселио се из околине такозване
Мале Влашке, старог северног
Баната, на 10.000 глава романског
настањеног народа у вршачки и
тамишградски предео 7), а тиме
је романско становништво ових
крајева знатно оснажило.
Из периоде, која за овом долази,
није нам преостало никаквих
извешћа о даљој судбини нашег
места. Турчин је све ближе северу
помицао границе својих освојења.
1886 нестало је и у Лугошком и
Карансебешком Банату, и ако
беху под Ердељом, и сенке од
самосталности, а тиме је поприште
догађаја стављено ван граница
јужне Угарске.
5)
Pesty Fr.:Szörény, sv. II. Str. 226
6)
A.Vaszits: Denkschrift etc. str. 20.
7)
Hunfalvi Pál: Krajova rerdete.
Századok, 1886. (XX) godina str 319.- po Tinku
Velea: Istoria bisericeaska politica – nationala.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
СРНЕЋИ ПАПРИКАШ
Намирнице (за 10 особа):
5 кг срнећег меса
5 кг лука
5 ренданих јабука
2дл црног вина
1 кашика пекмеза од
шљиве и 1 од кајсије
5 листова ловора
Зачин „Ц“, бибер и со по
укусу
За гевирц додатак:
пола кашикице кима
250-300 г белог лука
300-400
г
димљене
сланине
1 кашика сенфа
Срнеће месо треба искористити
(осим ребара) и очистити од жилица
и опница. Затим га треба динстати
на масти да би се затворилe поре
на површини припремљеног меса,
и тако сачувао карактеристичан
мирис срнетине.Месу се, затим, дода

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ
„Домаће ракије“ и „Домаћа
прерада меса“
Купите наше књиге, проверите
понуђене рецепте и сами направите
здравствено исправне ракије и
специјалитете од меса раскошног –
домаћег укуса и мириса.
Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел:
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

лук исечен на резанце и рендане
јабуке, па се налије питком водом да
се месо огрезне. Када проври, месу
се дода 5 кашика слатке и по укусу
љуте алеве паприке. Паприкаш се
кува око два и по сата. За то време
три пута се додаје онолико воде –
колико испари, а паприкаш задржи
потребну густину.
Десетак минута пре краја кувања,
паприкашу треба додати гулаш
гевирц, сачињен од припремљеног
лука и сланине исецкане оштром

сатаром (док не постане кашаста
маса). Потом се дода самлевени
ким и прелије мешавином црног
вина, пекмеза и сенфа. На крају,
кувару преостаје да поправи укус
паприкаша додавањем соли и
евентуално, љуте паприке.
Овај
пикантни
ловачки
спецјалитет служи се сa словачким
или чешким кнедлама. Уз овај
кулинарски специјалитет иду добра
бела, а по жељи и црна вина.

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
КАРЛОВАЧКИ ВИЊАК ЗА ПАРИЗ
По природи сам човек окренут
будућности - сутрашњици и не
волим да препричавам прошлост.
Ипак, морам да кажем да је у
нашој породици мој прадеда,
пре отприлике 170 до 180 година
ударио темеље виноградарству,
производњи вина и ракије. Ја сам
следећи породичну традицију, а
помало и игром случаја (када сам
од угледне карловачке породице
Ћирин купио већу количину
престарелог, али квалитетног вина),
пре двадесетак година произвео
свој први литар „дулка“ вињака, који
је добио вредна признања и са којим
се ја веома поносим. Јер, многи
осведочено добри познаваоци
јаких алкохолних пића упоређују га
с најбољим француским коњацима
„курвоазијеом“, „ мартелом“ и
другим.
За производњу свог (вињака)
коњака користим зрело, здраво
и несумпорисано грожђе, сорте
„жупљанка“ и „ризлинг“ које
имају пожељан однос шећера и
важних винских киселина. Грожђе
обезбеђујем из свог винограда
који се простире на десет хектара у
чувеном фрушкогорском виногорју.
Измуљану винску комину, без
петељки, одлажем на лагано
врење. Прву дестилацију одмах
након завршетка врења и првог
претока, а пре сумпорисања,
обавим у добром бакарном казану
капацитета 380 литара. Пошто је
важно добити што чистију винску
ракију, сирови дестилат (јачине 25
и 30 %) подвргавам препеку. Након
прихватања првог литра метил
алкохола, од 100 литара меке ракије,
прихватам ону најквалитетнију
средњу фракцију – „срце“.
Кад јачина вињака на лупи
достигне 19 гради (или 47,5%

алкохола), наставим да прихватам
патоку из које касније препеком,
коме додам и првенац, добијем
вињак нешто лошијег квалитета.
Добијени средњи квалитет, јачине
60 до 65%, најпре разблажујем
дестилованом водом до 40 или 42
% алкохола. Затим га подвргавам
обавезном оплемењивању. У ту
сврху користим ивер („шушке“)
чувеног фрушкогорског храста,
додам брижљиво одабране ароме
и неке друге примесе које спадају
у малу породичну тајну. После
четворогодишњег одлежавања и
једног претакања (без додавања
нових „шушки“) вињак кристалне
бистрине, боје племенитог (тамног)
ћилибара претачем у стаклене
флаше од 0,70 литара, а за продају у
„ринфузу“ чувам га у новим добрим
храстовим бурадима. Годишње
произведем око 1.200 литара
овог прворазредног аперитива
и дигестива. Догод траје овако
хаотична ситуација на нашем
тржишту и ниска цена, гарантовано
природног вињака, производњу
нећу повећати. Напротив, можда ћу
је и укинути, јер се не исплати... Али,
видећемо. Увек надвлада љубав
према овом лепом и изазовном
послу.

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

22 ВРШАЧКА КУЛА
У СУСРЕТ ОЛИМПИЈСКИМ
ИГРАМА (2)
ОЖИВЉАВАЊЕ
Након што је Теодосије I забранио олимпијске
игре 393. Римско царство је потрајало још
само две године, таман колико и живот овог
владара, распавши се на Источно и Западно
Римско царство. Многи историчари сматрају да
је то тренутак када се класично доба, односно
антички период завршава. Међутим, током 15ог и 16-ог века, периода хуманизма и ренесансе,
западна цивилизација се присећа својих
античких корена, истражује их и оживљава,
тако да се већ у раном 17. веку поново помињу
Олимпијске игре.
Наиме, у Енглеској, адвокат по имену Роберт
Довер установио је „Котсволдске олимпијске
игре“. Ова манифестација се одржавала једном
годишње и укључивала је разне спортове,
а одржавала се у континуитету од 1612. до
гашења 1642. Да би средином 20-ог века била
поново покренута и одржавала се и дан данас. У
Ливерпулу од 1862-67. и Венлоку од 1850. године
до данас, одржавају се спортски догађаји са
именом и садржајем који су слични данашњим
Играма. У постреволуционарној Француској су
се између 1796 и 1798. одржавале „Републичке
олимпијске игре“, у покушају тадашње власти
да се негује хуманистички, просветитељски дух
антике и њене традиције.
На другом крају Европе, након ослобођења
од Османског царства 1821. у Грчкој се такође
појављује интересовање за оживљавање
Олимпијских игара. Богаташ Евангелос Запас,
на предлог песника Панајотиса Соуцоса,
спонзорисао је Олимпијске игре игре које су се
1859. одржале у Атини на градском тргу. Запас је
након тога финансирао и обнављање стадиона
Панатенаикон, у нади да ће покрет заживети,
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ФУД Б А Л
ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛЕРА ВРШЦА ЗА НОВУ СЕЗОНУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА У ПУНОМ ЈЕКУ

СЕЛЕКЦИЈА ИГРАЧКОГ КАДРА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Нови шеф струке Вршчана Андрија Ферлеж,
судећи по приказаној игри и нивоу залагања
играча, на добром је путу да формира солидан
кадар за предстојећу сезону. У премијерном
припремном издању Вршац је савладао
подручног лигаша Вултурул из Гребенца (4:0),
да би потом уследиле и јаче провере, против
Младог Радника (0:0) у Пожаревцу и веома
успешна у Борчи, када је савладан прволигаш
БСК (1:0). Посебно охрабрује податак да Вршац
на три утакмице није примио гол и да је
екипа под умором одлично одговорила свим
постављеним задацима.
- Најзадовољнији сам односом момака
према дресу који носе, то је нешто што је
посебно упечатљиво. То се односи и на рад на
тренинзима а посебно на игру на утакмицама.
Доста играча је са стране, али се то у њиховом
односу уопште не примећује. У тиму влада
заједништво и то је нешто што ме посебно
охрабрује, истиче Ферлеж.
До почетка идуће недеље Вршац ће, према
речима шефа стручног штаба, завршити

РАДОСАВЉЕВ ПРОДУЖИО ВЕРНОСТ
Од прошле недеље до петка
Вршац је довео 6 нових играча. То
су: Страхиња Бачановић (Војводина
Нови
Сад),
Лазар
Јанковић
(Трстеник), Реља Радовановић,
Петар Вигњевић, Емил Хасанагић
(Сремац Војка) и Божидар Шобат
(Мокра Гора). Навијаче Вршца може
посебно да радује што је верност
клубу продужио капитен Срђан
Радосављев Наката.

Положили испит против прволигаша: ФК Вршац

ПРЕМИЈЕРА ПРОТИВ БАЧКЕ ТОПОЛЕ
Нова
српсколигашка
сезона
стартује 13. августа а Вршчани
ће у првом колу бити домаћини
прошлогодишњем откровењу лиге,
екипи ТСЦ из Бачке Тополе. У 2. колу
Вршац гостује Срему из Сремске
Митровице, потом ће угостити
Железничар из Панчева а у 4. колу
следи гостовање у Суботици, екипи
Бачке.
селекцију играча и посветити се само
уигравању екипе. Подсећамо, клуб је по доласку
новог тренера имао само једног једног играча,
а за осам дана на терену Градског стадиона
продефиловало је тридесетак фудбалера.
Андрија Ферлеж каже да ће играчки кадар за
нову сезону бројати 22 играча.
Наредна провера екипи Вршца биће на

БСК (БОРЧА) - ВРШАЦ 0:1 (0:1)

ЕВРОГОЛ БУГАРИНА

Фудбалери Вршца су чврстој,
оштрој и борбеној утакмици савладали
БСК из Борче, члана Прве лиге. Емил
Бугарин постигао је погодак већ у 2.
минуту, сјаним ударцем са 25 метара.
Вршац је наступио у саставу: Мугоша,
Јанковић, Којић, Петровић, Сремчевић,
Мастило, Бугарин, Шобат, Рокса, Тимић,
Мрдаковић. Играли су још: Главичанин,
Радосављев,
Хасанагић,
Бањац,
Ристовић, Вигњевић, Радовановић,
Спасевски, Борић, Бабић, Марковић.
традиционалном
Меморијалу
“Драган
Еречковић Кеда” у Павлишу на којем ће још
учествовати Полет из Избишта, Јединство из
Влајковца и домаћин, Црвена звезда.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ОЧЕКУЈЕ МИРНУ СЕЗОНУ У БАНАТСКОЈ ЗОНИ
али након игара 1870, када је забележено 30.
000 гледалаца и 1875. године, и овај покушај
оживљавања се ипак показао као неуспешан.
Међутим, 11 година касније, овај филантроп ће
поново бити један од главних финансијера и
организатора Олимпијских игара.

ОСНИВАЊЕ МОК-А
Међутим, млади и енергични француски
историчар и академик, барон Пјер де Кубертен
је под утицајем Запасових идеја и утиском
са игара у Венлоку, постао решен да оживи
Олимпијске игре. И поред противљења од
стране тадашњег спортског савеза Француске,
успео је да 1894. оснује Међународни
олимпијски комитет. На универзитету у Паризу,
исте године одржан је први олимпијски конгрес
којем су присуствовали представници из
Фрацуске, Белгије, Енглеске, Грчке, Италије,
Русије, Шпаније, Шведске, и САД-а. Све земље
пружиле су подршку овом циљу, а одлучено
је да се прве модерне олимпијске игре одрже
у Атини на Панатенаикону, након чега би као
у древна времена, биле одржаване сваке 4
године, али саваки пут би друга земља била
домаћин

ЧУКИЋ, БОБИЋ И ТЕЈИН ПРВА ПОЈАЧАЊА

Фудбалери Вршац јунајтеда почели су 13.
јула припреме за нову сезону, у којој желе, да
пре свега, избегну борбу за опстанак. Судећи
по обављеном послу руководства клуба у
прелазном року и чињеници да је задржана
већина играча из прошлогодишег састава
који је освојио пето место, ударени су солидни
темељи у формирању тима кадрог да оствари
циљ.
- При одабиру појачања руководили смо се
пре свега основним постулатом у концепцији
клуба, да играју, пре свега, вршачки играчи. У
том смислу могу да кажем да је играчки кадар
скоро сасвим домаћи, ако у домаће играче

наредну сезону, имамо понуде од неколицине
наших бивших играча који су изразили жељу да
се врате а постоји и могућност да ангажујемо
једно велико појачање, истиче Бељин.
Екипа је до сада одиграла две припремне
утакмице, у Павлишу против Црвене звезде
(0:2) и у Ковину против Радничког (1:1).
Следи јака провера у Банатском Карловцу на
меморијалном турниру “Бата - Преда - Јоле
- Цеко” а потом и генерална проба против
Радничког у Сутјесци.
- Немамо великих амбиција, морамо
да се понашамо у складу са финансијским
могућностима, без обзира што имамо
квалитетнији играчки кадар него у пролећном
делу прошле сезоне. У наредном првенству
Банатске зоне које стартује 13. августа, имаћемо
за ривале чак пет бивших српсколигаша, и
потпуно би било сулудо да уђемо у трку за
прво место поред једног Динама из Панчева
са професионалним погоном од 20 играча и
тренером са про лиценцом. Циљ нам је мирно
првенство и афирмација младих играча, јасан
је шеф струке Вршац јунајтеда.

ПРВЕ МОДЕРНЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 1896.
280 спортиста из 13 земаља се окупило
на атинском стадиону да се пред 60-ак
хиљада гледалаца надмеће у 43 дисциплине.
Бициклизам , мачевање, гимнастика, тенис,
пливање, дизање тегова, рвање, и наравно
атлетика били су заступљени спортови.
Следеће Игре одржане су у Паризу 1900.
године, и тада су први пут учествовале и жене,
али због недостатка стадиона интересовање
је било слабо. Трећи пут у Сент Луису, у САД,
проблем је био у томе што је убедљиво највећи
део такмичара био из те земље. Међутим 1908. у
Лондону, Олимпијске игре су доживеле огроман
успех, преко 2000 такмичара и огроман број
гледалаца.

Припремио: Војислав Јањић

Гаранција за сигурност на голу: Марко Доновић
не рачунамо једног из Избишта и једног из
Јасенова, каже шеф стручног штаба Вршац
јунајтеда Миша Бељин.
У првој недељи екипа је имала један
тренинг дневно, да би, потом, уследио ритам
од два тренинга у току дана. Одзив је према
речима Бељина, сасвим коректан.
- У првој недељи августа требало би да
имамо потпуно формиран играчки кадар за

Повратник на Градски стадион: Бојан Чукић

Ново доказивање: Бојан Попов

САЧУВАН КОСТУР ТИМА, ДОВЕДЕНА
ОДЛИЧНА ПОЈАЧАЊА
Играчи који су чинили окосницу
тиму из прошле сезоне остали су у
клубу. То су: Марко Доновић, Данијел
Бељин, Јовица Моторов, Александар
Станковић, Драган Бирђан и Миљан
Јовановић, као и већ афирмисани
млађи првотимци: Стојаковић, Олђа,
Балог, Вренчев... Ангажована су
одлична појачања, из суперлигаша
Радника из Сурдулице вратио се Бојан
Чукић, из ФК Вршац стигли су Душан
Бобић, Марко Тејин и Бојан Вагић,
из избиштанског Полета приступио
је млади Милан Ћулибрк. Клуб су
напустили: Бојан Тимић (отишао у
ФК Вршац), Урош Ракић (Пролетер
Банатски Карловац), Јован Борић и
Миле Николић.
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ВРШАЧКА КУЛА

2323

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ АНГАЖОВАО ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ

Кошаркашки клуб Вршац
наставља
са
пажљивим
одабиром
појачања
за
наредну сезону. Најновија
аквизиција је Бојан Крстовић,
некадашње крило Хемофарма,
који је прошлу сезону провео у
редовима новог КЛС лигаша,
београдског
Динамика.
Крстовић је са КК Вршац
договорио
једногодишњу
сарадњу.
Руководство
Вршчана је на промоцији
најавило да ће будући играчки
кадар бити спој младости
и искуства, док је директор
Предраг Каначки додао да
ће уз играчке квалитете
најважније препоруке бити
и
карактерне
особине.
Крстовић савршено одговара
по свим параметрима, његове

ПОВРАТАК БОЈАНА КРСТОВИЋА
кошаркашке
могућности
познате су свим љубитељима
игре под обручима још
из времена док је носио
дрес
ФМП-а,
Хемофарма,
подгоричке Будућности и
крагујевачког
Радничког.
О
људским
квалитетима
довољно говори то што је
на
почетку
телефонског
разговора прво похвалио гест
некадашњег саиграча.
- Одушевио ме је потез
Бориса
Савовића.
Помоћи
клубу када је најпотребније је
веома племенита мисија. Савке
је лепо рекао да би сви, који
могу, требали да помогну клубу
у којем су добили много, међу
њима сам и ја. Мислим да још
увек могу да помогнем играчки,
рекао је Крстовић.

БОГАТА КАРИЈЕРА БОЈАНА КРСТОВИЋА
Играчку каријеру Крстовић је почео у Будућности из Пећи,
као петнаестогодишњак. У Борцу из Чачка провео је две сезоне
(2001/02 - 03), да би се играчки у потпуности афирмисао у
Железнику где је провео пет година. 2008. је дошао у Вршац, за
Хемофарм је наступао три сезоне а потом одлази у Будућност
из Подгорице. 2012. је постао члан Радничког из Крагујевца.
2013. је отишао у Италију, играо је у редовима Ц1 лигаша Ромера
Тревиља, да би, после повреде и операције кичме, прошлу сезону
провео у београдском Динамику.

Искусни кошаркаш (36, 194)
наглашава да је са садашњим
клупским
руководиоцима
сјајно сарађивао у Крагујевцу
и да је то био разлог више да
се врати у град у којем се, како
каже, одлично осећа.
- Све смо се договорили у
неколико реченица. Са Каначким
сам сарађивао у Динамику,
добро се знамо, нисам имао
никакву дилему када ме је
позвао.
Прошла сезона у Првој Б
лиги дефинитивна је потврда да
је Крстовићева повреда кичме
прошлост.
- Повредио сам се у мојој првој
и јединој сезони у иностранству.
Операција је успешно обављена,
задовољан
сам
претходно
одиграном сезоном у којој сам
се уверио да сам здравствено
сасвим у реду. Да постоји и
најмања сумња, сигурно не бих
преузимао ризик да обновим
повреду, али са те стране нема
никаквих бојазни, наглашава
крило Вршчана.
Каква су искуства из
Италије где си се окушао као
интернационалац?
- У Италији сам одлично
прихваћен и до повреде сам
играо јако добро. У клубу су чак
хтели да сачекају да се опоравим,

Играчки и људски квалитети: Бојан Крстовић
међутим, нисам хтео да будем
никоме на терету.
Завршаваш
тренерску
школу, размишљаш ли о томе
да у Вршцу почнеш тренерску
каријеру?
- Наравно. То никако неће
бити могуће док играм, јер не
желим да будем пола играч,
пола тренер. Када завршим

са играњем, фокусираћу се на
тренерски посао. Боже здравља,
надам се да ће се наћи нека
селекција у клубу коју бих могао
да тренирам. За сада, једва чекам
да почну припреме и да кренемо
у нову сезону, закључио је
Крстовић.

БОГДАН БУЉ, СЕЛЕТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ (У20):

СТВАРАМО НАСЛЕДНИЦЕ ЗЛАТНИХ ДЕВОЈАКА

Кошаркашка репрезентација Србије,
играчице до 20 година, освојиле су
четврто место на недавно завршеном
Европском првенству у Португалији. На тај
начин настављен је континуитет високих
пласмана у млађим селекцијама и процес
стварања будућих играчица сениорског
репрезентативног погона, што је један од
главних циљева пројекта који успешно
спроводи наш Савез. Селектор Богдан Буљ је
после анализе игара на шампионату изразио
велико задовољство оствареним пласманом.
- Када се подвукла црта, могу рећи да сам
задовољан оствареним пласманом. Оставили
смо иза себе велику Француску, главног
конкурента за златну медаљу пре првенства
коју смо победили у четвртфиналу. Елиминисали
смо репрезентацију Португалије, домаћина
шампионата у осмини финала, играли смо у
полуфиналу равноправно са Италијанкама,
изгубили у продужетку, са Рускињама у борби за
бронзу изгубили смо на једну лопту. Треба бити
задовољан, четврто место у Европи је велики
резултат. Уз то, вредан је помена и податак да смо
остварили прву победу Србије над Француском
у млађим селекцијама.
Колико је играчицама тешко пао пораз
у полуфиналу после велике победе над
Француском?

СРБИЈА СА
НАЈМАЊИМ ФОНДОМ
ИГРАЧИЦА

- Девојке су показале снажан карактер на
овом првенству. Нису падале у еуфорију после
победа нити су губиле самопоуздање после
пораза. Спортски су прихватале и победе
и поразе и немају за чим да жале јер су све
пружиле свој максимум.
Колико је овај пласман вредан када се
пореди са претходним резултатима У20
селекције Србије?
- Последња медаља Србије у овом узрасту
била је бронза освојена 2008. године. На
прошлом шампионату 2014. године освојено
је такође четврто место, дакле успели смо да
задржимо континуитет високих пласмана на
великим такмичењима.
Које су вам околности отежале посао у
Португалији?
- Два дана пре поласка на шампионат, на
пријатељској утакмици против Грчке, повредила
нам се први плејмејкер Тијана Цукић. Био је то
огроман хендикеп јер је она давала немерљив
допринос у дефанзивној игри тими и у
организацији напада. То је условило да неким
играчицама мењам позицију пред сам почетак
такмичења што се итекако осетило у мечевима
групне фазе.
Потпредесдник КСС за женску кошарку
Ана Јоковић је чак у једном интервјуу истакла
да је Србија оштећена суђењем у полуфиналу
против Италије.
- То није први пут да смо на неком такмичењу
оштећени. 2014. године на Европском првенству
у Удинама такође смо поражени од Италије,
али у борби за бронзану медаљу. Овог пута у

ДВА ВРШЧАНА У
СТРУЧНОМ ШТАБУ
Поред селектора Богдана Буља у
стручном штабу У20 селекције био је
и физиотерапеут Благоје Николић. Са
популарним Блажом, Буљ је одлично
сарађивао у ЖКК Вршац.
полуфиналу. Неке судијске одлуке директно
су утицале да Италијанке створе предност у
продужетку.
Ипак, поред доброг резултата, остварен
је још један циљ. Афирмација будућих
играчица сениорске селекције.
- Александра Црвендакић изабрана је у
идеалну петорку шампионата. Она је годинама
уназад светла тачка свих млађих селекција,
прошле сезоне је са Шопроном играла Евролигу,
потпуно заслужено је изборила и место у
олимпијском тиму за Игре у Рију. И за њу и за
нас то је велика сатисфакција за уложени рад у
претходном периоду.
Да ли је подршка КСС била адекватна
оствареном пласману?
- Кошаркашки савез Србије је обезбедио
изванредне услове за припреме ове селекције
укључујући и учешће на јаком припремном
турниру у Чешкој. Мислим да се то врхунско
улагање нашег савеза полако враћа кроз добре
резултате.

Куриозитет
овог
Европског
првенства двадесетогодишњакиња је
свакако што селектор Богдан Буљ није
могао да пријави ФИБА ростер од 24
играчице, колико је предвиђено, јер их,
просто, нема. Европској кошаркашкој
федерацији послат је списак са 20
имена а на припреме је позвано 16
играчица.
- Генерација 1996/97 веома је
проблематична јер је доста играчица
престало са активним играњем због
повреда и разних других разлога.
Када се томе дода и податак да је, на
пример, Арсенићева током сезоне
индивидуално тренирала са мамом
а играла у Краљеву, да нема ни
континуитет тренинга са екипом а
камоли утакмица, да је Богићевићева
читаве сезоне у Црвеној звезди имала
повреду леђа, да је тренирала само
последњих десет дана пред Европско
првенство, Војиновићева је на свом
колеџу у Америци имала два и по минута
на терену на свакој трећој утакмици и
још сам морао да је са њене природне
позиције крила преместим на позицију
плеја. Шубашићева је паузирала две
године а прошле сезоне играла у Шапцу
Б лигу. Мислим да смо по први пут у
историји српске кошарке у тиму имали
повређену играчицу, Цукићева је била
са нама због хармоније и атмосфере у
тиму, јер је и као таква давала велики
допринос. Све то узевши у обзир,
мислилм да смо постигли велики успех
освајањем четвртог места.
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