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

Као никада до сада Одмаралиште 
Црвеног крста на Вршачком брегу 
заживело је пуним капацитетом 
по идеји како је својевремено и 
замишљено. Наиме, овај објекат 
окружен ваздухом изузетног квалитета, 
како тврде стручњаци, намењен је 
најмлађима за њихов опоравак. У 
последње време одмаралиште је пуно 
деце од седам до четрнаест година из 
свих крајева Србије који овде проведу 
десет дана. 

- Захваљујући Министарству за 
рад, запошљавање и социјална питања 
Републике Србије и републичком 
Црвеном крсту реализован је и 
финансиран пројекат боравка деце 
у објектима Црвеног крста у Вршцу, 
Дивљанима код Ниша и Александровцу, 
објашњава Бошко Митрашиновић, 
секретар Црвеног крста Вршац. Реч је 
о деци из програма народне кухиње, 
тако да наше одмаралиште покрива 
све кориснике народне кухиње у 
Војводини. Уз децу, обавезно иду и 
васпитачи, зависно од броја деце, 
и свака група има пет волонтера. 
Боравак деце у нашем одмаралишту 
није само њихов опоравак, већ има и 
едукативни, рекреативни, спортски, 
културни карактер. Волонтери са 

децом раде свакодневно, организују 
радионице на различите теме, од 
организације Црвеног крста, до 
основа понашања. Нама долазе деца 
која немају основне навике хигијене, 
први пут се буквално сусрећу са 
тоалетима, вц шољама, славинама. 
Неке су нам мајке наговестиле да деца 
не знају за топлу и хладну воду, да не 
могу сама да се купају. Ми се трудимо 
да их успешно проведемо кроз све то, 
да их наши волонтери науче разним 
лепих стварима, навикама, и по 
њиховим лицима, када одлазе кућама, 
види се да су задовољни. Свака група 
деце покривена је током читавог дана 
лекарском бригом. Доктор је са њима  
24 часа дневно. 

Пројекат је започет 26. јуна и кроз 

одмаралиште вршачког Црвеног крста 
до сада је прошло 380 деце. Тренутно 
је пета група у објекту на брегу и у њу 
су укључена деца ометена у развоју 
из Јагодине, Врњачке Бање, Тополе, 
Београда и Новог Београда. Има их око 
педесеторо, заједно са пратиоцима. У 
групи су и деца из Ковина и Алибунара. 

- Направили смо да капацитет 
објекта моментално буде 110 лежаја, 
тако да су нам углавном капацитети 
попуњени, каже Митрашиновић. 
Пројекат траје до 19. августа, а после 
тога имаћемо госте из Румуније, децу 
из румунских сиротишта. Већ је друга 
година како радимо тај пројекат са 
партнерима из Румуније. 

Одмаралиште Црвеног крста 
Вршац заживело је у пуном сјају на 
задовољство малишана гостију, али и 
запослених у овом објекту.

- Одушевљен сам и поносан 
што одмаралиште користе деца, 
јер њима је и намењено, истиче 
Митрашиновић. Задовољан сам и 

што ћемо успети да створимо  неку 
акумулацију да радници могу да раде 
и преко зиме, да имају редовне плате, 
јер овај објекат је сезонског карактера. 
Ми јесмо отворени 365 дана у години, 
међутим, много више радимо током 
пролећа и лета. Зими је посла мање, 
али режије су велике. Тако да морамо 
лети да акумулирамо средства, и да их 
трошимо током зиме. 

Одмаралиште је отворено не само 
за децу која ту бораве 24 часа, већ и 
за све остале госте који желе да дођу 
на ручак, пиће, да уживају у овдашњој 
ваздушној бањи. Јер, кажу да је 
одмаралиште на потезу где је ваздух 
најквалитетнији у читавој Европи. Ту 
струји 17 ветрова и ваздух је идеалан 
за лечење болести дисајних органа. 

Ј.Е. 

ОДМАРАЛИШТЕ ЦРВЕНОГ КРСТА НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ ИЗУЗЕТНО ПОСЕЋЕНО ОВОГ ЛЕТА

РАЈ ЗА МАЛИШАНЕ
- У одмаралишту на брегу од краја јуна боравило 380 деце из програма народне кухиње - 

Пројекат финансира републичко Министарство за рад, запошљавање и социјална питања - Крајем 
августа гости одмаралишта биће деца из румунских сиротишта - 

У оквиру богатог програма активности Савеза 
пензионера инвалида рада града Вршца је и редовно 
дружење уз музику и плес, игранка коју пензионери 
организују једном месечно. Интересовање је велико како 
се потврдило и у суботу када се око стотину пензионера 
окупило у сали Месне заједнице „Паја Јовановић“ да се 
провесели.

-Ми редовно организујемо игранке, наш Извршни 
одбор донео је такву одлуку и ми је спроводимо, каже 
Јохан Ировић, председник Савеза пензионера инвалида 
рада града Вршца. Наши чланови су веома заинтересовани 
тако да су оваква дружења врло посећена. Вечерас нас 
већ има 110, а да смо у Хотелу било би нас и 200. Обавезно 
нам дођу и гости, чланови пензионерских удружења са 
којима имамо дугогодишњу лепу сарадњу. Дошли су нам 
пријатељи из Сечња, Алибунара, Јаношика, Беле Цркве, из 

целог Јужног Баната. Сви они воле да дођу код нас. Пошто 
је данас велики празник, Огњена Марија, одлучили смо да 
направимо и вечеру да почастимо наше госте и чланове. 
Наше чланице, жене које то припремају, одлучиле су да 
скувају гулаш. Тако вечера, пиће, музика све заједно кошта 
500 динара. То је минимална цена улазнице како бисмо 
само покрили трошкове. Ми не зарађујемо, желимо само 
да се наши инвалиди друже. Став нашег Управног одбора 
је да од наших чланова пензионера инвалида рада не 
можемо да зарадимо ни један динар, већ да се трудимо да 
им помогнемо колико је год могуће. До сада смо игранке 
организовали у Хотелу „Србија“, али то нам је постало 

скупо, а ми смо пензионери инвалиди рада и морамо да 
водимо рачуна о сваком динару и о сваком нашем члану. 
Зато смо одлучили да се ово дружење премести у салу 
Месне заједнице „Паја Јовановић“ у чијем смо уређењу и 
ми учествовали.

Председник Ировић је најавио ново дружење за славу 
удружења Велику Госпојину, 29. августа, када ће се поново 
окупити чланови и бројни гости. За август  и септембар 
планиране су радне акције, уређење појединих делова 
града, у договору са локалном самоуправом са којом, 
каже Ировић, пензионери инвалиди рада имају изузетну 
сарадњу. 

Савез пензионера инвалида рада града Вршца 
максимално помаже својим члановима. Недавно су 
подељени хуманитарни пакети прехрамбених производа. 
Пензионери могу да набаве разне врсте намирница, слани 
и слатки програм зимнице, преко овог удружења и то по 
повољним ценама и на одложено плаћање. Исто је и са 
огревним дрветом. Од априла до сада набављено је пар 
стотина кубика дрвета за огрев које пензионери исплаћују 
до почетка зиме. У бројним активностима пензионерског 
удружења јесу и предавања на различите занимљиве теме, 
бесплатне лекарске контроле, мерење крвног притиска, 
нивоа шећера у крви. 

Ировић истиче да су врата овог удружења отворена 
не само за пензионере инвалиде рада, већ и за све 
заинтересоване грађане који желе да се учлане и буду 
помажући чланови.

Ј.Е.

ПЕНЗИОНЕРИ ИНВАЛИДИ РАДА ОРГАНИЗОВАЛИ

ДРУЖЕЊЕ УЗ МУЗИКУ И ПЛЕС

Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Вршац 

Јохан Ировић са гостима

ЧОВЕК ВЕЛИКОГ СРЦА
-Дошао је човек у одмаралиште и гледао ову децу која су била у чизмама 

у овом летњем периоду, каже Бошко Миташиновић, секретар Црвеног крста 
Вршац. Отишао је и купио свој деци папуче, шорцеве, мајице. Каже да читаву 
ноћ није могао да спава, размишљао је о тој деци и одлучио да их обрадује. 
И ми се трудимо да деци обезбедимо шта треба. Људи нам доносе гардеробу, 
обућу и ми то носимо горе у одмаралиште деци. 

 Дружење уз песму и игру

ПИСМА 
ЗАХВАЛНОСТИ

Након боравка проведеног у 
одмаралишту Црвеног крста Вршац, у 
овдашњу хуманитарну организацију 
стижу писма захвалности. Једно 
од таквих је дошло из Кикинде. 
Васпитачи Зорица Павловић и Илија 
Арађански похваљују организацију, 
особље, одличан смештај и храну, 
бригу и посвећеност коју су Вршчани 
пружили деци. Кућама су се вратили 
одушевљени и мали гости и радо би, 
кажу, поново дошли. 

ОБЈЕКАТ ЗА ОПОРАВАК ДЕЦЕ
Одмаралиште Црвеног крста Вршац подигнуто је за опоравак болесне, 

сиромашне деце, сирочића, јер је ваздух врло квалитетан и здрав. То је била 
идеја градитеља краљице Марије Карађорђевић и угледних српских донатора, 
који су изградили објекат, 1936. Одмаралиште је функционисало до 1995, када 
су дошле избеглице и остале до 1998. Објекат је девастиран, није више могао да 
се користи. Црвени крст Шпаније иградио је на истим габаритима нови објекат 
од 2000. до 2002. Након тога објекат је комплетно опремљен донацијом Црвеног 
крста Аустрије и данас успешно ради. 

Едукативне радионице за госте одмаралишта

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

Хемијско- медицинска школа у 
Вршцу попунила је скоро све планиране 
капацитете за упис у први разред ове 
образовне установе. Остало је још по неко 
место у једном одељењу. Упис је вршен 
на основу збира бодова остварених на 
завршном испиту и током школовања, као 
и исказане жеље будућих средњошколаца. 

-Ми смо, практично, уписали свих 
седам планираних одељења, наглашава 
Вељко Стојановић, директор Хемијско- 
медицинске школе у Вршцу. С тим што 
је шест одељења пуно са по тридесет 
ученика, а једно одељење је са 16 
ђака, али надам се да ће их до почетка 
школске године бити двадесетак. То су 
техничари за заштиту животне средине. 
Највеће интересовање је за одељења 
медицинске сестре техничари - општи 
смер и фармацеутски техничари. То 
су два одељења која ми уписујемо у 
здравству, док су осталих пет хемијска 
одељења. Имамо два одељења 

хемијских лабораната, једно хемијско - 
технолошких техничара, једно одељење 
техничара за индустријску фармацеутску 
технологију, исто произвођачи лекова, 
али у индустрији. И седмо одељење су 
техничари за заштиту животне средине 
где ове школске године имамо мање ђака. 

Места само за добре ђаке

Према речима директора, ђаци који 
се уписују у први разред Хемијско - 
медицинске школе имају добар успех 
остварен у основној школи. Интересовање 
за упис је велико и конкуренција јака.

- Потребан је веома висок број 
бодова код медицинских сестара, 88,44 
био је најнижи број бодова код уписа ове 
године, истиче Стојановић. Слично је и 
код фармацеутских техничара - 87,71. Tо 
је показатељ да су наши ђаци изузетно 
добри. Максималан број поена је 100. У 
Дому ученика има 160 места за све четири 
средње школе у Вршцу. Око 110 места 
припада нашим ученицима, а места се 
деле на конкурсу, према успеху. 

За смер фармацеутских техничара 
интересовање је велико, јер је у овом делу 
Баната једина школа у Вршцу. Најближе 
школе за овај образовни профил су у 
Зрењанину, Суботици и Београду. На 
питање зашто не увећавају број одељења 
због велике заинтересованости ђака, 
директор Стојановић каже:

- Број фармацеута не увећавамо 
јер бисмо врло брзо дошли до тога 
да би их било превише на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. 
Морамо да пратимо потребе тржишта. 
Увећавање броја медицинскиих одељења 
отворило би проблем недостатка кадра, 
лекара. Ми немамо ни једног запосленог 
лекара у школи. Ангажујемо лекаре из 
Дома здравља, Опште болнице Вршац и 

Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“. 

У Хемијско- медицинској школи у 
Вршцу нема трогодишњег образовања. 
Сви смерови су четворогодишњи.

Мање првака средњошколаца

Према речима Стојановића, у 
вршачким средњим школама ове године 
смањен је број првака тако да је на нивоу 
града нестало око 4 одељења у односу на 
упис од пре четири године. 

- У Школском центру „Никола 
Тесла“ пре 4 године уписано је 8 
одељења, сада 6, у Гимназији 6 сада 
5, у Пољопривредној школи 6, сада 5 
одељења, истиче Стојановић. Значи по 
једно одељење мање у Пољопривредној 
и Гимназији и два у „Тесли“. У нашој школи 
уписан је исти број одељења као и пре 
четири године.  Тако је прекројен план 
уписа деце у прве разреде средњих школа 
због мањег броја ђака.

Током лета урађени су неопходни 
радови на редовном одржавању школског 
објекта. Није било средстава за крупније 
радове.

Ј.Е. 

ВЕЉКО СТОЈАНОВИЋ, ДИРЕКТОР ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ:

УПИСАНО СЕДАМ ОДЕЉЕЊА ПРВИХ РАЗРЕДА

Медицинско особље Породилишта 
Опште болнице Вршац обрадовао је податак 
да је у првој половини ове године рођено 
више беба. Већ годинама уназад све је мање 
новорођенчади у овдашњем породилишту 
коме гравитирају породиље из четири 
јужнобанатске општине: Бела Црква, Алибунар, 
Пландиште и Вршац.

- Ми смо задовољни и срећни јер 
имамо повећан број рађања у нашој болници, 
каже др Татјана Вешовић, начелница Службе 
гинекологије и акушерства. Родитељи се 
одлучују да имају више деце и закључно са 31. 
јулом 2016. године имамо 322 беба. То је 16 
порођаја више него прошле године у истом 
периоду и 20 беба више. Рођено је 166 дечака и 
156 девојчица. Ако би се овакав тренд наставио, 
можда бисмо се вратили на цифру од пре пар 
година када смо имали више од 600 порођаја 
годишње. Прошле године било је 558 порођаја 
што је ниска цифра за територију од четири 
јужнобанатске општине. 

Према речима др Вешовић, у последње 
време евидентан је пораст броја мајки које се 
одлучују на треће дете што је, такође, лепа вест.

- Знамо да је већ дужи низ година 
померено рађање првог детета код жена, 
каже др Вешовић. Раније је то било од 22 до 
25 године, а сада је то померено на 30. годину. 
Разлози су ситуација у земљи, жене данас 
завршавају факултете, граде професионалне 
каријере, желе да обезбеде егзистенцију, 
посао, становање, како би своју децу одгајале у 
пристојним условима. 

Дефицит лекара гинеколога

- Недовољан број гинеколога на 
нашој територији рефлектује се на стање 
жена које нам долазе, наглашава начелница 
Службе гинекологије и акушерства. У Дому 
здравља Вршац раде само два гинеколога и 
један у Белој Цркви. То је изузетно мали број, 
што је евидентно и проблематично, лекари 
гинеколози су дефицитарни на нашем терену 
коме гравитира око 50.000 жена. Прегледи се 
заказују, чека се дуго, што жене одбија да долазе 
код гинеколога и деси се да добијемо трудницу 
која није била код лекара уопште у току 
трудноће. То повећава ризик за рађање деце 

са аномалијама, против чега се ми боримо. Као 
друго, поново имамо тенд пораста карцинома 
грлића материце и то је један знак да су лоше 
превентива и примарна здравствена заштита. 
Али, не у смислу да ми лоше радимо, већ да нас 
нема довољан број.

Према речима Вешовићеве, гинеколози 
Опште болнице припадају секундарној 
зравственој заштити, али ситуација на терену 
доводи до тога да почињу да се баве и 
примарном заштитом. 

- Ми нећемо вратити ни једну 
пацијенткињу, али наш посао није примарна 
здравствена заштита, истиче др Вешовић. 

Из средњег у 21. век

Вршачко породилиште до скора је било 
као у средњем веку, како кажу запослени. 
Дешавало се да на Одељењу нема топле воде 
како би пацијенткиње могле да се припреме за 
прегледе лекара. Пре неког времена кренуло 
се са уређењем. У породилишту су урађени 
грађевински радови, замењена столарија, 
окречене просторије. Међутим, потребни су 
комплекснији потези како би се породилиште 
довело у ред и приближило савременим 
установама ове врсте. Реновирање је 
замишљено у две фазе.

- Прва фаза је урађена кроз 
ИПА пројекат са партнером из Румуније, 
темишварском болницом, подсећа саговорница 
„Куле“. Наш део пројекта „Превенција феталних 
аномалија“ био је вредан 509.000 евра,  трајао 
је 3 године и завршен је прошле године. 
Реновирано је око 290 квадрата, набављена 
је опрема, ултра звучни апарат, направљена 
и комплетно опремљена операциона сала. 
Пројекат за другу фазу је завршен, одобрен, 
али нема средстава. Конкурисаћемо код 
Покрајине и Републике. Садашње породилиште 
је врло скучено, не могу очеви да присуствују 

порођају, услови су као што су били и пре 30 
година. Другом фазом пројекта замишљено 
је комплетно ново породилиште, одвојено 
од акушерског одељења. У једном блоку су 3 
порођајне и операциона сала за царске резове. 
Посебан одељак биће за мајке са децом и 
одвојен простор где ће бити саме бебе.

Према првој процени, то би требало да 
кошта око 250.000 евра. Са тим средствима 
вршачко породилиште приближило би се 
установама 21. века. Био би то сигурно значајан 
допринос борби против беле куге које се 
најчешће сетимо само током предизборних 
кампања. На важност уређеног и добро 
опремљеног породилишта за мајке и бебе које 
долазе на свет, није потребно много указивати. 
Зато су добродошли сви привредници, људи 
добре воље из Вршца и околних општина да 
помогну. Јер, ту се рађају наша деца.

Ј.Е. 

Вељко Стојановић, директор Хемијско- медицинске 
школе у Вршцу

Рад у две смене
-Ми смо једина школа која ради 

у две смене, али уколико бисмо 
доградили простор, могли бисмо да 
пређемо у једну смену и да остваримо 
још боље резултате, каже Вељко 
Стојановић, директор Хемијско - 
медицинске школе. Пројекат постоји, 
инвестиција је процењена на око 
400.000 евра и ми верујемо да ћемо 
успети да обезбедимо средства. 
Конкурисаћемо код републичких 
и покрајинских фондова. Било би 
то нових 810 квадрата што би било 
довољно за рад у једној смени. 

ПОСЛЕ ДУЖЕГ НИЗА ГОДИНА У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ ПОВЕЋАН БРОЈ ПОРОЂАЈА

РОЂЕНО 20 БЕБА ВИШЕ НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Дубок траг професора Олуића
-Професор физичке хемије Никола Олуић отишао је у априлу у пензију, али 

је, нажалост, у јулу преминуо, каже директор Стојановић. Био је тесно везан 
за школу као покретач добрих идеја. Оставио је озбиљан траг. Непрекидно је 
радио на томе да се побољшају услови у школи. Лично се ангажовао. Радио је 
сам са ученицима, све од грађевинских, електричарских послова, до опремања 
кабинета. Сигурно да је он један од главних твораца уопште идеје хемијске 
школе. Био је десна рука сваком директору од нас четворо колико нас је било од 
оснивања Школе. 

Др Татјана Вешовић, начелница Службе гинекологије и 
акушерства

Пројекат друге фазе уређења породилишта
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Вршац се прикључио бројним 
градовима у Србији и широм Европе 
који су обележили Светски  дан борбе 
против трговине људима, у суботу, 30. 
јула. Овај значајан датум обележен је 
заједничком акцијом 
које су организовале 
Невладина организација 
Центар за права жена 
из Вршца, у сарадњи са 
Антитрафикинг мрежом 
(АТ мрежа). Циљ акције 
био је подизање свести 
јавности и грађна свих 
генерација о проблему 
трговине људима.

- Т р г о в и н а 
људима је кривично 
дело које најдрастичније 
угрожава право на 
живот, на избор, право 
на слободу кретања, 
нагласила је Татјана Николић, главна 
координаторка Антитрафикинг мреже. 
Облици трговине људима су: принудна 
проституција, принудни рад, принудно 

просјачење, принудни брак, принуда 
на вршење кривичних дела и трговина 
органима. У шестомесечном извештају 
Службе за координацију заштите 
жртава трговине људима објављено је 

да је у првих шест 
месеци 2016. године 
и д е н т и ф и к о в а н о 
29 жртава трговине 
људима. Међу њима 
су десет  девојчица 
млађих од 18 година 
и 19 особа старијих 
од 18 година и то 13 
жена, које су сексуално 
експлоатисане  и 6 
мушкараца, као радна 
експлоатација.

Према речима 
Николићеве, трговина 
људима је тешко 
кривично дело и 

озбиљан друштвени проблем и с обзиром 
на то  забрињава чињеница да је у 2015. 
години више од половине оптужби за дело 
трговине људима добило ослобађајућу 

пресуду. 
- То значи  да 

је 48 одсто осуђујућих 
пресуда, а од тога 84 
одсто су казне од 3 до 
5 година, што је мање 
пресуда у односу на 
претходне године, 
подсећа Николићева.

П р е д с е д н и ц а 
удружења Центар за 
право жена у Вршцу Јелена Враговић 
Цветковић указала је на значај оваквих  
акција како би се јавност обавестила о 
томе да је трговина људима присутна и да 
се треба заједнички борити против ње. 

- Антитрафикинг мрежу чини осам 
женских удружења и данашња акција 
је окупила све чланице које су дошле у 
Вршац да заједно обележимо Светски 
дан борбе против трговине људима, 
рекла је Цветковић Враговић. Када неку 
особу продају или купују са циљем да је 
искористе тако што је приморавају на 
сексуалне односе, прошњу, рад у кући, 
крађу или брак, говоримо о трговини 

људима. Оваквим 
заједничким акцијама 
желимо да будемо 
видљивије у јавности 
и да укажемо на 
многобројне проблеме 
трговине људима. 

А н т и т р а ф и к и н г 
мрежу Србије чини 
осам невладиних 
организација из 

читаве Србије. То је мрежа организација 
цивилног друштва која, у сарадњи са 
релевантним актерима, осмишљава  и 
спроводи активности у циљу спречавања, 
смањивања и решавања проблема 
трговине људима на државном и на нивоу 
локалних заједницама у Републици Србији. 
Чланице  Антитрафикинг  мреже су: АСТРА 
- Београд, СОС телефон за жене и децу 
жртве насиља - Власотинце, Независни 
женски центар - Димитровград, Одбор за 
људска права - Врање, Центар за девојке - 
Ниш, Центар за права жена - Вршац, ПАОР 
- Зрењанин, Центар за девојке - Ужице.

Ј.Е.

У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ 
УГРОЖАВАЊА ПРАВА НА ЖИВОТ

У оквиру спортско- рекреативног 
програма “Лето на језеру” за 
предстојећи викенд, 5,6, и 7. август, 
планирани су наставак турнира у 
одбојци на песку и фитнес програми 
Зумба.

-Како су у дане викенда и појачане 
посете купача, организовали 
смо се тако да свим посетиоцима 
омогућимо забаву и леп провод, 

каже Јасна Живковић, менаџер 
Туристичке организације града 
Вршца. За љубитеље одбојке већ 
од петка стартују турнири и сви 
заинтересовани  могу да се прикључе, 
а за све који воле фитнес рекреацију 
популарна Јеца биће задужена за 
одличан тренинг, тачније зумбу.

Према речима Живковићеве,  до 
краја купалишне сезоне посетиоце 

вршачког језера очекује још много 
добре забаве.

- За дане викенда који следе 
након овог предстојећег, могу 
са задовољством да најавим још 
и по први пут Спининг програм, 
додаје Живковићева. То је светски 
лиценциран програм на посебно 
дизајнираним бициклима, статичним, 
креираним тако да сагоревају 
калорије, али и као боди енд мајнд 

програм који ће приближити 
вежбачима строги бициклизам. 
Биће и такмичење у стоном тенису и 
Ролеријада, и све то за викенд 13. и 
14. август.

 Малишани, полазници Школе 
пливања полако завршавају обуку. 
Када се школа заврши, биће им 
додељене дипломе као награда јер су 
успешно прошли пливачку обуку.

Ј.Е.

ЗАБАВНО ЛЕТО НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

БОГАТ И РАЗНОВРСТАН ПРОГРАМ

Обележен Светски дан борбе против трговине људима

“У шестомесечном 
извештају Службе за 

координацију заштите 
жртава трговине људима 

објављено је да је у 
првих шест месеци 2016. 
године идентификовано 

29 жртава трговине 
људима. Међу њима су 

десет  девојчица млађих 
од 18 година”

“ Забрињава чињеница 
да је у 2015. години више 
од половине оптужби за 
дело трговине људима 
добило ослобађајућу 

пресуду.”
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Мирјана Крстановић, 
љубитељима вршачке одбојке 
позната под девојачким 
презименом Опричић, посветила 
је одбојци више од деценије своје 
младости. Припада нејуспешнијој 
генерацији вршачке одбојке 
која је провела четири године 
у највишем савезном рангу 
у некадашњој Југославији. 
Био је то један од најлепших 
периода њеног живота, каже. И 
данас памти догодовштине са 
припрема, путовања, и срећу и 
тугу са спортског терена. Живот 
је одвео у Нови Сад где живи са 
породицом, али радо долази у 
Вршац и обавезно се среће са 
друштвом из клуба и школе.

Како сте и када почели да тренирате 
одбојку?

-То се догодило када сам се уписала у 
пети разред Основне школе „Олга Петров 
Радишић“ у Вршцу. Наставник Аурелијан 
Лука одабрао је неколико нас из генерације. 
Вероватно је проценио ко је у том тренутку 
имао неке предиспозиције да се бави овим 
спортом. По његовом критеријуму, важно 
је било и то да смо одличне ученице. 
Прво смо тренирале у оној малој сали за 
физичко у „Олга Петров“ школи. Доста смо 
радили у Порти, у „Партизану“, у дворишту 
ОШ „Вук Караџић“. Прва екипа вршачког 
клуба била је тада у Српској одбојкашкој 
лиги. Ту су биле наше старије колегинице 
одбојкашице: Наталија, сестре Сас, Боба 
Гужвица, Мира Маринковић је била 
техничар... Ми млађе смо фасцинантно 
гледале све њихове утакмице, носиле воду, 
обележавале терен белом кредом, играло 
се напољу, постављале смо мрежу... Биле 
смо подмладак те прве екипе. Лепи су то 
дани били. Научиле смо прве кораке, прве 
техничке елементе.  Ту се већ створила 
љубав према одбојци. Нисмо пропуштале 
ни један тренинг. Школа и тренинзи били 
су примарни. Све остало, породични 
недељни ручкови, празници, могли су да 
се пропусте, али одбојка не. 

Кад сте одиграли прву значајнију 
утакмицу?

-Прва такмичарска утакмица била је на 
Спортској олимпијади школске омладине 
Војводине у Сремским Карловцима, 1968. 
Ми смо, као основна школа, имали екипу 
која је тада освојила златну медаљу. Била 
је јака конкуренција, сремскокарловачка 
екипа је била доста добра. После тога, када 
смо кренуле у Гимназију, регистровали 
су нас за вршачки Одбојкашки клуб 
који се тада звао „Злата“. То је било име 
фабрике трикотаже у Вршцу која нас је 
тада финансијски помагала. Сви су се 
чудили какво је то име клуба. Питали су 
да ли се можда нека од нас зове Злата. Та 
моја генерација била је у почетку на клупи 
првог тима док старије нису напустиле 

одбојку. Онда смо ушле у прву поставу 
Љиља Попов, која је, нажалост, преминула 
пре пар месеци, затим Славица Одаџић, 
сада Николић, Светлана Кљајић, сада 

Радуловић, и ја. Љиља 
и ја, као техничари, 
биле смо на клупи док 
Мира Маринковић 
није кренула на 
факултет и напустила 
одбојку. Отишла је 
тада и Боба Гужвица за 
Београд. Та генерација 
је била први пут на 
квалификацијама за Прву савезну лигу које 
су биле у Осијеку. Играле смо са Брезом, 
Пелагићевом и београдским Поштаром. 
Сећам се, одлучујућа утакмица ми губимо 
са 12:1 у трећем сету, а Поштар већ води са 
2:0. Тада се сет играо 
до 15. Добиле смо и тај 
трећи сет и наредна 
два и победиле 
утакмицу. Мислим да 
је наш тренер Лука 
од тада почео да пије 
„бенседине“. Онда 
су били „валијуми“, 
сећам се. Био је то 
више него стрес. 
К в а л и ф и к о в а л е 
смо се за 1. Савезну 
лигу, мислим да је 
то била 1971, 72. година. Међутим, није 
било финансијских средстава, тако да смо 
одустале од 1. лиге. Била је то велика лига. 
Путовало се у Загреб, Сарајево, Скопље, 
Ријеку, биле су укључене све Републике 
екс Југославије. Мислим да смо од тада 
почеле полупрофесионално да се бавимо 
спортом, гледано на наше обавезе, не на 

приходе од спорта. 
Био је један период 
када смо добијали и 
неке стипендијице, 
око 2 - 3 године 
колико се сећам. 

Да ли сте се 
касније поново 
квалификовале за 
савезни ранг?

-Те године смо пропустили улазак у 
1. Савезну лигу, па смо наредне године 
поново ишли на квалификације. Били 
смо екипа која је била убедљиво прва и 
најбоља у Српској лиги, али недовољно 

добра да опстане у 1. 
Савезној. Тако да смо 
улазили у Савезну 
лигу, испадали, поново 
се квалификовали 
и улазили. Када смо 
кренули на факултет, 
Славица Одаџић и ја 
смо студирале у Новом 
Саду, остале су отишле 
у Београд. Нас две смо 
тренирале у Сремским 
Карловцима, а сваке 
среде имале смо 
тренинг утакмицу 

у Београду. Пола екипе долазило је из 
Вршца, нас две из Новог Сада, а неке 
играчице биле су у Београду. Колико смо 
пута Славица и ја трчале на последњи бус 
за Нови Сад у 22 сата. Па, кад стигнемо у 
Нови сад, немамо градски бус до стана, 
него кренемо пешке. И ништа нам то није 
било тешко, ни стресно. Све смо стизале у 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 13 , БРОЈ  173 , 1. АПРИЛ 1987.

МИНИ МАРКЕТ - МАКСИ 
ЉУБАЗНОСТ

Без званица и уобичајне свечаности од недавно је почела 
са радом прва приватна самоуслуга у Вршцу. Мини маркет, 
власништво Божице Црнојевић, доскорашње васпитачице у 
Дечијем  вртићу, има свега педесет квадратна метра, али га 
краси изузетна снабдевеност и невиђена љубазност особља.

- Мини маркет (ММ), је,  у ствари, продавница колонијалне 
робе и пољопривредних производа - објашњава Божица  
Црнојевић. 

-  Од  укупно осам добављача  из свих крајева земље , у 
маркету имамо око 700 артикала што је много важно, цене су 
знатно ниже него у другим продавницама.  Иначе, у маркету 
је стално запослена Ксенија Попов, али је од непроцењеног 
значаја рад свих чланова моје породице.

Ова приватна самоуслуга, око 500 метара удаљена  од 
Пилотске школе према Великом Средишту прочула се и по 
радном времену. Мини маркет ММ је отворен од 6 до 20 
часова, свим  данима, значи и недељом. У овој продавници 
кажу да ће ускоро изменити радно време , и то од 5 ујутру 
до 21 па и до 22 часа увече. Зависно од потреба муштерија. 
Пошто је продавница смештена у кући у којој Црнојевићи и 
живе, више су пута до сада послужили своје муштерије и у 
току ноћи, због ванредних околности.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 13 , БРОЈ  174 , 22. АПРИЛ 1987.

ВРШЧАНИ НА РАДНИЧКОЈ 
ОЛИМПИЈАДИ У ТИТОВОМ 

ВРБАСУ
Од овог броја у „Вршачкој кули“ ћемо представљати све 

екипе и појединце који ће представљати вршачку општину на 
Радничкој олимпијади у Титовом Врбасу. Прво представљање 
резервисано је за припаднице лепшег пола и још необичне 
спортске дисциплине .

Из зоне Вршца за Радничку олимпијаду у пикаду 
квалификовале су се чланице екипе овдашње Поште. То је 
екипа која четири године не зна за пораз и увек је освајала 
шампионску титулу. На слици је део екипе коју, иначе, чине: 
Верица Стајић, Олгица Поштин, Нада Станишић, Милена 
Милићевић, Даница Мартинов, Јелица Паунов, Јелена Ступар и 
Весна Дивљаков.

ИНТЕРВЈУ
МИРЈАНА КРСТАНОВИЋ, ИГРАЧИЦА НАЈУСПЕШНИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВРШАЧКИХ ОДБОЈКАШИЦА:

ЖИВОТ ЈЕ ВЕЧИТИ 
КОМПРОМИС!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-У најлепшем сећању 
остао ми је наставник Чеда, 
диван човек, увек је правио 
неке шале. Возио нас је на 
утакмице својим фићом. Било 
је ту и бољих аутомобила, 
али утркивале смо се ко ће да 
седне у фићу. Била је то екипа 
Славица, Јованка и Мира. Ми 
смо, као тешка категорија, увек 
ишле са чика Чедом. Смејале 
смо се целим путем. 

“ Школа и тренинзи били 
су примарни. Све остало, 
породични недељни 
ручкови, празници, могли 
су да се пропусте, али 
одбојка не.”

“Сећам се, одлучујућа 
утакмица ми губимо са 12:1 
у трећем сету, а Поштар 
већ води са 2:0. Тада се сет 
играо до 15. Добиле смо 
и тај трећи сет и наредна 
два и победиле утакмицу. 
Мислим да је наш тренер 
Лука од тада почео да пије 
„бенседине“.”
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животу, давале испите, излазиле са својом 
генерацијом. 

Који  је био мотив за све то?
-Мислим да је то другарство које нас 

је везивало. То је нешто драгоцено што 
људи који се не баве спортом не могу 
никад да осете. Та нека посвећеност екипи, 
другарицама, љубав, све смо дисале 
као једна на терену, били су довољни 
погледи да се разумемо и знамо ко шта 
мисли. Ту човек добије неке посебне 
квалитете, карактерне црте, постаје 
некако префињен када је то другарство 
у питању. То је нешто што не могу да дају 
ни породица, ни школа, нико то не може 
да да што спорт може да пружи и направи. 
Улога техничара у одбојкашкој екипи била 
је  посебно лепа и за њу је била важна та 
повезаност екипе, да ме осете којој ћу 
додати лопту, а да то противник не види. 
Техничар је организатор игре, кажу мотор 
екипе. Ми смо играле са два техничара, 
Љиља се сматрала увек за првог техничара 
и била је квалитетнији техничар од мене, то 
је чињеница. 

Колико сте се година бавили 
одбојком?

-Играла сам 13 година одбојку активно, 
у континуитету. Играла сам до 24 године. 
Тада сам се удала, после годину дана 
остала сам у другом стању. Отишла сам за 
Борово, у близини Вуковара, који је тада 
имао екипу у Савезној лиги. Могла сам 
да идем на тренинге, али почела сам да 
радим, дошле су друге обавезе.  Носим 
лепе успомене из периода када сам 
тренирала одбојку. Сећам се сваких наших 
припрема, путовања, ишли смо на море и 
лети и зими у Пореч. Везују нас неки лепи 
тренуци, доживљаји, 
шале, досетке, вицеви 
на рачун сваке од 
нас, али је то било 
безазлено, само ради 
смеха, без икаквих 
злих намера. 

Памтите ли највећу срећу на терену? 
Да ли је било и суза због пораза?

-Највећа срећа је кад изблокираш ону 
преко мреже из Радничког која ти виче:“Уа, 
соме!“ кад поентира. Е, онда кад ти њу 
изблокираш, то је срећа. Највећа срећа је 
победа, нормално. А, било је и туге. Сећам 
се како смо отплакале сребрну медаљу. 
Не кажу случајно да је сребро најтужније. 
Била је то Олимпијада школске омладине 
у Зрењанину. У полуфиналу смо играле са 
Зрењанином, ту смо баш изгарале и кад је 
дошло финале са Сремским Карловцима 
- изгубиле смо. То је било страшно, 
катастрофа, било је и суза, нисмо могле 
да прежалимо тај пораз. Није нам  била 
утеха ни та сребрна медаља! И данас кад се 
сретнемо и евоцирамо успомене, слатко 
се смејемо свему што смо доживеле.  
Дивне су те успомене, читав тај период 
мог живота. Да се родим још хиљаду 
пута, никад то не бих мењала, увек бих 
се определила за одбојку. Јер, одбојка је 
идеалан спорт за жену. Нема директног, 
личног контакта са другим спортистима, 
са противником, спорт није груб, тражи 
да надмудриш противника, тражи један 
интелект, нормално и физичку спремност, 
кондицију. 

Реците нам нешто о себи. Да ли сте 
Вршчанка родом?

-Рођена сам у Орешцу и тамо сам 
провела најраније детињство. Моји 
родитељи добијали су, због службе, 
премештаје, тако да смо били једно време 
у Панчеву, око 3 године. Кад сам пошла у 
први разред, доселили смо се у Уљму. Мој 
отац Вељко био је председник Општине. 
Уљма је тада била општина. Мама ми је 

просветни радник, радила је у школи. 
Дуго година била је директорка школе у 
Уљми. Отац је био новинар, радио је за 
Либертатеу, био је Румун по националности. 

Завршио је румунску 
гимназију и радио 
за румунски лист. 
Кад сам завршила 
четврти основне, 
преселили смо се у 
Вршац. Уписала сам 
се у Школу „Олга 

Петров“, а после основне, завршила 
сам вршачку Гимназију. После тога сам 
завршила Правни факултет у Новом Саду. 
Хтела сам да упишем туризам, али то је 
била двогодишња школа и моја мама 

ми је рекла да она од мене очекује да ја 
завршим факултет. Нисам се покајала због 
права, мада кад сам размислим, мислим 
да бих уписала биологију. Биљке ме 
одушевљавају. 

Где добијате посао након завршетка 
факултета?

-Кад сам завршила Правни факултет, 
дошла сам кући. Имала сам момка из 
Осијека који је са мном студирао и он 
је пронашао конкурс у Борову, био 
је то чувени југословенски комбинат 
гуме и обуће. Примали су правнике 
неограничено. Поднео је молбу и за мене 
и за себе и тако сам ја истог дана добила 
посао и удала се за мог супруга Небојшу 
Крстановића. Отишла сам тамо, почели 
смо да радимо. У Борову смо били око 13 
година, све до рата. Тамо су нам се родили 
и Јелена и Никола. Кад је 1991. почео рат, 
буквално смо побегли за Вршац. Дошли 
смо код моје маме, отац је већ био умро. Мој 
муж се вратио да брани свој крај. На срећу, 
сви смо преживели, неко са мање, неко са 
више траума, али успели смо поново да се 
окупимо. Супругу је био понуђен посао у 
Новом Саду, годину дана је био сам, а после 
смо се сви преселили. И данас живимо у 
Новом Саду. Ја сам прво имала адвокатску 
канцеларију, после сам добила посао у 
Заводу за здравствену заштиту студената. 
Радим као правник, мислим да ћу ту остати 
до пензије, још пар година. Ћерка Јелена је 
завршила Факултет техничких наука. Ради 

у Студентском културном центру. Никола 
је млађи три године. Завршио је средњу 
машинску школу. Ради као поштар, има 
свој рејон, задовољан је, ужива, мамин 
поштар. 

Да ли Вас и даље нешто везује за 
Вршац? Долазите ли често овде? 

-Остао ми је стан од маме. Долазим с 
времена на време. Волим Вршац. Волим 
да дођем овде, да проведем лето. Чест 
сам гост на вршачком језеру. Кад дођем 
увек се нађем са старим друштвом, са 
одбојкашицама, са генерацијом из школе. 
Лепо се испричамо. У контакту сам са 
мојим одбојкашицама. Имам осећај да 
нема неке временске дистанце, кад се 
видимо као да настављамо тамо где смо 

стале код последњег сусрета. Као да 
смо се јуче растале. И данас нас веже то 
другарство. Ове године, нажалост, имале 
смо два тужна догађаја. Умрле су Милица 
Стојадиновић, реномирана одбојкашица, 
која је играла са нама као ветеран, и наша 
Љиља Попов, изузетан техничар вршачке 
екипе. 

Задовољна сам животом. Мислим да 
је живот вечити компромис, максимална 
толеранција, вечито попуштање, 
праштање, прилагођавање. Није живот 
бокс меч. Човек треба да буде посвећен 
себи, да се не меша у туђе животе. Лепо је 
да имаш неког да поделиш све проблеме, 
да се посаветујеш, да се повериш. Човек 
на крају остане са својом породицом и ту 
треба да тражи и нађе своје уточиште. 

Јованка Ерски

.

 ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 13 , БРОЈ  175 , 13. МАЈ 1987.

БУЕНОС ДИАС, 
ЈОЗЕФИНА

Из места Бајо (провинција Коруња на северу Шпаније), на 
рад у Швајцарску седамдесетих година отишла је и Јозефина 
Дуарте. У исто време, у Цирих стиже на рад и Јонер Капец из 
Војводинаца. Пролазило је време након њиховог упознавања, те 
су одлучили да живе заједно, а потом и да брак наставе заједно у 
Јонеловом родном селу - Војводинцима.

- У Југославију смо дошли новембра прошле године - каже 
Јонел Капец. 

- Морали смо то да урадимо јер су моји родитељи већ стари, 
а ваља да се обрађује  и максимум земље. Сву уштеђевину из 
Швајцарске, где сам радио као помоћник кувара, уложио сам у 
сређивање куће овде у селу, али и за куповину пољопривредних 
машина.

Од Јозефине  чујемо да је лепо примљена у селу, затим да је 
овдашњи свет „мало другачији“ - не поштује се рад у продавници 
или се не даје првенство старијима , болеснима, али се много 
више ради.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА 13 , БРОЈ  178 , 30. ЈУН 1987.

ЗАШТО НЕМА ВИШЕ 
ПОВРТАРА?

Пуних је пет година како се породица Човић успешно 
бави гајењем поврћа у своја два пластеника  укупне 
површине од 70 квадратних метара. Душан, радник 
на железници, његова супруга Милка - домаћица и 
ћерка Горица студенткиња, раде током целе године, 
смењујући расаде повртарских култура (парадајз, 
салату, купус, ротквице...). Они иначе спадају у најбоље 
градске повртаре. 

-  Посао није тежак, али тражи силну бригу, тако да 
је добро што су нам пластеници у непосредној близини 
куће - објашњава Душан.

-Заиста је чудно што се на овом подручју људи не 
баве далеко више повртарством, кад већ има толико 
празних плацева и толико незапослених? - пита се 
Милка Човић, коју (на слици) видимо са ћерком 
Горицом и супругом  Душаном.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

“Човек на крају остане 
са својом породицом и ту 
треба да тражи и нађе своје 
уточиште.”
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У склопу Хемофармове кампање “Продужи живот - 
најважнији позив у животу”, шесторо запослених Хемофарма, 
ентузијаста, рекреативаца и хуманитараца кренуло је пре 
три недеље бициклима из немачког Бад Вилбела где се 
налази седиште ШТАДА групе, чији је Хемофарм део,  до 
Вршца. Горан, Маринел, Саша, Весна, Владимир, Данијела, 
сви власници донорских картица, допринели су да се о 
Србији чује добар глас и пренесе порука о јачању значаја 
донорства и трансплантације органа. Њих  шесторо су, 
на симболичан начин, носећи заставу са мотом кампање,  
пронели  глас о потреби за повећанем броја донора у 
Србији и смањењу листе чекања. На њој је тренутно 800 
имена људи који чекају ново срце, бубрег или јетру. Путем 
дугим више од 1.400 километара, током две недеље вожње 
прошли су  кроз Немачку, Аустрију, Мађарску и Србију, 
возећи по 100 км дневно, а у Вршац, на капије своје фирме 
стигли 31. Јула.

- Услови на путу су били феноменални и од сваке земље 
видели смо оно најбоље. У Немачкој  и  Аустрији све је 
подређено бициклистима. Пут нас је водио долинама 
река, прво Рајне, потом Дунава. Лако и релативно брзо смо 
стигли у Будимпешту. Али тада крећу бициклистичке муке, 
о чему је ваш портал писао, читали смо уз пут.   Е ту креће 
промена плана. Због кише која је константно падала, у 
неком тренутку, мокри до голе коже, без иједног резервног   
комада  суве одеће, одлучили смо да на краткој деоници 
узмемо воз, а ни бициклистичке стазе нису више толико 
биле заступљене, тако дас мо пут до Вршца нашли доста 
тешко .- , присећа се Маринел Бокшан. 

 Саша Маричић напомиње да је главни утисак управо 
и мотив узбог кога су кренули - хуманост. - У све 4 земље 
људи су били одушевлејни нашом идејом, да промовишемо 
донорство и трансплантације органе. Сви су желели да 
нам помогну. Нудили су нам воду, воће, пружали уточиште. 
Пошто смо небројено пута питали друге бициклисте на 
стази да нас сликају они су одмах вадили карте показивали 
пречице. Солидарност и спремност на помоћ је за нас 

најјачи утисак са пута. Иако је било напорно, ово је било 
сјајно путовање, И захвални смо свимакоји сун ам помогли 
успут, а И Хемофарм Фондацији која нас је послала- 

Сузана Ђорђевић сматра да је порука солидарности 
И друштвене одговорности  која представља срж ове 
кампање успешно пренесена. –Поносни смо на колеге 
које су се прихватиле ове важне хумане мисије. Ја мислим 
да људи генерално препознају ову тему, али на то још увек 
виде то као нешто удаљено, нешто што њих неће дотаћи, 

а разуменања на жалост највише имају сами пацијенти. 
Дизање свести о важности донорства органаје процесс 
који споро тече, али верујем да је овај пројекат допринео 
овој кампањи коју радимо већ две године.-, каже Ђорђевић 
И апелује. –Ако препознајете да постоји проблем око којег 
треба да се ангажује цело друштво, онда не смете то да 
игноришете, већ да мислите на друге сваки дан, не само 
када сте ви у проблему.

Када се 1994. година 
појавила књига „У 
потбалубљу“ једног младог 
писца настала је права 
пометња. Сви су причали о 
овој књизи, одушевљење 
је било велико, а онда је 
Владимир Арсенијевић 
добио и Нинову награду и 
остао запамћен као најмлађи 
добитник овог важног 
књижевног признања. Била 
је то прва књига замишљене 
тетралогије „Cloaca Maxima“, 
која романом „Ти и ја, 
Анђела“ добија достојан 
наставак! 

Роман „Ти и ја, Анђела“ 
је римејк „Анђеле“ из 
1997. године, али је битно 
измењена стуктура и прича у 
роману. Будући да је прошло 
двадесет година, стечено 
огромно списатељско и 
животно искуство аутора 
допринели су да заправо 
читамо потпуно нов роман! 

Често помислим како си 
се у мом животу појавила 
управо онда када си ми била 
најпотребнија. Можда сам 

те зато и заволео толико, 
Анђела? 

Јесен 1992. године, људи 
и даље нестају – беже из 
земље, умиру у њој или гину 
у ратовима у којима Србија 
не учествује. Усред кошмара 
и очајничког заваравања 
да нових ратова неће бити, 
Анђела живи животом 
мајке која се супротставила 
хероину, а приповедач 
који нам не открива своје 
име покушава да се носи 
са теретом очинства и 
егзистенцијалног безнађа. 
Анђелина ускомешаност, 
принудни живот с 
родитељима, пријатељства 
која нестају и свеприсутност 
смрти постају несносно 
тешки – чини се да ће 
страдати и сама љубав. 
Покушаји да се она очува 
изградиће потресну причу 
о животу у гротлу зла раних 
деведесетих. 

Владимир Арсенијевић 
један је од најпревођенијих 
писаца своје генерације. 
Поред романа „У 

потпалубљу“ који је преведен 
на 20 језика, а истоимена 
позоришна представа 
награђена Стеријином 
наградом 1997, написао је и 
романе: „Анђела“, „Мексико 
– ратни дневник“, „Ишмаил“, 
„Предатор“; збирку есеја 
„ Ј у г о л а б о р а т о р и ј а “ ; 
илустровану новелу „Минут – 
пут око света за 60 секунди“. 
Године 2000. покренуо је 
издавачку кућу Ренде у којој 
је радио као уредник до 
2007. Оснивач је фестивала 
Крокодил и издавачке куће 
за аудио-књиге Рефлектор, 
а колумне и есеје редовно 
објављује у штампаним и 
електронским медијима у 
земљи и региону. Живи у 
Београду. 

Роман „Ти и ја, Анђела“ 
Владимира Арсенијевића 
можете пронаћи од петка, 
29. јула у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, и 
онлајн књижарама Делфи и 
Лагуне. 

Извор: Лагуна 

У ПРОДАЈИ НОВИ РОМАН ВЛАДИМИРА АРСЕНИЈЕВИЋА 

„ТИ И ЈА, АНЂЕЛА“ 

БИЦИКЛИСТИ ХЕМОФАРМА ПОСЛЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ ВОЖЊЕ СТИГЛИ ИЗ НЕМАЧКЕ У ВРШАЦ

КАМПАЊА “ПРОДУЖИ ЖИВОТ” 
НАЈБОЉА МОТИВАЦИЈА
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За вршачке пчеларе, 2016. 
година показала се као најгора у 
протекле две деценије. Већина 
пчелара највише се уздала у 
традиционално добар принос 
меда од багремове паше. 
Међутим,због обилних киша, 
багрем није медио, те је веома 
мали број пчелара уопште врцао 
пролећни мед. Ситуацију је тек 
мало поправила паша уљане 
репице, на самом почетку сезоне. 

Пчелари су почетком јула 
врцали мед липе, која је на 
срећу дала пристојан принос 
ове године, док ће се ових дана 
убирати плодови пчелињег 
рада у Вршачким ритовима 
-сунцокретов мед.

- Август месец представља крај 
пчеларске године, 
и наше вреднице 
почињу да се 
спремају за зиму. 
Ових дана ће се 
врцати сав вишак 
меда, а надамо се 
добром приносу 
јер се чини да је 
сунцокрет лепо 
медио. Иначе, то 
зависи доста и од 
сорте сунцокрета 
која је засејана 
те године, тако 
да до последњег 
тренутка нећемо 
бити сигурни, 
рекао је Жива 
Ђ у р и ч и н , 

п р е д с е д н и к 
удружења пчелара 
„Вршац“

Пчеларе ове 
године свакако 
чека мноштво 
изазова. Најмањи 
од њих је, како 
Ђуричин каже, 
појачано ројење 
пчела које, 
наступа када 
багремова паша 
омане, и тада се 
пчеле пренамноже и почињу 
да оснивају нова друштва ван 
предвиђених кошница, што 
умањује њихову општу радну 
ефикасност.

- То је за нас пчеларе доста 
лоше, јер се тако 
губе пчелиња 
д р у ш т в а . 
М е ђ у т и м , 
искуснији међу 
нама умеју то да 
спрече, или пак 
поново ухвате 
друштва која су 
се одметнула. То 
је наш најмањи 
проблем. Највећи 
п р о б л е м и 
су пословне 
природе. Наиме, 
откупне цене 
меда су ове 
године нарочито 
н е п о в о љ н е , 
и износе од 

1,5 до 3,7 евра 
по килограму. 
Откупљивачи су 
прошле године, 
када је принос 
био врло добар, 
н а п р а в и л и 
велике залихе, 
довољне и за ову 
годину  и сада, кад 
је година лоша, 
они су у позицији 
да нас уцењују. 
Ситуација је 

таква да се питам да ли ми 
се исплати уопште да врцам 
тај последњи мед, или да га 
једноставно оставим пчелама за 
зиму, јер нисам сигуран да бих 
ишта зарадио с обзиром на то 
да су цене шећера сада високе, 
каже Ђуричин и додаје да се 
једна лоша година да преживети, 
али пчеларе притискају и они 
проблеми који су присутни дуже 
време, без већих изгледа да ће им 
ускоро доћи крај.

-Као прво, на нашем тржишту 
су присутне велике количине 
лажног меда, који је испунио 
полице маркета, а цена му је 
често чак нижа од откупљивачке. 
Несавесни пчелари или трговци 
фалсификују мед тако што га 
мешају са шећером, праве разне 
сирупе или пак хране пчеле 
шећерним сирупом, који пчеле 
прераде, а онда врцају „празан“ 
мед, без икаквих корисних 
својстава. Тако варају и потрошаче 

и уништају посао нама. Као друго, 
увози се јако пуно меда сумњивог 
квалитета, који је забрањен на 
европском тржишту,  пре свега 
из Украјине и Кине, и цена тих 
производа је веома ниска. Из 
ових разлога, српски пчелари 
тешко могу да пласирају свој мед 
на нашем тржишту.

Увознички лоби који нема 
обзира према домаћој економији, 
и несавесни појединци који 
фалсификују мед, представљају 
све већу опасност по богату и 
квалитетну традицију домаћег 

пчеларства и производње 
квалитетног, лековитог меда. 
Ако се ствари и даље буду 
одвијале овим током, многи мањи 
пчелари ће бити приморани да 
напусте посао. Из овога следи 
да је најбоље куповати мед од 
локалног пчелара којег познајете, 
који је ваш комшија, и тиме 
добијате мед у чији квалитет 
можете имати поверења, а у исто 
време чувате домаћу привреду.

В. Јањић

Вршчанка Ђулија Герга, 
чланица ПСК Железничар,  
планинарењем се бави непуне 
три године. Прошлог августа 
завршила је течај за летњег 
водича, овог јануара за зимског, 
и за тако кратко време бављења 
планинарством, имала је срећу 
да доживи оно што многи не 
доживе за године и године 
освајања планина. Ђулија се 
попела на Елбрус, највишу 
планину у Европи. Елбрус је 
успавани вулкан у Русији чији је 
врх на 5 642 метара надморске 
висине.

- Никад нисам мислила да ћу поћи на 
ову експедицију. Кад је по клубу почело 
да се прича о томе, нисам чак завршила 
ни зимски течај. Била сам задовољна тиме 
да водим летње локалне и републичке 
акције и трекинг лигу. Нисам себе видела 
у снегу и леду високогорских акција и 
хладноћу ветрова на великим висинама

Како је онда дошло до тога да се 
ипак упустите у тако нешто?

Не знам ни сама. Прво сам одлучила  
да ипак завршим течај за зимског водича, 
због доброг друштва које је било и на 
летњем. Тамо се поново повела прича о 
Елбрусу, и некако сам се ипак одлучила 
да се пријавим на тај конкурс који су 
расписали планинарски клуб Балкан и 
Планинарски савез Србије. Прошла сам, 
претпостављам захваљујући томе што је 
моја кратка планинарска каријера ипак 
била интензивна. Након тога је уследио 
низ припремних акција - Комови у Црној 
Гори, Јакупица у Македонији, Маглић у 
Босни, Сува планина, Стара планина...

И како је почела експедиција на 
Елбрус?

Експедицију је чинило нас 27-оро из 
целе Србије, а од Вршчана је поред мене 
кренуо и искусни високогорац Драган 
Богдановић из ПСД “Кула”. Кренули смо 
1. јула од Храма Светог Саве у Београду, 
аутобусом. Ишли смо преко  Истанбула, 
па у грузијски планински градић Казбеги. 
То је била наша прва дестинација, јер је 
циљ експедиције био попети се на два 

врха виша од 5000м. Над тим градићем 
се надносила планина Казбек висока 5 
033 метара, наш први изазов и висинска 
припрема за главну ствар. Изнанадила 
сам се колико је био развијен туризам на 
том месту. На пример, на мене је оставила 
утисак једна прелепа црква на брду. Било 
је стварно пуно туриста, које су џипови 
скоро нон стоп довозили и одвозили. 
Имали смо и два сјајна водича који су једва 
пристали да нас поведу јер нису навикли 
на тако велике групе, али су у осталом 
били сјајни. Муле су нам носиле ранчеве 
и опрему до једног глечера , а након тога 
смо наставили пешке до планинарског 
дома који се налазио на 3 600 метара 
надморске висине. Ту смо се одморили, 
окрепили и кренули у 1 сат ноћу да бисмо 
стигли на врх у 11. Пели смо се у навезима 

са све дерезама и цепинима, јер је на том 
последњем успону било много леда. На 
сву срећу, време нас је добро служило, што 
је врло битно јер на високим планинама 
оно мења нагло и непредвидиво, тако 
да у неколико сати могу да се измењају 
сва годишња доба-вејавица, магла, 
оркански ветрови, или пак ведро време. 
Чак и када је ведро, постоји опасност 
од опекотина јер је сунце веома јако на 
великом висинама. Чудно је, али је тако. 
И поред велике хладноће, морали смо да 
се мажемо кремом за сунчање. Неколико 

чланова експедиције је изгорело јер су 
пропустили да заштите лице. На снежним 
планинама је такође неопходно носити 
наочаре „глечерке“ или скијашке наочаре 
„бриле“ како би се заштитило од зрачења 
и рефлексије светлости о снег, као и 
честице снега и леда које ветар наноси у 
лице.

Када смо сишли са Казбека, наставили 
смо пут до Треска, малог туристичког 
места у подножју Елбруса. У Русији су цене 
биле јако ниске, а ресторани одлични, 
и свуда су се могле наћи вунене чарапе 
које плету мештани. Било је јако много 
туриста, и скијање је веома заступљено... 
Чак сам чула да се неки на скијама 
спуштају са Елбруса, након што се попну. 
Ја бих свакако волела да сам имала санке, 
или бар клиска.- Смеје се планинарка

Како је текао успон на кров Европе?
Одатле смо се жичаром попели 

до планинарског кампа Мир, на 3 
800м висине.  Тамо смо преноћили у 
такозваним „руским барелима“. То су у 
суштини контејнери, бараке, али је топло 
и удобно.  Следећа етапа је било пењање 
до кампа Пруит на 4 200м, који је сличан 
Миру. Ове две етапе су предвижене да 
помогну планинарима у аклиматизацији 
на одређену висину. Не може свачији 
организам то да поднесе. Један члан је 
морао да се врати у хотел због дијареје. 

Ту смо се још једном одморили, најели 
супа из кесице и сувог воћа. Шећери су, 
као и течност кључни у планинарењу, 
али се вода и храна на великим висинама 
замрзавају врло брзо. Некад и вода коју 
држиш испод јакне до тела почне да леди, 
тако да је јако битно окрепити се пре 
последњег успона, јер после и јело и пиће 
постају скоро неупотребљиви. Кренули 
смо у поноћ.  Навези, опрема и правац 
врх. Након Седла (превој између два врха) 
Елбруса, где има једна зараван за предах, 
ствари су постале јако незгодне. Ветар 
је био ненормалан, а температура -30. 
Лед, снег и свуда около лете замрзнуте 
честице. Пењеш се, врх се као чини све 
ближи, али никако да стигнеш. Било је 
хладно чак и у специјалној слојевитој 
одећи коју носимо. Капа, поткапа, 
подрукавице, рукавице, маска за лице, 
сваки део одеће у неколико слојева. 
Један од чланова је морао да се врати јер 
је изгубио рукавицу. По мени оправдано. 
Тамо је лако задобити промрзлине, које 
остављају последице за цео живот.  Када 
смо коначно стигли на врх, схватили 
смо да не можемо да развијемо заставу, 
јер је ветар био прејак, а нико није смео 
да скида рукавице на тако дуго. То смо 
учинили тек у повратку, а ономе који је 
био довољно храбар да нас слика су за то 
време плавели прсти. Ја нисам марила ни 
за заставу, ни за сликање, а они како хоће- 
кроз смех прича Ђулија.

И какав је босећај наћи се на врху?
Добар. Јако добар, прелеп је осећај 

кад се изађе горе, диван. Наврле су ми 
емоције у  том тренутку. И срећа, и страх 
од свега што сам прошла, и радост због 
успеха. Поглед на околне врхове и облаке 
испод је јединствен призор, од којег сам 
истински остала без даха. Наравно, сићи 
одатле је било  искушење једнако пењању.

Какви су вам свеукупни утисци и 
искуства са авантуре?

Свеукупно, било је то сјајно 
искуство које биих највероватније 
поновила. Одлично смо се слагали 
и дружилимеђусобно ми чланови 
експедиције, иако нас је било двадесет 
седморо, били смо компактна и сложна 
група, и са њима бих радо поново ишла 
негде. И наравно, након што сам ово 
доживела, планина ме вуче јаче него икад.

В. Јањић

ЂУЛИЈА ГЕРГА, ВРШЧАНКА НА КРОВУ ЕВРОПЕ

СИЋИ СА ВРХА ИСКУШЕЊЕ ЈЕ ЈЕДНАКО ПЕЊАЊУ

“ На нашем тржишту 
су присутне велике 

количине лажног 
меда, који је 

испунио полице 
маркета, а цена му 

је често чак нижа од 
откупљивачке.”

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

“Откупљивачи 
су прошле године, 

када је принос 
био врло добар, 

направили велике 
залихе, довољне 
и за ову годину  и 

сада, кад је година 
лоша, они су у 

позицији да нас 
уцењују.”

ЖИВА ЂУРИЧИН, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА ВРШАЦ:

ОТКУПНЕ ЦЕНЕ МЕДАИЗРАЗИТО НЕПОВОЉНЕ

Пчелар од поверења: Жива Ђуричин
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Нови роман Ненада Новака 
Стефановића „Убиство у Капетан 
Мишиној“ (Лагуна, 2016) сам аутор 
одредио је као „архитектонски 
трилер“. Узбудљива приповест 
о југословенској престоници на 
прагу свог златног доба, међутим, 
доноси и много више од слике града 
у којем су зачудне и фасцинантне 
судбине људи и грађевина, 
многоструко испреплетене... 

Писац и новинар Ненад 
Новак Стефановић аутор је 
романа: „Дарови мртвих“ 
(1988), „Присуство Бога“ (1990), 
„Пијемонт“ (1992), „Да ли је неко 
видео моје здравље“ (2005) и 
„Доктор слуша свинг“ (2009), 
као и хроника: „Покрштавање 
петокраке“ (1994), „Снег у јулу“ 
(1996), „Један свет на Дунаву“ 
(1996), „Одбрана Београда“ (2000), 
„Пети октобар, година после“ 
(2001) и путописа „Земља у коферу“ 
(2007). Књиге су му превођене на 
више језика. Радио је као главни 
уредник магазина „Дуга“, „Круг“, 
„Ауто свет“ и „Мушки свет“, а своје 
приче о некадашњем Београду 
годинама објављује у „Политици“. 

Ваш нови роман „Убиство у Капетан 
Мишиној“ смештен је у Београд двадесетих 
година прошлог века, где се поред ликова 
који су плод ваше фикције појављују и 
историјске личности попут Арчибалда 
Рајса и Романових. Где сте започели 
истраживање и прикупљање грађе за 
роман и како је текао тај пут? 

Следио сам препоруке здравог разума 
које налажу да се прикупљање грађе 
за криминалистички роман започне на 
Криминалистичкој академији. Отишао сам у 
Земун, у наречену полицијску високошколску 
установу и тамо сам се загњурио у корен 
полицијске службе у Србији.  Пио сам воде 
са извора. Потом сам сакупљао грађу о 
епохи и историјским ликовима у Архиву 
Српске академије наука, и 
другим библиотекама. Онда 
је на ред дошао теренски 
рад. Сваку локацију сам 
детаљно проверио. Морао 
сам да замислим Београд 
из 1924. године, да у својој 
свести елиминишем касније 
саграђевине и да убацим оне 
које су срушене. Користио 
сам један метод, којем су ме 
научили амерички писци 
историјских романа: место 
које описујеш обиђи ујутру, у 

подне и предвече, и посматрај 
како се мењају сенке, како људи 
другачије корачају, како гласови 
имају различите резонанце. Кад 
сам све то сабрао и упио – почео 
сам да пишем. 

Јесу ли вам историјске 
чињенице чешће „ишле на 
руку“ или су вам постављале 
препреке у причању ове 
приче? 

Пошто следим  императив 
Аристотелове Поетике да се 
догађаји у језичко-уметничком 
делу  одвијају по нужности и 

вероватности – онда историчност, поготово 
код опште познатих личности, ствара 
више проблема него што 
користи. Лакше је писати 
о времену удаљеном од 
нашег и о личностима о 
којима се мање зна. Захтеви 
фактографије изазивају трење 
с драматургијом. Некад јето 
благородно, али у већини 
случајева је пренапорно и 
опасно за утисак читања 
кохерентног света. 

Архитектура Београда у 
средишту је вашег романа, 
чак сте га и сами назвали 
„архитектонским трилером“. 
Архитектура није за глуве, 
јер архитекта мора да научи 
језик града за који пројектује, каже један 
од ваших ликова – Милан Никодијевић. 
Колико се тај хаотичан и фасцинантан језик 
којим Београд говори, мењао од времена о 
којем пишете до данашњих дана? 

Кад бих морао да нађем композитора који 

највише одговара мелодији 
Београда, онда бих изабрао 
никог друго до – Арнолда 
Шенберга. Какофонија и 
измештеност хармоније је 
оно што мени одјекује у глави 
кад зажмурим и покушам да 
длачицама на руци више него 
ушима уловим звук града. 
Рушење и на порушеном 
градња без урбанистичке 
замисли оно је што одликује београдски урбс 
кроз векове. На пример, хвале вредан покушај 
уподобљења Београда европским градовима 
је била свеобухватна реконструкција у 
периоду 1717-1739. године. Међутим, када су 
по мировном уговору Аустријанци предавали 

варош Турцима у том уговору 
је стајала клаузула да они који 
предају град морају срушити 
све што су у међувремену 
сазидали. И видите, тако је то 
вазда.  Архитекта Никодијевић 
је представник оних који 
су после Првог светског 
рата хтели да направе 
мегалополис, подземне 
гараже и травнате кровове, 
да преуме град из корена. 
Никодијевићев сан је још увек 
актуелан. Никодијевић је хтео 
да се урбанистичко време 
рачуна од њега. 

У основи ваше приче је 
сукоб – између монархизма и комунизма, 
између класичне и модерне архитектуре, 
између моралних начела и жеље за 
професионалном потврдом код главног 
јунака, иследника Крсте Павловића... 
Јесу ли ови конфликти универзални или 

су на неки начин условљени временом и 
простором у који сте их сместили? 

Сукоб југословенске монархије и 
комунизма је трајао неких двадесет година 
и завршио се победом комунизма. Сукоб 
класичне и модерне архитектуре је трајао 
краће, неких десетак година и завршио се 
победом функционалистичке, обезљуђене, 
такозване модерне архитектуре. А трећи сукоб 
који помињете између моралног принципа 
чињења добра и нужности довршења истраге 
је универзалан. Ту нема победника, углавном. 
Ретко ко успе да у сваком свом поступку 
помири казаљке свог моралног сата који куца 

у стомаку свакоме од нас. Наше 
поступке мери непрекидно 
унутрашњи морални сат, који је 
непоткупљив, али и невидљив 
и нечујан свима осим нама. И 
тај сат вероватно куца у сваком 
човеку све док му куца и срце. 
Животна срећа је кад вам је тај 
сат пријатељ. 

Цркви Ружици сте у својој 
књизи омогућили обнову, 

која се заиста и десила 1925. године, а у 
зграду у којој прича почиње уткали сте 
мотив људске жртве приложене грађевини. 
Колико су зграде у којима су живели и оне 
у које су одлазили значиле Београђанима 
тог времена? Је ли се нешто у том односу 
променило данас? 

Ружица је пример тренч арта и по томе је 
истакнута у светским бедекерима. И ја сам је 
зато узео за пример претворбе. Како се оно 
што је служило убијању, аустријске гранате, 
меци, ножеви, може да претвори у уметност 
праштања и опомињања. Док је прича о 
палати у Капетан Мишиној омаж Зидању 
Скадра на Бојани, жртви уграђеници у темељ, 
као симболу људског жртвовања и одрицања 
зарад вишег циља. Данас нешто не видим да 
је у Београду изградња смисла надмашила 
праксу разарања. 

Познати сте познавалац историје 
Београда и његове архитектуре. Које су вам 
зграде биле инспирација при писању овог 
романа? 

Поменули сте Ружицу,  затим Пароброд 
у Капетан Мишиној,  онда бела сецесија 
Смедеревске банке на Теразијама, па кућа 
Арчибалда Рајса на Сењаку... И Лотос бар, као 
зграда архитекте Никодијевића... 

Тијана Станојев Косановић

НЕНАД НОВАК СТЕФАНОВИЋ, ПИСАЦ И НОВИНАР: 

НАШИ СЕ ПОСТУПЦИ МЕРЕ 
НЕПОТКУПЉИВИМ МОРАЛНИМ САТОМ 

НА ВРХУНЦУ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

ХЕДОНИЗМА И ЕГОИЗМА

Ако се сложите са својим 
јунаком Павловићем да је 
историја клатно на којем се 
човек наизменично приближава 
и удаљава од Бога, шта бисте 
рекли: где се на тој путањи 
налазимо данас и у ком се правцу 
крећемо? 

Рекао бих да је цивилизација  
хедонизма и егоизма на свом 
врхунцу.  Испражњеност од било 
чега другог осим од прегнућа 
за сад и овде, одустајање од 
ауторитета у било ком погледу, 
либерализам као нова Содома 
и Гомора. Тај тренутак може да 
траје још хиљаду година. Али ће 
неминовно клатно цивилизације 
кренути ка Богу као аксиоматском 
принципу. Крста Павловић 
шетање тог клатна осећа у себи, 
он се креће од богослова ка 
циничном иследнику. 

„Данас у 
Београду 

изградња смисла 
не надмашује 

праксу 
разарања“  

„Мелодија 
Београда 
одјекује 

какофонијом и 
измештеношћу 

хармоније; звучи 
као композиција 

Арнолда 
Шенберга“ 

„Лакше је 
писати о времену 

удаљеном 
од нашег и о 

личностима о 
којима се мање 
зна, јер захтеви 

фактографије 
изазивају трење с 

драматургијом“ 



ПЕТАК • 5. август  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1111КУЛТУРА

PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Вршац ће поново угостити 
реномираног редитеља Здравка Шотру 
који је у неколико својих филмова 
уткао кадрове вршачких сокака и лепих 
фасада. Овога пута реч је о његовој 
новој  телевизијској серији под називом 
„Санта Марија дела Салуте“  која ће 
бити снимана током августа у Вршцу. 
Инспирацију за нови пројекат Шотра 
је пронашао у истоименој песми Лазе 
Костића, бисеру српске поезије, једној 
од најлепших љубавних песама  у нашој 
антологији.  

Шотрина серија о животу Лазе 
Костића снимаће се у Вршцу, Јасенову 
и Хајдучици овог месеца, а продукцијa 
позива све заинтересоване суграђане 
који су вољни да статирају у уз новчану 
надокнаду да се благовремено пријаве 
на кастинг.

-Потребно је више статиста из Вршца, 
а постоји могућност да одабрани добију 
и мање улоге у серији, поручују из 
Шотриног продукцијског тима. Овог 
пута потребни су статисти средњих 
година или старији. Сви заинтересовани 
за статирање треба да пошаљу своје 
личне податке (име и презиме, датум 
рођења), број телефона и фотографије 
лица и фигуре на имејл адресу kasting.
vrsac@gmail.com . Непотпуне пријаве 
неће бити узете у обзир.

Окосницу приче Шотрине серије 
„Санта Марија дела Салуте“ чини 
живот великог српског песника и 
његова забрањена љубав према Ленки 
Дунђерски, која му је била инспирација и 
надахнуће да напише неке од најлепших 
љубавних песма, као и чувену поему 
„Санта Марија дела Салуте“.

Вршчани ће тако имати прилику не 
само да поново присуствују снимању 

нове телевизијске серије прослављеног 
редитеља Здравка Шотре, већ и да 
статирају и добију и мање улоге. 
Последњи Шотрин пројекат, филм 
„Шешир професора Косте Вујића“, 
сниман је у Вршцу пре три године. 

Здравко Шотра аутор је култних 

телевизијскиг серија „Више од игре“, 
„Рањени орао“, „Грех њене мајке“ и 
других, као и филмова „Зона Замфирова“, 
„Пљачка Трећег рајха“, „Ивкова слава. 
..Убраја се у најуспешније српске 
редитеље. 

J.Е.

ЗДРАВКО ШОТРА ПОНОВО СНИМА У ВРШЦУ

 ПОТРЕБНИ СТАТИСТИ ЗА СНИМАЊЕ 
СЕРИЈЕ О ЛАЗИ КОСТИЋУ

Вршачки књижевни клуб, у сарадњи са Културним 
центром Вршац, организовао је у дворишту Дома 
војске книжевно вече „Трагом Васка Попе“, поводом 
десетогодишњице објављивања истоимене едиције.

Вршачки књжевни клуб је основан 2006. године, са 
циљем да негује аматерско књижевно стваралаштво. 
Исте године је на иницијативу Томислава Сухецког, 
тададшњег члана већа за културу, додељена  и награда 
за поезију „Трагом Васка Попе“. Добитници награде 
биле су Мирослава Кућанчанин, Оливера Кларић, Соња 
Радивојевић, Јасна Крсмановић, Јованка Тодоровић и 
Јасмина Ђурић. Песникиње су читале своје старе песме у 
уском кругу од 10-ак пријатеља и познаника.

 Главни мотив за организацију оваквог догађаја је 
жеља за освртом на та времена, каже један од оснивача 
и председник књижевног клуба, Слободан Ђекић.

-То је била њихова жеља да се окупе после десет 
година и да се заједно присетимо самих почетака овог 
клуба, својих ранијег дела... Некима је то била прва 
књига, па вреди осврнути се и упоредити тај тренутак са 
садашњим, видети да ли је неко писао или објављивао 
још нешто, колико се напредовало у стваралаштву, каже 
Ђекић. 

Јасна Крсмановић, једна од најактивнијих чланица 
клуба, наставила је да пише и објављује. Њена прва 
књига „Могу и хоћу“ објављена је у овој едицији, након 
чега је објавила збирке песама „На крилима јастука“ 
2010. и „Жена јача од челика“ 2013. коју је посветила 
својој мајци, главној инспирацији у свом стваралаштву.

- Углавном је моја инспирација љубав. Породица, 
која је први ослонац, моја мајка, сестра, сестричина, зет. 
Има и родољубивих мотива везаних за Србију, Банат, 
родни крај. Али оно што повезује мој рад, и дело осталих 
присутних песникиња је дубока прожетост љубављу, 
енергијом и топлином, истакла је храбра песникиња, 
коју су овом приликом дошли да подрже пријатељи из 
Удружења параплегичара и квадриплегичара „Параквад 
ВШ“.

Мирослава Кућанчанин је остала активна песникиња.
-Ово књижевно вече враћа ме у време када смо нас 

пар основали „Вршачки књижевни клуб“, и направили 
нешто што Вршац до тада није имао. „Искра у мраку“, за 
коју сам добила ову награду, има вредних ствари које и 
данас волим да прочитам, а са ове дистанце могу да се 
осврнем и видим шта је било добро, а шта није, рекла је 
вршачка ренесансна дама, која се поред поезије бави 
сликарством, позоришном режијом и драматургијом, 

те води сопствени књижевни клуб и удружење за 
унапређење менталног здравља „Душевна оаза“.

Оливера Кларић, ауторка збирке „У гнезду тршавих 
птица“, професорка српског језика и књижевности у 
основној школи у Уљми, радије се посветила преношењу 
љубави према поезији на млађе генерације.

-Мени је мало непријатно што је прошло 10 година а 
да нисам ништа објавила, али посветила сам се подизању 
деце, а то је увек добар изговор. Наравно, пишем поезију, 
јер то иде на велику духовну корист песника. Једном 
када сам посустала, један пријатељ ме је питао: „Хоћеш 
ли да будеш песник, или да убијеш песника у себи?“ А 
пошто нисмо бирали да будемо песници, ми морамо да 
пишемо, јер поезије никад није доста у овим смутним 
временима, и ко год да то прочита и чује, вредно је, а кад 
се објави, објавило се. Врло се поносим тиме што љубав 
према поезији успевам да пренесем на своје ученике, 
који увек једва чекају да доведем Ђекића и друге песнике 
у школу.Неки од њих и сами пишу, а поједини радови се 
објављују у зборнику.

Вршачки книжевни клуб већ традиционално на 
годишњем конкурсу одабира приче, песме и афоризме 
које затим објављује у зборнику „Вршачка поетска 
сусретања“, те ће се у Културном центру Вршац 17-ог 
септембра у 15 часова, одржати промоција зборника за 
2016. годину.

В. Јањић

ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ ОБЕЛЕЖИО ДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ ПОСТОЈАЊА

ВРШАЧКЕ ПОЕТЕ НА “ТРАГУ ВАСКА ПОПЕ”

Са снимања у Вршцу
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ВРШАЧКИ ФОТООБЈЕКТИВ НА ПОЧЕТКУ ВЕКОВА
ФОТОРЕПОРТАЖА

Град богате историје и велике културне традиције 
мењао је свој изглед кроз историју, али захваљујући 
очуваним архитектонским елементима и данас 
фасцинира како госте тако и своје житеље. Данашње 
генерације Вршчана у свакодневици и не примећују 
све оно што их окружује, али је та лепота била 
инспирација фотографима још почетком двадесетог 
века и захваљујући њима забележена је вршачка 
визуелна историја. Данашњи заљубљеници у Вршац 

и његову прошлост направили су интересесантно 
визуелно поређење делова града у временској 
дистанци од једног века. Тако настала чаробна 
изложба коју су Вршчани могли да виде у Ноћи музеја 
ове године. За све оне који су то пропустили, “Вршачка 
кула” ће на овим страницама у наредним бројевима, 
захваљујући пријатељима из Удружења љубитеља 
старина “Феликс Милекер” објавити ове изузетне 
трагове богате вршачке прошлости.

 Зграда општине између два рата

 Зграда општине почетком 20. века

 Зграда Дома војске непосредно по завршетку 
Великог рата. У 19. веку кућа са апотеком Јозефа 
в. Страха

Улаз у Градски парк

 Улаз у некадашње католичко гробље, срушено 
60-их година прошлог века

 Велика пијаца 1935. године

 Угао ул. Феликса Милекера и ул. Иве 
Милутиновића почетком прошлог века

 У просторијама данашњег Дома ученика 
налазила се продавница намештаја Леона Шулца, 
потом породице Апфелбаум

Трг Светог Теодора Вршачког (Велика пијаца, 
Алисверис, Трг Фрање Јосифа, Трг Краља Петра, 
Принц Еуген Платц, Трг Црвене армије и Трг Саве 
Ковачевића)

 Трг Светог Теодора Вршачког (Велика пијаца, 
Алисверис, Трг Фрање Јосифа, Трг Краља Петра, 
Принц Еуген Платц, Трг Црвене армије и Трг Саве 
Ковачевића) (2)

 Трг победе на почетку 20. века и угао касније 
познат као код Петла

 Светосавски трг почетком 20. века, често је мењао 
име (Андрашијева променада, Трг принца Ђорђа, 
Адолф Хитлер Платц, Трг Лењина и напослетку 
Светосавски трг.)

 Такозвано јуначко или ратничко гробље на 
белоцркванском путу на којем су били сахрањени 
војници пали у Великом рату. Крајем 40-их година је 
делимично премештено

 Превртање авиона 1915. године на тргу 
Константина Спајића, тада тргу Михаела Кормана

 Продавница робе Павловић и син у Дворској улици 
крајем 19. века

 Српска народна школа (данас Основна школа Вук 
Караџић) саграђена 1895. године



ПЕТАК • 5. август  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1313

ВРШАЧКИ ФОТООБЈЕКТИВ НА ПОЧЕТКУ ВЕКОВА
ФОТОРЕПОРТАЖА

 Превртање авиона 1915. године на тргу 
Константина Спајића, тада тргу Михаела Кормана

 Продавница робе Павловић и син у Дворској улици 
крајем 19. века

 Српска народна школа (данас Основна школа Вук 
Караџић) саграђена 1895. године

Стена поред Риклијанерског дома, данас Клуба екстремних 
спортова Изазов

 Швајцарска продавница ципела Бата, између два рата

 Купатило Корнелиа, најстарије купатило у Вршцу сазидано је непосредно по 
отварању првог банатског парног млина Андреаса Фрица, 1861. године  Одмор на клупи у парку недалеко од музицког павиљона, крај 19. века



ПЕТАК •5.август 2016.ВРШАЧКА КУЛА14 БАНАТСКИ ВЕСНИК
П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1076
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 851-
946

Продајем гарсоњеру 
28 м2. Тел. 062/511-751.

 На продају 
дворишна гарсоњера у 
Вршцу. Тел. 013/807-337 
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. 
064/123-17-56.

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:063/85-48-481.

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.

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

Продајем плац од 
3186м2, 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. 834-926.

Продајем кућу у 
улици Војнички трг 
2, површине 225 м2. 
Тел. 069/872-39-10.

На продају 
двособан стан од 
64м2 у улици Вука 
Караџића 4, цг, 
тел, кабловска, 
комплетно 
реновиран (све 
ново). Тел. 066/51-48-
254. 

Мењам стан у 
Вршцу 30 м2 за стан 
у Темишвару уз 
доплату. Тел. 060/33-
51-172. 

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.

Продајем кућу 
у ул. Југ Богдана, 
Повољно. Тел. 013/ 
28-32-563.

На продају 

реновирани 
дворишни станови 
(двособан + 
гарсоњера). Изузетна 
локација, погодно за 
пословни простор. 
Тел. 061/71-39-82.

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. 064/267-79-76.

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

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

Намештен 
једнособан стан 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/ 10-77- 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. 064/51-52-245.

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 
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.
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веша. Тел. 061-187- 89-
30.

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 
013/835-129.

Услужно радим 
графички дизајн, 
припрему за штампу, 
прелом. Преводим 
са енглеског и дајем 
часове енглеског. 
Тел. 069/62-66-99 и 
013/835-129. Наташа

Продајем или 
мењам гардеробу за 
жене, величине од 55 
кг. Тел. 069/62-66-99 и 
013/835-129.

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 –
Ј а д р а н к а “ к а б и н е т, 
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.

Продајем тросед 
на развлачење у 
француски лежај, мању 
троделну витрину 
са гардеробним 

Продајем полован 
очуван пиштољ ЦЗ-
7,62 ,тетејац, први 
власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.
Тел.  064/123-17-56.

Продајем полован 
очуван пиштољ ЦЗ-99 
, дуга деветка, први 
власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.
Тел.  064/123-17-56.

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 2101-
623.

Продајем кауч, 
фотељу, лежај и сточић за 
дневни боравак. Тел. 837-
637 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.062-437-
236

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. 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Тел. 064/150-01-45.

Два кавеза за коке 
носиље за продају 
са изронилицама и 
појилицама. Цена 
једног кавеза је 20 
евра. Тел. 063/11-21-
270.

Хитно и повољно 
дајем часове 
енглеског основцима 
и средњошколцима, 
такође услужно радим 
припрему за штампу, 
дизајн, прелом. 
Тел. 069/62-66-99 и 
063/742-20-13.

Пензионер, 
ситуиран, живи сам, 
жели да упозна жену 
до 60 година старости 
ради брака. Тел. 
064/48-77-098.

Продајем радио 
станицу ТОКАЦ-
АЛИНКО-ВТДВМ. 
Тел. 013-21-01-623 и 
063/482-418.

Купујем 
електрични шпорет, 
кухињски сто и орман. 
Тел.063/733-92-47.

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. 
064/313-44-64.

Помагала бих 
породици или старијој 
особи у кућним 
пословима, може и 
чување деце. Тел. 
063/159-14-48.

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 

орманом, више врста 
фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

Купујем полован 
комбинован шпорет, 
пола струја пола плин. 
Тел. 063/482-418.

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. 
066/36-34-36. 

Мушкарац, 
пензионер, тражи 
озбиљну жену око 60 
година, по могућности 
саму. Тел. 062/158-44-
39. 

Купујем 
замрзивач  и шпорет 
„Смедеревац“ на дрва. 
Тел. 069/18-505-65.

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 . Т е л : 
061/303-1537

П р о д а ј е м 
самоходну косилицу, 
бензински мотор.Тел: 
061/303-1537

К у п у ј е м 
брилијантне минђуше

Тел: 061/303-1537

Купујем замрзивач 
са фиокама. Тел. 
063/733-92-47.

Продајем два 
телевизора и женски 
бицикл. Веома 
повољно. Тел. 061/60-
496-46.

Вршим услужно 
машинско млевење 
воћа дуње и јабуке. 
Тел. 063/11-21-270.

Продајем два 

половна замрзивача, 
исправна. Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ

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

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. 063/749-
65-23.

У петак, 5. августа, навршава се пет година од како није са нама

Драгислав Биочанин
(1942- 2011.)

Поносни смо што смо те имали.

Супруга Србијанка, ћерке Виолета и Наташа, зет Горан и унук 
Дарко.



ПЕТАК •5.август 2016.ВРШАЧКА КУЛА18 КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
Када се данас каже „абракадабра”, најпре 

се помисли на мађионичаре, трикове и 
наивне опсенарске забавне садржаје. 
Међутим, изгледа да је у прошлости ова 
реч имала много већи значај, иако се не зна 
тачно из ког је језика потекла. 

Реч „абракадабра” везује се за магију. 
Верује се да је први пут споменута у делу 
„Либер медициналис” римског лекара и 
мудраца Квинта Серена Самоника, у трећем 
веку нове ере. Вероватно је да он није сам 
измислио реч, већ да је коришћена знатно 
раније и међу Римљанима и међу Грцима. 

Овај римски лекар наводи да је реч 
„абракадабра” лек за непознате, смртоносне 
болести; треба је записати на комаду 
пергамента, умотати у комад ланеног платна 
и носити око врата као амајлију. При томе, 
реч треба исписивати у редовима, и то сваки 
пут са једним словом мање на крају, у облику 
обрнутог троугла, у коме се у последњем 
реду налази само слово „а”. 

Веровало се да та необична реч треба 
да заштити од злих духова који изазивају 
болести и да призове оне добре, који имају 
заштитничку улогу. 

Постоји више теорија о настанку речи 
„абракадабра”. Према једној, она долази из 
арамејског језика, од речи „авра кадавра” са 
значењем „стварам како говорим”. Према 
другој, настала је од грчког „абраксас”   
како су припадници гностичке филозофије 
звали бога, а помоћу грчке нумерологије 
записивала се као 365, тј. по броју дана 
у години. Једна теорија објашњава да је 
„абракадабра” настало од сажимања речи 

за Оца, Сина и Светог духа, од „Аб, Бен, Руацх 
хакодесх”.

Према неким сведочанствима, Римљани 
су носили амајлије попут оних из текста 
Серена Самоника, верујући да оне лече 
болести „извлачећи” их кроз понављање 
и скраћивање речи. У 17. веку, у „Мучном 
путовању капетана Едварда Фентона”, 
Ема Тејлор записала је да је излечено две 
стотине људи тако што су им стављене 

„абракадабре” око врата, а век касније 
нешто слично помиње и Данијел Дефо у 
„Дневнику из године куге”. 

Иако се такав начин „лечења” изгубио у 
19. веку, остајући у домену мађионичарских 
трикова, користиле су га поједине 
савремене езотеричне организације у 
својим ритуалима. 

Извор: zanimljiveinformacije.net

РЕЧ ЧАРОБНОГ ЗНАЧЕЊА 

АБРАКАДАБРА 

Удаљен око 384.400 км од Земље, Месец је нама најближе небеско 
тело и природни сателит без којег не бисмо могли да замислимо 
наше небо, али и још много тога. 

Месец је настао пре око 4.5 милијарди година, када су се у 
свемиру судариле комете. Утицај овог сателита свакодневно 
осећамо, али да ли сте се икада запитали шта би се десило када би 
Месец нестао? 

У случају да Месец нестане, било би много важно на који начин 
би нестао. Уколико би га Звезда Смрти уништила, а његови делови 
у кластеру лебдели у истој орбити, вероватно би његов утицај на 
Земљу остао исти. Свакако не бисмо могли да уживамо у призору 
пуног Месеца, већ би уместо њега још јаче на небу сијали облаци 
препуни распрснутих делића. 

Ти делићи Месеца би рефлектовали соларну светлост што се 
вероватно многим астрономима не би свидело, јер би дало потпуно 
нов изглед тамном небу. 

Међутим, уколико би се Месец у потпуности уклонио, то би и те 
како утицало на гравитацију и заувек пореметило процес плиме и 
осеке. 

То не значи да би плима нестала већ да би се вода сада кретала, 
односно пратила Сунце, што би условљавало свакодневне високе 
плиме на целој планети. 

Осим тога, земљотреси би били уобичајена појава као и 

вулканске ерупције. Дугорочно гледано, најгоре што би могло да се 
деси јесте промена путања Земљине осе. 

Пошто Месец делује као нека врста амортизера омогућавајући 
Земљи да се несметано креће, без Месеца, Земља би се кретала 
налик Марсу. То би проузроковало екстремне климатске промене, 
па на нашој планети готово да не би било услова за живот какав сада 
познајемо. 

Дакле, без Месеца, садашњи нагиб и путања којом Земља кружи 
би од 22 до 25 степени прешла на 0 до 85 степени, што би значило да 
више не бисмо имали годишња доба. Ако би се то и десило, тренутне 
климатске промене које се дешавају услед глобалног загревања 
биле би минорне у поређењу са климом која би владала Земљом. 
Срећом, промене се не би одмах одразиле, већ за милион година. 

Извор: zanimljiveinformacije.net

ХИПОТЕЗЕ О ЗЕМЉИНОМ САТЕЛИТУ 

ШТА БИ СЕ ДОГОДИЛО КАДА БИ МЕСЕЦ НЕСТАО? 
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„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ
ОСМЕХ

Приликом овонедељне 
посете Породилишту Опште 
болнице Вршац, репортер 
„Вршачке куле“  фотографисао 
је  мајке и њихове бебе. За 
успомену на прве дане својих 
малишана, радо су се позирале: 
Данка Мема и ћеркица Милица 

Михајлов, Мира и син Мауел 
Јовановић, Моника и ћерка Ана 
Марија Сарка, Дуња и мала Ива 
Ђурђев, Јелена Ћирин и синчић 
Алекса Нађ, Лиа и мали Адриан 
Шошђан, Салдонела Лазар и 
ћеркица Ниа Васински.  .

  А.Б.

Јелена Ћирин
Дуња 

Ђурђев

Моника 
Сарка

Мира Јовановић Данка Мема

 Лиа Шошђан

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Турском погибијом код 
Беча (1683) почела је залазити 
њихова звезда, јер сад их је 
сустизао удар за ударом. Будим 
и Сегедин допадоше један за 
другим руку освајача, који је 
смело продирао. Угарска с оне 
стране Дунава, после  Мохачке 
битке (1687), наскоро је 
заузета, а и Ердељ је присиљен 
на послушност ћесару, чији 
су људи, с малим прекидом, 
победно напредовали. И 
Београд им је пао у руке, али 
за мало. И само тврдиње и 
места у земљи између Тисе 
и Ердеља беху још у турској 
власти. Али је ћесарево оружје 
и овде лепо напредовало. По 
једном званичном попису из 
године 1690 - 1700. велики део 
јужне Угарске био је у његовим 
рукама. Према споменутим 
документима, Вршац са 
околином сачињавао је тада 
један округ од 35 места. Ми 
их овде наводимо: Карашево, 
Поткарс, Вак, Ивановац, 
Курјачица, Горуј, Клокотић, 
Телва, Водник, Равник, Калина, 
Купторе, Доман 1), Ђурђевац, 
Секаш, Тиквањ, Бокосница, 
Комориште, Варадија, Мрчина, 
Сочица, Куштиљ, Војводинци, 
Месић, Орешац, Потпорањ, 
Вршац, Фороћик, Крњача, 
Ферендија, Шам, Лацунаш, 
Грлиште и Кевериш 2).

Вредело је да се спомене из 
ове периоде, да су у парници 
против Мачкашија, који је 
априла 1698. постао великим 
жупаном северинским, при 
истрази у зиму 1698-99. и из 
вршачке околине , наиме из 
Врања, Иладије, Јасенова, 
Варадије и Тиквања позивани 

сведоци 3).
 Но ни у ово време вршачка 

околина  није била на миру. 
Ратне невоље још су је тешко 
притискале. Јован Шароши, 
кога је Апафи, ердељски 
кнез, послао био своме 
београдском управитељу, 
Матији Балову, описујући свој 
пут од Вршца 19. новембра 
1686. вели, како су ћесареви 
људи Бечкерек и Панчево 
попалили а преплашено 
становништво се разбегло, 
како су Турци напустили 
Чаково и Денту, а људи су 
становали по друмовима, 
увек спремни да бегају, како, 
почев од Карансебеша, није 
наишао на живе душе у селима, 
већ је преноћио, на ужасној 
хладноћи, под ведрим небом, 
ненашавши ни трунке хране за 
коње 4).

Кад је оно султан Мустафа II, 
24. августа 1695. преко Панчева 
продирао пут Тамишграда, 
одмарао се је у Алибунару 5) 

близу Вршца. Одавде је изаслао 
Махмутпашу, Адампашу и 
Капланпашу против једне 
паланке на Тиси, и пошто су је 
разоткрили, напредовали су 
истим правцем даље 6).

За ове ратне периоде 
основана је вршачка ист.прав. 
епископија. Вођени пећким 
патријахом, Арсенијем III 
Чарнојевићем, около 30.000 
албанских и српских породица, 
намамљених изгледима на 
сретнију будућност, настанише 
се, 1690. по Славонији и по 
десној обали Тисе. Пошто су 
регулисане најпре политичке 
прилике  ових досељеника, 
уредио је Арсеније и црквене 
одношаје православних 
становника Јужне Угарске. У 
тај циљ поставио је још исте 
године, међу осталима, и 
великог Спиридона Стибицу 
за вршачког владику 7), 
засновавши тако источ. прав. 
Епископију вршачку, која и 
данас постоји.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (31)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 1 , БРОЈ  7 , 23. ЈУЛ 1975.

ПОЧЕЛА ПРОбНА 
ПРОИЗВОдЊА У 

РЕКОНсТРУИсАНОЈ 
УљМАНсКОЈ цИГЛАНИ „ИГМ“

Ових дана се планира прелазак на редовну производњу у 
Основној организацији удруженог рада „ИГМ“ у Уљми, која послује  
у оквиру ПИК-а „Вршачки ритови“. Ради се у веома модерно 
опремљеној циглани, која захвата простор од око 3 хиљаде 
квадратних метара и из чијих погона може годишње да изађе 
преко 13 милиона јединица. Захваљујући високој механизацији 
производње, ручни рад је потпуно избачен, док је квалитет цигала 
неупоредиво бољи од оних произвођених на стари начин, у 
циглани пре реконструкције. 

Тражња уљманске цигла не јењава и, према речима 
управника овог ОУР-а, њихови производи свакодневно, у великим 
количинама одлазе на градилишта широм јужног Баната, уже 
Србија, Македоније и других република.

Требало је да неке улице и тргови у Вршцу већ  имају 
нове називе, међутим,  због делегатске несагласности 
на Већу удруженог рада о предлогу да се Личка улица 
„продужи“  својим називом и на садашњу Карпатску, 
промене су одложене за јесен. Биће, међутим, занимљиво 
да погледамо који су предлози једнодушно прихваћени.

Фрушкогорска ће се убудуће звати улица Стевана 
Дороњског, Стадионска (од Првомајске до почетка 
Карпатске) мења назив у улицу Вељка Влаховића, 
Омладински пут - Иве Андрића, Месечева - Ужичка, Кратка 
- Михајла пупина, Нови ред - Церска, Други нови ред - Прва 
крајишка бригада, Први ред - Скојевска, Трећа нова - Симе 
Гвозденова, Виноградарска - Карађорђева, Подвршанска 
- (изнад ВТЦ) - Првомајска, пролаз између Карпатске и 
(према Бокуровом извору) - Бокурова, Степениште - Мате 
Матијевића, Топовски пут - Вршачки партизански одред, 
Источни ред - Ђердапска, Јужни ред -Авалска,  Северни 
ред - Језерска, Средњи ред - Савска, Први ред - Мирочка, 
Други ред -Дунавска,  Трећи ред - Ибарска.

Војнички трг мења назив у Трг Едварда Кардеља,  Трг 
ХII војвођанске бригаде носиће име Исе Јовановића, а 
Школски трг зваће се именом Јована Веселинов Жарка.

Почетком октобра, након деветомесечне паузе, најдуже од 
неправедно уведених санкција, конфекционари Фабрике „Плитвице“ 
у Вршцу покренули су шиваће машине. Око 400  запослених , или 70 
одсто од укупног броја радника  у овдашњем погону београдског 
„ Клуза“ у једној смени до краја новембра израђиваће тешку 
конфекцију.  По речима директора „Плитвица“, Марка Суботића, реч 
је о зимској конфекцији која ће се на домаћем тржишту појавити са 
заштитним знакм „Клуз“ и ПП “Николас“. За шездесет дана, на колико 
гласи уговор за завршетак овојесењег посла, конфекционари ће 
сашити укупно више од 20.000 комада одевних предмета намењених 
припадницама лепшег пола.

Близу 200 шивача за које није било посла у најновијем ангажману 
и даље су код својих кућа. На име принудног одмора месечно 
примају 100 динара.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Поред ових је прибележено: 
“pertinent hi pagi ad Karassova” (Ова села 
спадају под Карашево.)

2) Török magyarkori 
Államokmánytár,св. VII.

3) Pesty Fr. Szörény megye, története, 
св. I. 

4) T ö r ö k - m a g y a r k o r i 
Államokmánytár,св. III. str. 296.

5) Од турског: Алијин бунар, т.ј. 
Алијин студенац

6) J. Hammer: Gesch. d.osm, Reiches, 
sv. III. str 881.

7) Fr. Griselini: Gesch. d.Tem. Banats, 

deo I. str. 124 – po Codex Arhivi Ecclesiae 
Episkop. Ratianornm, Doc. IV. – Гризелини, а 
по њему и многи други, погрешно називају 
првог вршачког епископа Спиридоном 
Ситибицом. – Чудновато је, да писац таблица 
вршачких епископа на зна за Стибицу.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 11 , БРОЈ  140 , 30. ЈУЛ 1985.

НОВА ИМЕНА НЕКИХ 
УЛИцА И ТРГОВА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 20 , БРОЈ  330 , 27. ОКТОБАР 1995.

„КЛУЗ“ ШТЕПА

IV ОДЕЉАК
1683-1716.

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ТУРСКОГ ВРЕМЕНА
Турска звезда залази. – Ћесареви људи у вршачком пределу. – Вршачки дистрикт. – Оснивање 

вршачке ист. прав. епископије. – Карловачки мир; Вршац остаје и надаље турски. – Топографске 
прилике турског Вршца. – Последњи дани вршачке куле. – Турски водоводи. – Вршац слободан!
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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

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Намирнице (количина зависи 
од броја порција):

-месо од бута, врата, плећке и 
ребра

-већа количина црног лука 
-туцана паприка,со и бибер
-неколико листова лорбера
-свежа слатка, или сува 

паприка
-мало парадајза
-пар љутих свежих или сувих 

паприка
-љуте туцане паприке (за 

резерву)
Прилог:
- ловачке кнедле, или кромпир
Салате:
-кисели купус, или туршија

С јесени и првих зимских дана, када 
домаћини обаве све послове у пољу и 
њивама, када оберу кукуруз, виноград 
и воће, исцеде вино и испеку ракију, 

на ред долазе лепи, дуго очекивани 
и весели послови и догађаји. То су 
свињокољи, односно прерада меса 
домаћих животиња и, посебно, лов и 
ловачка дружења. Обичај је да се на 
дан лова организују, најпре, заједнички 
доручак, а по завршетку лова, приређује 
се ручак или вечера од уловљене 
дивљачи.

Најчешће се припремају разни 
паприкаши, издашно и укусно јело за 
цело ловачко друштво, а често и његове 
госте. Ако се одстрели дивља свиња, 
искусни кулинари припремају укусан 
и пикантан паприкаш од меса дивље 
свиње. Ево као они то раде. Месо од 
бута, плећке, врата, и ребара треба 
исећи на крупне коцке. У међувремену, 
у котлићу се издинста (испржи) већа 
количина ситно исецканог црног 
лука. Када порумени, дода му се 
припремљено месо и остави да крчка, 
уз стално мешање, све док сва течност 
не испари и свињетина не почне да се 

пржи. Пошто и она добије златасту боју, 
паприкашу треба додати добру туцану 
паприку, па налити питком водом, да 
месо огрезне.

У паприкаш, који добије жељену 
густину, треба убацити неколико 
листова лорбера, посолити га и 
побиберити. Може му се додати и 
свежа - слатка , или сува паприка и 
мало парадајза. Уз стално мешање 
да не загори, паприкаш треба кувати 
све док месо не омекша. При кувању 
треба пазити да се месо не претвори 
у кашу. Пред крај кувања, треба му 
додати, по укусу пар љутих - свежих, 
или сувих папричица. При заљућивању 
треба пазити да се не претера и боље 
је бити умерен. За оне који воле љући 
паприкаш, на сто треба изнети додатне 
количину љуте - туцане паприке. Уз 
ловачки паприкаш треба послужити 
ловачке кнедле, или кромпир, а за 
салату најбоље је одабрати кисели 
купус, или туршију.

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.

Двадесетих година, сада већ 
прошлог века, нешто пре времена 
оставио сам свој правнички посао 
и вратио се на породично имање у 
Лимљанима, у црногорском крају. 
Дилеме није било. Наставио сам лепу, 
вишевековну породичну традицију 
неговања винограда, производњу 
вина и чувене  црногорске лозе, за 
које сам на последњем Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду 
2002. године добио порва вредна 
признања.

Чувену лозову ракију, која је 
национално пиће на подручју Црне 
Горе, производе многа друштвена 
и приватна предузећа и појединци, 
а квалитет лозове ракије одавно 
је и мера престижа између многих 
домаћинстава. Конкуренција је, дакле, 
веома јака, а квалитет лозове ракије 
подложан је непрестаном одмеравању 
и проверавању. Служи се хладна у 
најразличитијим приликама: свадбама, 
рођењу детета, весељима и гошћењу, 
али и када невоља и бол задесе 
човека, лозова ракија је незаобилазан 
релаксирајући напитак.

Своју црмничку лозову ракију 
производим, углавном, од грожђа из 
свог винограда са 4.500 чокота. На 
врење стављам „мешавину“ од три врсте 
грожђа: „вранац“ - 70 одсто, а остатак 
чине „кратошија“ и стара аутохтона 
сорта грожђа такозвана „лисица“. Трудим 
се да обезбедим мирније варење, које, 
због специфичних климатских услова 
и веома слатког грожђа, ипак, траје 
релативно кратко време - од седам до 
десет дана.

За дестилацију користим добар 
казан, а после краћег одлежавања меку 
ракију препечем. После двогодишњег 
одлежавања, искључиво у стакленим 
судовима , у подруму на температури од 
18 до20 °С, јачину сводим на 20 гради, 
односно 50%.

Своју квалитетну ракију, наравно 
и вино, готово шест година извозио 
сам у Русију.  Служили су се у елитним 
ресторанима у Москви и Лењинграду. 
Сада већу количину своје ракије и вина 
пласирам на црногорско тржиште. Могу 
се наћи у ресторанима у Подгорици, 
Будви, Бару и Улцињу. Од недавно има 
их и у „Сурабаји“, угледном новосадском 
ресторану. 

Миленко Сјеклоћа, Бар - сребрна 
медаља за лозовачу на Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду 
2002. године

ПАПРИКАШ 
ОД ДИВЉЕ  СВИЊЕ

ЦРМНИЧКА ЛОЗОВА РАКИЈА ЗА СВАКУ ПРИЛИКУ

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

ЦРМНИЧКА ЛОЗОВА РАКИЈА ЗА СВАКУ ПРИЛИКУ
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Sama reč atletika potiče od grčke reči atlon 
kaoja znači nagrada. Odatle sledi da atletika  
znači borba za nagradu, odnosno takmičenje. 
Dakle, u pitanju je grčki naziv za nadmetanje 
u najosnovnijim prirodnim radnjama 
ljudskog tela, koje postoji među svim 
narodima sveta u  nekom obliku. Zajedno sa 
plivanjem, gimnastikom i džudoom se zbog 
veoma dobrog uticaja na opšti razvoj tela i 
motoričkih sposobnosti kod dece, svrstava 
u bazične sportove, a neki je čak nazivaju i 
„kraljicom sportova“

Rаzvoj atletike
 Njen razvoj je bio postepen i nerazdvojiv 

od procesa oživljavanja  olimpijskih igara, 
i  može se reći da počinje da poprima svoj 
sadšnji oblik na Republičkoj Olimpijadi 
u revoluvionarnoj Francuskoj(1796-98). 
Pojedine atletske discipline su negovane na 
engleskim univerzitetima, a 1865 je osnovan 
Nacionalni Olimpijski Savez u Londonu, 
a 1886 Amaterski Atletski Savez koji je na 
godišnjem nivou održavao prvenstva. U 
međuvremenu, i u Sjedinjenim Državama 

je 1876. osnovan Njujorški atletski klub, koji 
je takođe održavao svoja takmičenja, a 12 
godina kasnije i atletski savez. U francuskoj 
se ovaj sport konstituisao godinu dana 
kasnije, formiranjem Unije atletskih sportskih 
društava. Međutim, može se da je atletika 
konačno konstituisana tek 1896. Na prvim 
Olimpijskim igrama u Atini.

Struktura
 Savremena atletika se sastoji iz Maratona, 

kros trčanja, brzog hodanja i 26 stadionskih 
disciplina koje se dele na trkačke, skakačke i 
bacačke.

Trčanje
Trkačke discipline se dele na sprinteve, 

srednje rauzdaljine,  velike razdaljine, štafeta 
4x100m i 4x400m.  trke sa preprekama. 
Sprintevi su: 60m-najviše se održava u 
dvorani i ne sreće se često. 100m i 200m su 
najprestižnije i najpopularnije trke. Deo su 
Olimpijskih igara od početka, a svetski rekord  
u obe discipline je postavio Jamajčanin Usain 
Bolt na olimpijskim igrama u Berlinu 2009 
istrčavši 100m za 9,58s, a 200m za 19,19s. 
U ženskoj konkurenciji, oba rekorda drži 
Amerikanka Florens Gri� t Džojner sa 10.49s na 
100m I 21.34s na 200m. Na 400m, rekord drži 
Amerikanac Majkl Džonson koji je1999. Na 
svetskom prvenstvu u Sevilji istrčao ceo krug 
oko stadiona za 43,18s. Nemica Marita Koh, 
legendarna atletičarka, drži rekord od 47,60s., 
postavljen na svetskom prvenstvu u Kanberi  
1985. Trke na srednje razdaljne su ne 800m 
1550m I 3000m, a na duge razdaljine, trči se 
5000m I 10 000m. Od trka sa preprekama tu 
su prepone na 60m 110m(odnosno 100m za 
žene), 400m I 3000m stipl, koja podrazumeva 
28 puta u toku trke preskakanje drvenih 
greda koje su više od prepona, I prolazak 
kroz  plitki bazen sa vodom 7 puta. Kod ove 

discipline je zanimljivo, to da potiče od irskog 
konjičkog sporta, blago modi� kovanog za 
“pešačku” varijantu.

Skakanje

Skakačke discipline su skok u dalj, 
troskok, skok u vis I skok s motkom. Skok u 
dalj je atletska disciplina koja je u antičkoj 
Grčkoj smatrana tehnički najzahtevnijom.  
Predpostavlja se da su drevni atletičati skakali 
sa dva tega u rukama, teška po 12kg, koji su 
služili da ih pri odrazu “povuku” u napred, a 
zatim posluže kao osovina za “bacanje” nogu 
u ispred sebe, kako bi se povećala preskočena 
razdaljina, nakon čega bi bili odbačeni pre 
doskoka.  Ovom tehnikom skoka u dalj, 

zabeleženi record je 7 i po metara, dok 
savremeni rekord je postavio Amerikanac 
Majk Pauel koji je na svetskom prvenstvu u 
Tokiju1991. Skočio 8,95m. Ženski rekord drži 
Ruskinja Galina Čistjakova sa skokom od 
7,52m. Troskok je još jedna disciplina koja je u 
atletiku ušla iz irskog narodnog sporta, dok je 
skok u vis  prvi put zabeležen u Škotskoj u 19 
veku, I tada se skakalo klasičnom tehnikom 
“makazica”. Svetski rekord drži Kubanac 
Havijer Sotomajor, sa preskočenih 2,45m. 
Skok s motkom je najverovatnije ušao u 
atletiku iz narodnog sporta Holandije, gde je 
motka korišćena za preskakanje močvarnih 
kanala, kojih je bilo toliko mnogo da je svaka 
kuća imala svežanj motki korišćenih u te 
svrhe.

СПОРТ

ATLETIKA

Сутра почињу Олимпијске игре у Рио де Жанеиру! 
Део наших спортиста већ је у Бразилу, док они чија 
такмичења почињу нешто касније, припреме приводе 
крају. За такмичаре из Војводине, који још нису 
кренули пут Рија, у Покрајинској влади приређен је 
пријем.

- Спорт је од изузетног значаја за нашу земљу, а ви 
сте њени најбољи амбасадори и најбољи промотери 
правих вредности на које сви треба да се угледамо”, 
војвођанским спортистима заједнички су поручили 
председник Покрајинске владе, Игор Мировић, и 
покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир 
Батез, пожелевши им одличја највишег сјаја.

“До медаље, до победе! Нама остаје само да вас 
бодримо и да свако у свом сегменту макар мало 
више учини да медаља буде што више и да ваших 
наследника у будућности буде много више”, рекао је 
Игор Мировић, председник Покрајинске владе.

Мировић је истакао да је обавеза и да држава и 
Покрајина да чине све да, више него до сада, стварају 
услове за развој спорта, те да је он у том циљу у свој тим 
Покрајинске владе уврстио и једну спортску легенду, 
освајача златне и бронзане олимпијске медаље, 
одбојкаша Владимира Батеза, који је покрајински 
секретар за спорт и омладину.

РТВ (Александар Шегуљев), Тањуг

ПРИЈЕМ ЗА ВОЈВОЂАНСКЕ ОЛИМПИЈЦЕ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ

ДО МЕДАЉЕ, ДО ПОБЕДЕ
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Јована Јакшић је у 
својој последњој сезони 
у дресу Вршца (2013/14) 
изванредним играма себи 
прокрчила пут у редове 
шампиона Србије, Радивоја 
Кораћа, да би потом уследио 
и одлазак у иностранство. 
Рођена Карловчанка се 
тренутно одмара код куће 
и на Градском стадиону у 
Вршцу одржава физичку 
спрему неопходну за 
почетак припрема за нову 
сезону. Јована је за читаоце 
“Куле” говорила о почетку 
своје интернационалне 
каријере.

- После лепих и успешних 
сезона у Вршцу, каријеру сам 
наставила у београдском 
Радивју Кораћу, са којим сам 
освојила домаће првенство 
и играла финале Јадранске 
лиге. Уследио је одлазак у 
иностранство, у Румунију, 
у екипу Темишвара,где сам 
почела сезону, да би исту 
завршила у Чешкој.

Какви су утисци после 
одигране сезоне у Чешкој, 
како си задовољна својим 
играма, колико има наших 

кошаркашица у Чешкој?
-Не мене је Ческа оставила 

одличан утисак, па сам због 
тога продужила уговор на још 
једну сезону. Играм у Славији 
из Прага, клубу са традицијом, 
и врло добро организованом. 
Веома сам задовољна 
условима, задовољна сам 
својим играма,али наравно 
увек може боље. Првенство 
смо завршили на 6тој позицији.
Ове сезоне нема ниједне 
играчице из наше земље у 
мом тиму, али прошле године 
сам имала две саиграчице из 
Србије. Град је прелеп, Праг 
је на мене оставио посебан 
утисак.

Упореди чешку лигу са 
српском у смислу колико 
се указује шанса младим 
играчицама.

-Чешка лига је доста 
квалитетнија од наше, разлику 
праве стране играчице. Млађе 
играчице не добијају ни близу 
шансу каква се указује у нашим 
клубовима.

Како процењујеш 
могућности наше женске 
репрезентације на 
Олимпијском турниру?

- Сан сваког спортисте је 
да оде на олимпијаду,самим 
тим мислим да ће наша 
репрезентација дати све од 
себе. Девојке мају квалитет, 
имају врхунског тренера што 

су и показале прошле године 
освојивши злато на европском 
првенству . Уз мало среће 
надам се да ће доћи и до 
медаље.

БИВША КОШАРКАШИЦА ВРШЦА ОДИГРАЛА СВОЈУ ПРВУ СЕЗОНУ У ИНОСТРАНСТВУ

ЈОВАНА ЈАКШИЋ: УЗ МАЛО СРЕЋЕ, 
СРБИЈА МОЖЕ ДО МЕДАЉЕ У РИЈУ!

КО Ш А Р К А

Вршац је демонстрирао силу на 24. Кедином 
Меморијалу у Павлишу и у обе утакмице, без 
резултатске неизвесности, лако савладао 
најпре влајковачко Јединство (3:0), потом и 
домаћу Црвену звезду у финалу. Импоновала је 
борбеност, концентрација и однос према игри 
изабраника тренера Андрије Ферлежа чак и у 
тренуцима када су имали више него убедљиву 
предност. На Меморијалу који се игра у част 
некадашњег дефанзивца павлишке Црвене 
звезде, Драгана Еречковића Кеде, који је у својој 
27. години погинуо у саобраћајној несрећи, 
традиционално се додељује пехар најбољем 
одбрамбеном играчу турнира. Овог пута, трофеј 
је заслужено припао младом капитену Вршца 
Страхињи Којићу. У утакмици за треће место 
влајковачко Јединство било је боље од Полета 
из Избишта 2:1 (2:1). 

МЕМОРИЈАЛ „ДРАГАН ЕРЕЧКОВИЋ КЕДА“ У ПАВЛИШУ

ВРШАЦ УБЕДЉИВО ДО ПЕХАРА

ВРШАЧКИ РУКОМЕТАШИ ПОЧЕЛИ 
ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

КУЋА НАЈБОЉА 
БАЗА

Рукометаши вршачке Младости налазе 
се пред највећим изазовом у последњих 
неколико сезона, дебијем у Првој лиги 
Србије. Припреме за  такмичење у трећем 
рангу српског рукомета обавиће у Вршцу, 
Центар Миленијум, заједно са Градским 
стадионом и парком обезбеђују врхунске 
услове. Управа клуба је обновила споразум 
о сарадњи са суперлигашем Црвеном 
звездом по чијем слову  ће у наредној 
сезони петорица црвено - белих момака 
играти на двојну лиценцу за Младост. 
Момци који су наступали за Младост 
прошле сезоне, млади репрезентативац 
Србије Спасоје Гачевић, као и кадетски 
репрезентативци  Димитрије Нолић и 
Марко Милосављевић, играће и ове 
сезоне, а уз њих дрес вршачког клуба 
обући ће и Филип Леовац, јуниорски 
репрезентативац Србије, и Лазар 
Николић, пивотмен који је прошле сезоне 
био на позајмици у Синђелићу. Појачања 
Вршчана имаће прилику да се упознају са 
новим друговима већ у понедељак када 
ће и Црвена звезда допутовати у Вршац 
где ће обавити први део припрема за 
нову сезону у којој има високе амбиције.   

Пред новим изазовом: Играчи РК 
Младост

МЕМОРИЈАЛ “БАТА - ПРЕДА - ЈОЛЕ” У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ДОМАЋИН НАЈСПРЕМНИЈИ
На традиоционалном Меморијалном турниру посвећеном истакнутим јужнобанатским 

спортским радницима највише се показали фудбалери Пролетера из Банатског Карловца који су у 
финалу победили Војводину из Селеуша голом Уроша Ракића у финишу меча. Треће место заузео је 
Вршац јунајтед који је после пораза у полуфиналу од амбициозне екипе из Селеуша (1:3) поправио 
утисак у утакмици алибунарском Будућности (4:0). Вршчани још увек нису комплетни,а на овом 
турниру тренер Миша Бељин је указао прилику тројици омладинаца рођених 2001. године.

РУ КО М Е Т

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР “ФК ВРШАЦ ЗА 
СВА ВРЕМЕНА” ПОЗИВА

ПРОСЛАВА 103. 
РОЂЕНДАНА ФК 

ВРШАЦ
Иницијативни одбор за организацију 

прославе јубилеја ФК Вршац, “ФК Вршац 
за сва времена” позива све љубитеље 
фудбала и навијаче Вршца дођу на Градски 
стадион и увеличају обележавање 103. 
рођендана клуба . Програм почиње у 
17 часова и биће одиграна ревијална 
утакмица младих генерација играча као 
и меч ветерана, некадашњих вршачких 
фудбалских асова. 

ФУД БА Л

ФУД БА Л

Заслужено најбољи: ФК ВршацРЕЗУЛТАТИ ФИНАЛНОГ ДАНА 
24. МЕМОРИЈАЛА “ДРАГАН 

ЕРЕЧКОВИЋ КЕДА”
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – ВРШАЦ 0:8 (0:6)

Гледалаца 300, судија: Горан Шаин (Вршац), 
стрелци: Вигњевић 2, Којић 15, Шобат 18, Рокса 
30, 40, 42, Раденковић 60, Марковић 80.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Тодоровић, Гвозденов, 
Булаја, Ратковић, Костадиновић, Делкић, Чејић, 
Месарош, Балог, Вучковић, Иван Јовановић. 
Играли су још: А. Веселиновић, В. Веселиновић, 
Игор Јовановић

ВРШАЦ: Главичанин, Јанковић, Сремчевић, 
Ристовић, Којић, Мастило, Њ. Бабић, М. Бабић, 
Рокса, Шобат, Вигњевић. Играли су још: 
Мугоша, Радовановић, Радосављев, Хасанагић, 
Бугарин, Бањац, Марковић, Раденковић

ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО
ЈЕДИНСТВО - ПОЛЕТ 2:1 (2:1)

ЈЕДИНСТВО: Кескеновић, Лазин, 
Москић, Кусицки, Милентијевић, Ивановић, 
Гуја, Живанов, Калин, Мрђа, Гајта. Играли су 
још: Радак, Мунћан, Миленковић

ПОЛЕТ: Живковић, Петровић, 
Димитријевић, С. Бранков, Дубичанин, П. 
Стојанов, Ранимиров, Д. Бранков, Лазин, 
Милунов, Јовановић. Играли су још: 
Пејчиновић, Ранић, Балан, Б. Стојанов

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ ЋЕ У СЕПТЕМБРУ ПРОСЛАВИТИ ЈУБИЛЕЈ

ЗВЕЗДА, БУДУЋНОСТ И МЕГА НА 70. РОЂЕНДАНУ КК ВРШАЦ
Кошаркашки клуб Вршац ове године обележава 70. година од оснивања. Централни догађај у 

оквиру прославе јубилеја биће дводнени кошарки спектакл у центру Миленијум који ће увеличати 
двоструки узастопни шампион АБА лиге Црвена звезда, шампион Црне Горе, подгоричка 
Будућност, Мега Лекс и слављеник Вршац. Турнир ће се одржати 10. и 11. септембра. 

У својој богатој историји Кошаркашки клуб Вршац неколико пута је мењао име (Јединство, 
Младост, Инекс Бриксол, Агропанонија, Инекс, Хемофарм, Вршац Свислајон), играо у различитим 
ранговима такмичења, али је увек био понос свог града. Вршачке кошаркашице освојиле су 
двадесет трофеја, 9 шампионских титула и 11 купова, док је мушка екипа три пута долазила до 
финала плеј - офа државног првенства (2008, 2010, 2011), три пута до финала Купа Радивоја Кораћа 
(2003, 2006, 2008), а 2005. године је освајањем АБА лиге остварила највећи успех у својој историји. 

КО Ш А Р К А
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