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

Вршачке средње школе спремне су да приме 
ученике у прве разреде када се у септембру 
огласи прво школско звоно. У Гимназији „Борислав 
Петров Браца“, Школском центру „Никола Тесла“ и 
Пољопривредној школи „Вршац“ попуњене су скоро 
све клупе намењене средњошколцима првацима. 
Остало је само још по неко место за последњи 
уписни круг.

Гимназију уписало 133 ученика
- Ове школске године уписали смо 49 ученика 

у два одељења природно - математичког смера, 60 
у два одељења друштвено- језичког смера и једно 
одељење општег смера на румунском наставном 
језику са 24 ђака, каже Тамара Пешић, директорка 
Гимназије „Борисла Петров Браца“. У одељењима 
природно - математичког смера планирано је 60 
ученика, тако да је остало још 11 слободних места. 
Ученици који су се уписали у Гимназију су одлични 
ђаци, који су из основних школа дошли са Вуковим 
дипломама, као и са наградама са школских такмичења 
из разних предмета почевши од регионалног па до 
републичког нивоа. Имамо ученицу која је дошла 
из „Младости“ и освојила је 2. место 
на Републичком такмичењу из 
енглеског језика. Из „Стерије“ су 
нам дошли квалитетни ђаци који су 
остварили успехе на такмичењима 
из физике, из математике. Код нас 
су дошли добри ученици са великим 
бројем бодова. Највећи број бодова 
био је 97,75 које је остварио ученик 
уписан на природно - математички 
смер. Слично је и на друштвено - 
језичком смеру. У 90 одсто случајева 
уписани су ученици по њиховим 
првим жељама које су навели пре 
уписа. Од 70 до 80 одсто су ученици 
из градских основних школа. Имамо 
децу из Пландишта, чак пар њих и из Беле Цркве. 

Према речима директорке Пешић, настава у 
Гимназији је стручно заступљена, једино недостају 
кадрови за наставу на румунском језику из 
социологије, филозофије, Устава и права грађана. 

Током распуста нису спроведени већи радови на 
школском објекту, али очекује се „зелено светло“ 
за реализацију пројекта реконструкције електро 
инсталације.

- Тренутно се чека сагласност 
из Покрајине за почетак радова, 
да одобре пошто је ово њихова 
зграда, истиче Пешићева. Пројектна 
документација је урађена, завршен 
је и тендер, изабран је извођач и када 
из Новог Сада добијемо сагласност 
крећемо са радовима који ће бити 
усклађени са потребама наставе. 

Шест одељења првих разреда у 
„Тесли“

- У школску 2016-17. годину уписали смо 
168 ученика у 6 одељења, каже Жељко Ивковић, 
директор Школског центра „Никола Тесла“. Једно 
одељење је трогодишње, аутомеханичари, 
где има  4 слободна места и још 8 места има 
за техничаре за компјутерско управљање. 
Највише заинтересованих било је за занимање 
програмера за ЦНЦ машине које је врло тражено 
на тржишту рада, брзо се запосле. И имамо још 4 
одељења: једно где су економци - финансијски 
администратори, које је попуњено, затим за 
електротехничара рачунара, врло тражено 
занимање, онда за електротехничара електронике 
и одељење машинских техничара за компјутерско 
конструисање. Осим аутомеханичара, сва остала 
одељења су четворогодишња. Ја верујем да ће 
бити попуњена и та преостала слободна места до 
почетка школске године. 

Према речима Ивковића, највеће интересовање 
било је за упис електротехничара рачунара где је 
распон бодова ученика био од 93 до 77. Слично је 
било и код финансијских администратора, од 96,5 
до 76,6. Школски центар „Никола Тесла“ има много 
добрих ђака. То је потврдила и овогодишња листа 
за упис на зрењанински факултет „Михајло Пупин“ 

на којој у првих 20 има 5 ученика из 
„Тесле“, а прва на листи је  Светлана 
Живанов, ђак генерације у ШК 
„Никола Тесла“. 

У овој средњошколској установи 
има десетак запослених који раде 
на одређено време  јер је на снази 
забрана запошљавања. 

- Нама је прошле године, 
одлуком Министарства, укинуто 
једно одељење тако да имамо 
проблема са кадровима који су 
остали без посла, истиче директор. 
Догоди се да неко од колега оде у 
пензију па се допуни фонд часова, 

а имамо и изузетну сарадњу са осталим средњим 
школама тако да се допуњавамо. 

Једини радови који ће у школи 
бити реализовани биће финансирани 
сопственим средствима и ђачким 
динаром. Родитељи помажу 
уплатама и од тога се решавају 
актуелни проблеми. 

- Т р е н у т н о 
л а к и р а м о 
фискултурну салу, а урадили смо 
и климатизацију 4 учионице, уз 
уобичајено освежење учионица, 
закречавање, каже Ивковић. На крају 
године ми анкетирамо ђаке, питамо 
их шта им највише смета у школи. 

Кад сагледамо њихове жеље, савет родитеља донесе 
одлуку да ли ће то да се финансира или не. Када 
родитељи виде да се новац користи за побољшање 
услова рада  деце, да иде у климатизацију простора, 
сређивање ученичког клуба, постављање клупа у 
дворишту, велики је одзив за ђачки динар. 

Још има места у Пољопривредној 
школи “Вршац”

- Према плану могли смо да упишемо 147 
ученика кроз 5 одељења, објашњава Срђан Клиска, 
директор Пољопривредне школе „Вршац“. То су 
3 четворогодишња: пољопривредни техничар, 
прехрамбени техничар и туристички техничар 

са по 30 ученика, затим кувар са 
27 ученика, и једно мешовито 
одељење руковалац механичар 
пољопривредне технике и пекар 
са по 15 ђака. До данас смо уписали 
108 ученика, имамо још 11 молби и 
ја очекујем да до почетка школске 
године на 147 места имамо 120 
ученика. По петнаестак слободних 

места има још код пољопривредних и прехрамбених 
техничара. 

И ове, као и последњих десетак година, 
највеће интересовање за упис било је за кувара 
и за туристичког техничара. Средњошколци нису 
заинтересовани за позив месара и уместо тога 
уписани су руковаоци механичари пољопривредне 
технике.

- То се показало као добра одлука, деци је 
занимљиво јер у 2. години имају обавезу да прођу 
обуку и да полажу за Ф категорију, вожњу трактора 
са свим машинама, истиче Клиска. Тако да, на крају 
школовања, уз диплому ученици добијају и возачку 
дозволу Ф категорије. То је повољно јер је ова обука 
веома скупа у редовном полагању ван школе, а у 
школи им је бесплатна. 

У Пољопривредној школи нема технолошких 
вишкова наставног кадра. Недостатак часова 
допуњен је радом у другим образовним установама. 

- Када је реч о радовима у школи, овог лета 
нисмо могли да урадимо оно што смо желели, 
наглашава директор Клиска. Новац није био кључан, 
закачили су нас избори, конституисање покрајинске 
администрације што је све успорило. Нисмо добили 
дозволу за рушење старих објеката, овчарника и 
амбара. Други планирани пројекат је реконструкција 
једне учионице у хемијску лабораторију.

Када се стекну услови пројекти ће бити 
реализовани, а радови ће бити усклађени са 
наставом.

Ј.Е. 

У ГИМНАЗИЈИ, „ТЕСЛИ“ И ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРВАЦИ 
ПОПУНИЛИ ШКОЛСКЕ КЛУПЕ

Жељко Ивкоцић: Шест одељења првих разреда у „Тесли“

Гимназију уписало 133 ученика

Срђан Клиска: Највеће интересовање за куваре и туристичке техничаре

“ Ученици који су се 
уписали у Гимназију су 

одлични ђаци, који су из 
основних школа дошли 
са Вуковим дипломама, 

као и са наградама са 
школских такмичења 
из разних предмета 

почевши од регионалног 
па до републичког 

нивоа.”

“ Када родитељи виде 
да се новац користи за 

побољшање услова рада  
деце, велики је одзив за 

ђачки динар.”

“У пољопривредној 
школи највеће 

интересовање било 
је за за кувара и за 

туристичког техничара.”
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Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за социјалну заштиту, уручила је 
уговоре удружењима којима су одобрена 
средства из фонда овог ресора. Конкурс 
је расписан прошлог месеца и тридесет 
удружења приложило је своје пројекте, које 
је погледала комисија и одобрила средства. 
Град Вршац је определио 3 милиона динара за 
невладине организације и удружења грађана, 
а поменутим конкурсом расподељено је 1,75 
мииона динара, средства која су намењена за 
расподелу за другу половину 2016. године. 

-Право учешћа на конкурсу имала 
су сва удружења грађана која се баве 
програмима везано за област социјалне 

заштите, првенствено за своје унапређење, 
али морају бити усклађени са локалном 
стратегијом социјалне заштите, објашњава 
чланица Градског већа Николић. Овај пут 
било је тридесет удружења која су испунила 
све услове за учешће на конкурсу и они 
имају одређене активности везано за назив 
пројекта, време реализације, за капацитете 
којима ће то извести. Формирана је 
комисија која у свом саставу имала по једног 
дипломираног правника и члана Градског 
већа, два специјална педагога за превенцију 
и ресоцијализацију и једног дефектолога. 
Комисија је донела одлуку да се за тридесет 
удружења, која су се пријавила на конкурс, 

доделе новчана средства. Свако удружење 
има одређени део средстава, списак са 
бодовном листом и износом средстава већ је 
објављен на порталу Града Вршца.

Николићева је уручила решења о додели 
средстава представницима удружења у 
Конкордији, 10.августа. Реч је о удружењима 
чији је једини начин финансирања путем 
конкурса. 

-Вршац је познат као град у коме има велики 
број удружења, подсетила је Николићева. 
У претходних годину дана формирана су 
још два нова удружења тако да их сада 
имамо већ преко 35. Позивам и сва друга 
удружења, која нису сада конкурисала, да се 

благовремено припреме за наредне конкурсе 
и да се јаве. Ми тренутно нисмо у ситуацији да 
повећавамо већ опредељени износ намењен 
овим удружењима, али ћемо се трудити да 
буџетским планом за наредну годину, уколико 
будемо у прилици, подигнемо висину износа.

Николићева је још једном подсетила да је 
за невладин сектор конкурс једини начин да 
добије средства из локалних буџета и позвала 
удружења да конкуришу. 

- Јер, ако не конкуришу, не могу ни добити 
средства из локалног буџета, изричита је 
чланица Градског већа Николић.

Ј.Е. 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА РЕСОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ТРИДЕСЕТ УДРУЖЕЊА 

Према процени стручњака Пољопривредне 
стручне службе „Агрозавод“ Вршац, ова је година 
повољна за воће, грожђе и ратарске културе. 
Пољопривредни произвођачи задовољни су 
приносима и квалитетом рода, али  не и ценом 
која једва да покрива улагања у производњу.

Ниске цене воћа
На територији четири јужнобанатске 

општине: Пландишта, Беле Цркве, Ковина 
и Вршца, које покрива ПСС „Агрозавод“, 
најзаступљеније су јабука и вишња. 

-Вишња је добро родила, принос је у просеку 
био око 15 тона по хектару, каже Драган 
Стефановски, саветодавац ПСС „Агрозавод 
Вршац. Међутим, цена није била задовољавајућа. 
Кретала се од 30 до 40 динара по килиграму 
што је било тек толико да се покрију трошкови 
производње. Лепо је ове године родила и 
шљива. Приноси су око 30 тона по хектару. 
Почеле су да се беру чачанске сорте: чачанска 
најбоља, чачанска родна. Цене су од 15 до 20 
динара по килограму, у зависности од сорте. То 
је нека задовољавајућа цена, са овим приносом, 
боље него код вишње. 

Према речима Стефановског, јабука је 
одлично понела ове године, али је још увек 
непознаница каква ће јој бити цена. 

- Тренутно почиње берба крушака, 
истиче Стефановски подсећајући да је ова врста 
воћа мање заступљена на нашој територији. 
Очекује се да ће цена бити од 40 до 50 динара за 
килограм за прву класу. 

Коментаришући услове воћарске 
производње у овој години, саветодавац 
„Агрозавода“ наглашава да је 2016. била 
повољна и додаје:

-Нисмо имали велике мразеве, оплодња 
је била добра, као и температуре и распоред 
падавина, тако да је воће лепо понело. Приноси 
су добри, једино би цене могле да буду боље. 
Била је мало интензивнија заштита због честих 
падавина. Можемо рећи да је ово једна од 
успешнијих година за воћарску производњу. 

Интензивнија заштита у 
виноградима

У воћњацима Беле Цркве најзаступљенија 
је јабука, у Пландишту вишња, а у Вршцу 
грожђе.

-И грожђе је лепо понело, али је  ова 
година била тежа због честих падавина 
и због интензивније примене заштите у 
виноградима, закључује Драган Стефановски, 
саветодавац ПСС „Агрозавод Вршац”. Ко је 
слушао препоруке саветодавне службе, 
односно Прогнозно извештајне службе 
Војводине чији смо и ми део, и радио 
по саветима заштитио је и винограде и 
воћњаке како треба. У виноградима где је 
благовремено испоштова заштита, принос је 
добар. 

Почиње жетва сунцокрета
Због раније сетве, очекује се да пре почне 

и жетва сунцокрета. Берачи ће се запутити у 
њиве под сунцокретом око 15. августа.

-Сунцокрет за сада доста добро изгледа и 
очекујемо добре приносе, наглашава Еуген 
Баба, саветодавац ПСС „Агрозавод“ Вршац. 
С обзиром на то да имамо стално падавине, 
вероватно да на неким деловима има проблема 
са болестима. Под сунцокретом има 29.000 
хектара у 4 јужнобанатске општине које покрива 
„Агрозавод“ и очекујемо добре приносе. 
Највеће површине су у Вршцу и Ковину. 

Након сунцокрета, следе жетва соје са око 

14.000 ха и берба кукуруза под којим је ораница.
-Кукуруз сада изгледа фантастично, каже 

Баба. Произвођачи који су ове године у 
плодореду имали кукуруз нису имали неки 
посебан проблем са кукурузном златицом. И 
тамо где се ова штеточина појавила, кукуруз је 
то већ сигурно преболео, пустио је адвентивне 
корене јер смо имали добре временске услове, 
падавине. Сигурно да на тим површинама неће 
бити максималан принос, али неће бити ни 
већег подбачаја. 

Жетва пшенице и јечма успешно је завршена, 
приноси и квалитет овогодишњег рода били 
су на завидном нивоу. У атарима Вршца, Беле 
Цркве, Пландишта и Ковина, под пшеницом је 
било око 27.000 хектара и око 4.000 под јечмом. 

-Ово је једна од бољих година за 
пшеницу, остварени су добри приноси, али 
пољопривредни произвођачи нису задовољни 
ценама, истиче Баба.  Цена се тренутно креће 
од 13,8 до 15 динара. Трошкови производње 
пшенице последњих година су  већи, има доста 
улагања јер постоје проблеми са заштитом од 
болести. Тако да су произвођачи принуђени да 
примењују чак и два прскања фунгицидима да 
би заштитили пшеницу. 

Најзадовољнији били су ратари који су 
производили уљану репицу. Ове године била је 
доста заступљена, на око 1.600 ха. Произвођачи 
су били задовољни и приносом и ценом. 

Ј.Е. 

Представници комисије за доделу средстава путем конкурса

ГРАДСКА УПРАВА ВРШАЦ, НАКОН ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ ОД МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБАВЕШТАВА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Градска управа Вршац обавештава сва заинтересована лица да ће се јавно 
надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији града Вршца обавити путем прикупљања писаних понуда дана 30. 
августа 2016. године у великој сали Градске куће са почетком у 8 часова.

Текст огласа објављен је на Интернет страни Града Вршца www.vrsac.org.rs, у 
Службеном листу као и на огласним таблама градске управе и месних заједница 
у насељеним местима града.

Пријаве, обрасци понуда и коверте могу се преузети радним данима на градској 
писарници.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ВОЋАРЕ, ВИНОГРАДАРЕ И РАТАРЕ

ПРИНОСИ ДОБРИ, АЛИ ЦЕНЕ НИСКЕ

Еуген Баба: Повољни временски услови допринели 
добром приносу

Представници удружења којима су додељена средства

Драган Стефановски: Због честих падавина била је 
неопходна заштита у воћњацима и виноградима
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Туристичка организација 
Вршац у сарадњи са 
Одбојкашким клубом Банат 
протекла два викенда 
организовала је бесплатну 
школу одбојке за децу и  турнир 
у одбојци на песку (бич волеј) 
у оквиру програма “Лето на 
Вршачком  језеру”.  На турниру 
који се одржава трећу годину 
за редом, учествовале су 23 
екипе у женској, мушкој, и 
конкуренцији мешовитих 
парова.

У конкуренцији девојчица 
2003. годиште, наступило је пет 
тимова. Прво место заузела је 
екипа “Киндер” која је у финалу 
савладала “Хепи Гирлс” . У 

категорији  2001. годиште прво 
место од шест екипа заузела 
је екипа “Никелодеон, а друго 
“Твикс”. 

У мушкој конкуренцији, на 
турниру је учествовало шест 
екипа. Прво место заузели су 
“Влажне Маце” победивши у 
финалу екипу “Лубе”. За треће 
место су се изборили “Старе 
Даме”, док су се на четврто 
пласирали“Тупан И Глупан”. 

У мешовитом дублу, који је 
био за публику најатрактивније 
такмичење, борило се такође 
шест екипа, а прво место је 
освојио пар “Брајеновићи” који 
су у финалу победили “Тинторе” 
стрица и братаницу. “Буђавци” 

су заузели треће место, а 
“Изгубљени “ су заузимањем 
четвртог места премашили 
сопствена очекивања.

Председник ОК”Банат” Душан 
Павловић каже да је циљ ова два 
одбојкашка викенда био, с једне 
стране, да се кроз бесплатну 
школу одбојке популаризује 
овај спорт и понуди деци која 
би била заинтересована да се  
њиме баве, а с друге стране, да 
пружи активним одбојкашима 
добру вежбу. - На турниру су 
углавном учествовали активни 
играчи ОК Банат, мада је био 
и гостију из клубова других 
градова, а константно присутни 
навијачи били су наши старији 
одбојкаши, сада рекреативци.  
Идеја је била да учесници кроз 
дружење и забаву  унапређују 
своју техниху игре. Наиме, 
одбојка на песку је технички 
врло захтевна, јер будући да су 
екипе двочлане, подразумева 
много више кретања по терену, 
као и  предвиђања  брзу 
реакцију на противничке лопте. 
Притом, теже је кретати се по 
песку него на паркету, тако да 
је бич волеј сјајна припрема за 
мечеве у дворани, објашњава 
Павловић и додаје :

– Дружење и атмосфера били 
су сјајни, али време на жалост 
није, па смо због сумње да ће 
бити невремена  морали да 
убрзамо и завршимо турнир већ 
у суботу. Зато следеће године 
нећемо везати два викенда, већ 
ћемо имати два турнира у току 
лета, онда кад будемо сигурни 
да ће време бити добро.

В. Јањић

ЛЕТО НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

ДРУЖЕЊЕ, ЗАБАВА, 
ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

Туристичка организација 
града Вршца наставља да 
организује бројне занимљивости 
на вршачком језеру како би 

купачима одмор учинила шти 
лепшим.

За  викенд који је пред нама, 13.и 
14.август, планирано је неколико 

спортско рекреативних догађаја. 
- Сви љубитељи спорта, 

купачи и посетиоци на вршачком 
језеру, имаће прилику да уживају 
у стоном тенису, статичним 
бициклима и ролерима, каже 
Јасна Живковић, пр менаџер 
Туристичке организације града 
Вршца. Позивамо наше суграђане 
да нам се придруже и учествују 
у активностима које смо им 
припремили. Трка на ролерима и 
вожња стазом око језера почеће у 
18 часова, а сви заинтересовани се 
могу пријавити на лицу места већ 
од 17 часова.

На другој Вршачкој ролеријади 
такмичари ће бити сврстани у 
неколико категорија. Категорије 
су следеће: такмичари до 7 година 
старости, затим од 8 до 10 година, 
такмичари од 11 до 13 година, од 
14 до 17, и старији од 18 година. 
Планирана је и категорија ван 
такмичарске конкуренције.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН ЗАНИМЉИВ ВИКЕНД НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

РОЛЕРИЈАДА, СТОНИ 
ТЕНИС, СТАТИЧНИ 

БИЦИКЛИ
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„Будите љубоморни, али 
не једно на друго, већ на свој 
брак. Чувајте га и браните од 
свих искушења, сматрајте га 
драгоценим за своју судбину и 
срећу...“ Овим речима Душана 
Радовића Ибољка Кампфер, 
прва жена матичар у Општини 
Вршац, улепшавала је свечани 
тренутак када су млади парови 
изговарали своје судбоносно 
„да“ и кретали у брачни живот. 
А, било их је много. Током радног 
века, венчала је више од 3.000 
парова. Једног дана било их је 
13, сећа се. Њена господственост, 
елеганција, достојанство, 
професионалност, преданост и 
љубав према послу који ради, 
давали су свечани тон сваком 
венчању. По томе је и памте 
генерације Вршчана, брачних 
парова.

Када сте и како постали матичарка?
-Расписан је конкурс за матичара и 

тражили су познавање мађарског језика. 
Био ми је то први посао у Вршцу. Почела 
сам званично да радим 15. марта 1979. 
године. Ја сам тај посао јако заволела 
и мислим да сам га радила поштено, са 
пуно љубави и елана, што је најважније. 
Радила сам до 2005. године. Сваки други 
месец био је мој месец за венчања, 
смењивали смо колега и ја. За 26 година 
венчала сам више од 3.500 парова. 
Можда је куриозитет да је у једном дану 
било 13 парова које сам једно за другим 
венчала. Иначе, венчања нису била само 
суботом и недељом, него и обичним, 
радним данима, када су долазили 
парови који нису правили славља. 

Генерације Вршчана памте Вас 
по том свом најлепшем тренутку 
склапања брака, а ви сте се трудили да 
допринесете том свечаном догађаја. 
Како сте прилазили том чину?

-Управо тако. Била сам свесна 
важности и лепоте тог тренутка који је 
једном у животу, да треба да се памти, 
да буде свечано и узвишено. Увек ми 
је било на памети: „А, шта да су то моја 
деца?“ Не би ни мени било свеједно да 
ми неко једно такво славље упропасти, 
да ме омаловажава, тако да сам се баш 
трудила да са моје стране све буде 
испоштовано. И поштовала сам све 
странке које су дошле, невезано да 
ли је то било венчање или друго што 
сам радила. Венчање је један узвишен 
чин који се памти. Желела сам да 
допринесем томе. Говорила сам стихове 
Душка Радовића. Лепи су. Говорила сам 
их искрено, из срца. Вероватно сам због 
тога добијала комплименте како их лепо 
говорим. Ваљда сам знала да нагласим 
оно што је најбитније у том моменту?! 
Била сам задовољна како сам то радила. 
И дан данас добијам хвале за тај свој рад. 
Остала сам позната и по томе да никада 
нисам остајала на слављу нити сам 
попила чашу пића, било чега. Кад сам 
завршила свој службени део, честитала 
сам младенцима и одлазила. Сматрала 
сам да је то у реду. Јер ако једном 
останеш код некога, а тај неко можда 
касније некада нешто затреба што није 
по закону и дође то да тражи. А, ја нисам 
хтела да будем у ситуацији да ми тај неко 
дође и да ми каже: “Да, могла си да седиш 
и да пијеш, а сада нећеш ово да ми 
урадиш!“ Јер сам рекла да и мој отац да 
дође и ако није по закону не може то да 
добије. Тога сам се држала! Зато су неки 
и рекли да сам уображена.

Где сте венчавали? 
-Венчања су била у згради општине 

док није донет закон да може и ван 
градске куће да се венчава. По мени 
је то било помодарство. Показивали 

су колико ко има пара, јер се то екстра 
плаћало. Венчавала сам у хотелу Србија, 
у хотелу ЈАТ, по кућама... Изузетно што 
памтим јесте једно венчање брачног пара 
који су се бавили падобранством и које 
је било на Кули. Једно је венчање било у 
болници, а друго, такође у болници, сам 
отказала пошто нису били одговарајући 
услови за то. Када сам дошла у болницу, 
младожења је био у врло лошем стању и 
ја сам рекла супрузи да ћу да их венчам 
уколико доктор да потврду да је он 
свестан својих поступака. Јер, ми нисмо 
ТВ серија! Доктор није дао потврду, ја 
сам се окренула и отишла. 

Шта још памтите од интересантних 
венчања?

-Сећам се када сам први пут 
венчавала. Било је то у јулу, а ја сам 
марта почела да радим као матичар. 
Памтим тај први брачни пар и то њихово 
венчање. И мени је било први пут. Нисам 
имала трему, али било је неко узбуђење. 
Човека понесе тај леп, свечани тренутак. 
Ја сам врло емотивна особа. Сећам се 
и једне младе, била је у дивној розе 
љубичастој хаљини са шеширом пуним 
цветова. Била је тако лепа, интересантна. 
Сећам се и једног ромског пара. Дошли 
су на венчање само млада, младожења 
и два сведока. Када је млада требало 
да потпише записник, узела је оловку 
и пита ме да ли може да задржи своје 
презиме. Младожења јој истргне оловку 
и почну на ромском да се препиру. 
Никако да престану и ја сам им рекла 
да изађу и да ћу их венчати када се буду 
договорили. То је било у мају, а тек у 
новембру су поново дошли да их венчам. 
И то само због тога што је питала да ли 
може да задржи своје презиме, што је 
било нормално, јер закон то дозвољава. 
Зашто да не?

Посао матичара нису била само 
венчања. Шта сте још радили?

-Матичар има обавезу да новорођену 
децу уписује у књигу рођених, да 
венчава и да уписује у књигу умрлих све 
који су преминули на територији наше 
општине. Има и послова промене имена, 
презимена, усвојења деце. Тако да није 
наш посао само да венчавамо, али је то 
најлепши део посла. Док сам радила, 
људи из иностранства тражили су своје 
претке. Било је највише писама из 
Немачке. Знам немачки, па није ми било 
тешко, а и  желела сам да им помогнем. 

Прва сте жена матичар у вршачкој 
општини. Да ли је било каквих 
предрасуда, јер тај су посао пре Вас 
радили само мушкарци?

-Не, никада нисам имала било 
каквих непријатности. Никада ми нико 
ништа ружно није урадио.  Нисам имала 
никакве неприлике. Можда због мог 
става, понашања. Волела сам тај посао. 
Леп је. Сећам се једног брачног пара из 
Гудурице. Никако нису могли да имају 
деце и усвоје дете. Била сам неизмерно 
сретна када је она, након непуних годину 
дана од усвајања, родила дете. Много 
тога лепога је било. Било је и мање лепих 
ствари. Рецимо утврђивања очинства. 
ДНК анализа радила се тада само у 
Загребу. Данас је то приступачније. 
Сећам се тужени, био је из лекарске 
бранше, и судија га је питала шта каже 
за резултате анализе који су утврдили 
99,9 одсто да је дете његово. Он је и 
даље тврди да није отац. Судија му је 
одговорила да се не би чудила да је то 
рекао неко ко није школован, али неко 
ко има везе са медицином?! Чудно је како 
баш у случајевима када очеви не желе да 
признају децу, та деца невероватно личе 
на њих! 

Код матичара су се пријављивали и 
смртни случајеви. Било ми је непријатно 
у почетку, док се још нисам навикла на 
то. Сећам се једном приликом колега 
и ја смо нешто разговарали, обоје смо 
радили са странкама, неко се од нас 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА14 , БРОЈ  190 , 17. ФЕБРУАР 1988.

КО ЈЕ КРИВ ЗА 
НЕСТАШИЦУ МЛЕКА?

Дневне потребе за млеком и млечним 
производима на територији општине Вршац, 
у овом периоду, крећу се око 10.000 литара. 
Међутим, на истом подручју, млекари сваког 
дана испоручују око 9.000 литара белог напитка 
с тим што се, у последње време, количине од 

коопераната смањују. То значи да ако производња 
млека  и даље буде у паду, можемо очекивати и 
поремећај у снабдевању.

У прошлој години млекара „Вршчанка“ укупно 
је откупила 7,19 милиона литара млека што је за 4 
одсто мање него годину раније. Од ове количине 
на друштвени сектор отпада око 2,96 милиона 
литара, а на индивидуални 4,42 милиона литара, с 
тим што је смањена производња забележена код 
коопераната.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА14 , БРОЈ  193 , 13. АПРИЛ 1988.

СТИГАО ПРЕДАЈНИК...
Многи нестрпљиво питају - хоће ли коначно 

међуопштинска Радио-станица Вршац, Алибунар, 
Пландиште да проговори и засвира? Јер, одиста - 
силом прилика - послови иду споро, и то у најтеже 
могуће време неиздрживе инфлације и помахиталих 
цена.

Наравно, највећи проблем је новац, кога „на 
гомили“ никада нема довољно да би се посао 
заокружио. А треба, према пројекту и плану, најпре 
изградити средњеталасни емисиони центар (на 
извориштима воде у Павлишу). За тај део Радио - 
станице, са будућим антенским стубом од 60 метара 
, агрегатом, контејнерима и другом неопходном  
опремом, у међувремену (30. марта) допремљен је 
посредством РО „Електроникс инжињеринг“  Београд 
- једнокиловатни РИЗ-ов СТ предајник. Плаћен је у 
јануару ове године 49,6 милиона динара.

ИНТЕРВЈУ
ИБОЉКА КАМПФЕР, ПРВА ЖЕНА МАТИЧАР У ОПШТИНИ ВРШАЦ:

„БУДИТЕ ЉУБОМОРНИ, 
АЛИ НЕ ЈЕДНО НА ДРУГО, 

ВЕЋ НА СВОЈ БРАК“

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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двоје насмејао, али ништа безобразно. 
Странка ми се обратила и рекла: 
“Госпођо ви се смејете, а мени је умро 
муж“. Одговорила сам јој: „Госпођо, кад 
мени умре муж, нећете ни ви плакати 
са мном. Шта мислите са 300 и више 
смртних случајева у Вршцу годишње, да 
ја са свима вама плачем? Ја бих одавно 
била у лудници.“ И колеге и ја били смо 
врло коректни са странкама. Сваког ко је 
дошао, испоштовали смо. 

Како је изгледао однос између 
рођених и умрлих у време док сте 
радили као матичар?

-Број се мењао из године у годину, 
али било је више рођења, преко хиљаду 
годишње. Да не заборавимо да је 
вршачка болница покривала сем Вршца 
и Белу Цркву, Пландиште и Алибунар. 
Нисам ни знала да је данас скоро у пола 
мање новорођене деце. Тих година, 
од 1980. до 2000, број умрлих био је 
трећина од наталитета - броја рођене 
деце.

Реците нам нешто о свом 
детињству. Да ли сте рођени у Вршцу?

-Ја јесам рођена Вршчанка. 
Девојачко презиме ми је Киш. Мајка 
ми се звала Етелка, а отац Ђула. Имала 
сам две сестре, старију Хајналку, пошто 
смо пореклом Мађари, другу сестру 
Терезу, која је у Аустралији, и брата Ђулу. 
Хајналка и Ђула су, нажалост, покојни. 
Носим лепе успомене из детињства. 
Били смо срећни, безбрижни. Мој отац 
је био шофер. Прво је возио очног 
лекара по селима, касније аутобус за 
каменолом. Мама је била домаћица. 
Ми деца ишли смо у школу, играли 
се. Живели смо у Шумадијској улици, 
онда је била Трг Братства и јединства, 
у продужетку Стеријине улице где су 
сада стамбене зграде. Између тадашње 
касарне и садашње Шумадијске улице 
био је велики чист простор са препонама 
које је војска прескакала са коњима, зато 
се и звао коњички. Е, ту смо се ми деца 
играли. Било је дивота!

У коју сте школу ишли?
-Прва четири разреда завршила 

сам на мађарском језику у Основној 
школи „Петефи Шандор“ која је била 
где је сада Конкордија. Онда се школа 
преселила у „Вук Караџић“ па сам 
од петог разреда прешла на српско 
језично подручје. Од шесте године 
говорила сам мађарски, српски и 
немачки језик. У 4.основне уписала 
сам музичку школу, одсек клавира. У 8. 
разреду основне школе професорка 
Јелисавета Леградић одредила ме је да 
диригујем школским хором на завршној 
приредби у Позоришту „Стерија“. После 
осмог разреда, завршила сам вршачку 
Гимназију. Бавила сам се спортом. 
У 7. основне постала сам чланица 
вршачког Кошаркашког клуба „Полет“.  
Играла сам кошарку, одбојку, рукомет. 
У 4. разреду Гимназије мој супруг 
Александар Кампфер, тада још момак, и 
ја проглашени смо за спортисте године.

Поменули сте свог супруга 
Александра Кампфера. Да ли је то 
била средњошколска љубав?

-Била је то прва и једина љубав 
мог живота. Љубав је почела у 
гимназијским данима. Били смо заједно 
у разреду, у првом Гимназије. Момак и 
девојка постали смо 1.1.1963, за дочек 
Нове године. Забављање је трајало 
све до венчања 1971. У браку смо били 
до 2011. када је мој супруг, нажалост, 
умро. Наша љубав трајала је 9 година 
забављања и без два месеца 40 година 
брака. Изродили смо два дивна детета. 
Увек сам говорила и остајем при томе 
да осим љубави треба још много тога. 
Прво разумевања и најважније да 
саслушате партнера и чујете шта хоће 
да каже. Јер, за свађу увек треба двоје. 
Дозволи му да каже, а и он треба тебе 
да саслуша. И онда је све ту, уз љубав, 
нормално. 

Да ли сте имали леп брак?
-Јако. И, ако би требало, поново бих 

то поновила, на исти тај начин. Ја сам 
рекла да после мог супруга нико не 
може да га замени. Никад. Ни по чему. 
Био је изванредан супруг, пажљив. 
Није му требао разлог да ми донесе 
цвеће, знао је колико га волим. Често 
су га задиркивали када га виде да носи 
цвеће, питали га шта је скривио. Рекао 
је: „Ништа. Ја код моје жене не морам 
да се правдам цвећем!“ Знате, било је 
довољно да се нас двоје погледамо 
и да знамо шта неко од нас мисли. 
Није требало да се каже. Можда смо 
тако једноставно били једно другом 

суђени. Били смо срећни што смо 
могли да остваримо такву љубав. То је 
дивно, права реткост. Имамо двојицу 
дивних синова, старијег Александра и 
млађег Игора,  који су остварени и као 
личности и као професионалци. Имају 
своје породице. Александар живи 
овде, са супругом Лидијом. Имају две 
ћеркице, Ивану и Катарину. Александар 
је директор Хотела „Србија“, а млађи син 
је стоматолог. Игор живи у Чикагу са 
супругом Даницом и ћеркицом Ладом, 
која има 4 и по месеца.

Од када сте у пензији? Да ли сте 
задовољни животом?

-У пензији сам од 17. марта 2005. И 
сад сам на релацији Вршац - Чикаго. 
Осећам се веома оствареном и 
задовољном. Једино што ми фали мој 
супруг, али, живот је такав. Пошто сам 
сама, имам хобије. Урадила сам пуно 
гоблена. Волим да правим рођенданске 
торте за моје унуке. То ми је баш 
инспиративно, дајем машти на вољу. 
Волим да читам. Моментално не радим 
ручне радове. Моје унуке су ми много 
важније. Са њима радо проводим време. 
Доста пешачим, возим бицикл. Јако сам 
задовољна јер сам урадила породично 
стабло, од мојих синова имам 7 колена 
унатраг пронађених предака. Урадила 
сам и другу врсту породичног стабла, 
од прадеде мојим синовима па унапред 
потомци. Ту имам 6 колена, и то са 
сликама. Све ме то чини јако испуњеном, 
јер то је нешто што ће остати. У данашње 
време деца ни не знају ко им је све 
фамилија. Зато мислим да сам урадила 
нешто паметно и добро. 

Шта је најважније у животу?
-Мени је лично најважнија 

породица. Мој покојни супруг је увек 
говорио: “Само јој синове не дирајте“. 
Мој мото је био на првом месту деца 
и супруг и све што је у вези са њима. 
Ја сам се посвећивала њима. Моја 
деца нису добијала батине, ја сам 
им причала, причала, причала... то 
је био мој кључ. Тако је и са унукама. 
Веома смо присне. И данас кажем да 
ја живим за моју децу. За кога ћу, ако 
нећу за њих. А, са њима сам и ја ту. 
Испуњена, задовољна, сретна. Неки 
ми кажу да се то види, да чак и зрачим 
срећом. 

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА14 , БРОЈ  195 , 11. МАЈ 1988.

НОВИ 56. КАНАЛ
Без свечаних говора и пресецања трака, првог 

маја почео је пробни рад новог телевизијског 
предајника на Вршачком брегу, чији је антенски 
стуб висок 165 метара. Предајник на Вршачком 
брегу емитује програм Телевизије Нови Сад на 56. 
каналу и то у овој пробној фази од око 45 дана, 
само са петином снаге.

Коначним завршетком  изградње предајника  
РТВ Нови Сад у Вршцу највише ће добити гледаоци 
са територије јужног Баната , Београда и други у 
опсегу од око 100 километара.

ВРШАЧКА КУЛА,  ГОДИНА14 , БРОЈ  193 , 13. АПРИЛ 1988.

НОВИ ЛИК ЦЕНТРА
Први пролећни дани у Вршцу су у знаку 

коначног сређивања дела центра града и простора 
око Медицинског центра „Анђа Ранковић“. До 
почетка годишњих одмора ваља очекивати да сви 
послови буду завршени, па ће, у целини, Вршац у 
многоме изменити своју досадашњу слику.

На фотографији М. Калишког овековечен је 
изглед Улице Анђе Ранковић, у делу од Стеријине 
до Улице Жарка Зрењанина, маја 1988. Наиме, 
гомила земље већ је правилно смештена уз 
нове зграде, а коловозни део ће ускоро добити 
и асфалтни прекривач. Иако се овај посао 
ради изузетно темељно, што значи да пут 
може да издржи и камионску грдосију, можда 
треба размишљати о све гласнијим захтевима  
појединих Вршчана да се у улици Анђе Ранковић 
врати некадашња забрана за саобраћај, односно 
да то буде - пешачка оаза, све до градског парка.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК •12.август 2016.ВРШАЧКА КУЛА8

Иницијативни одбор ФК Вршац 
за сва времена организовао је 
прославу вековног јубилеја најстаријег 
активног спортског колектива у граду. 
Иницијативни одбор чинили су: Ђорђе 
Мохан, дугогодишњи играч, а затим и 
тренер клуба, Павле Влаховић, Рајко 
Гутеша, Александар Стојаковић Џаја и 
Раде Радосављевић. Ово је била прилика 
да се старији поново састану и присете 
фудбалских прича из минулих деценија 
и поделе са младима њихов дух. На 
прославу је дошло мноштво играча, 
тренера, и спортских радника, који у срцу 
још увек носе ФК Вршац. Један од њих је и 
Богдан Радивојев - Ћане, професор спорта 
и бивши играч.

- Ја сам рођени Загајчанин, али сам 
јако везан за Вршац. Овде сам завршио 
пољопривредну школу и почео озбиљно 
да тренирам фудбал. За све што сам 
постигао могу да захвалим дивним људима 
од којих сам учио, од мојих тренера браће 
Торбаров, Душка Момирова и старијих 
фудбалера Огризовића, Бранкова, Боже 
Предића... То је било моје време и не може 
се заборавити. А другови које сам овде 
стекао, остали су ми за цео живот, каже 
Ћане Радивојев, и додаје;

- А оно време мислим да би данас могло 
да послужи као модел тога какве ствари 
треба да буду.Тада се фудбалом није 
бавило из интереса, већ из љубави према 
граду, према клубу, према друговима. И 
публика је тада била везана за клуб, цео 
град је био везан.

Џаја Стојаковић, такође бивши 
фудбалер који је, као и већина оних који 
су потекли из овог клуба, остао одан 
клупским бојама. 

- Одлазили смо на разна места, у веће 
градове, играли више лиге, али Вршац је 
заувек остао кућа којој смо се враћали, и 
увек смо ту за наш ФК Вршац, каже Џаја 
и присећа се времена кад је овај клуб у 
граду имао престиж. 

- Много тога се променило од када је 
моја генерација играла. Тада је клуб био 
мезимче града. Многим људима који су 
претендовали на политичке каријере, 
одскочна даска је био ФК Вршац. Данас 
је све то на нижем нивоу због тешке 
ситуације у друштву, нема довољно 
средстава, такво је време дошло. Ипак, 
надам се да ће ова нова гарнитура момака 
успети да одржи клуб живим и настави 
традицију. То нам је тренутно приоритет, 
али се надамо да ће за коју годину моћи 

да се направи клуб који би могао да пређе 
и у виши ранг такмичења, јер ова нова 
екипа обећава.

Раде Радосављевић је део вршачког 
клуба још од 1962. године, када је, како 
каже, навијачка група била бројна, 
сложна и носила 150 застава, док је клуб 
био снажнији. Раде је уз свој клуб био и у 
добру и у злу и био на функцији секретара 
у три наврата. И поред тога што ФК Вршац 
тренутно има квалитетан тим, он сматра 
да је неопходно окренути се додатним 
изворима прихода.

-Општина даје колико може, али то 
није довољно за трећу лигу. Мислим да 
клуб мора да иницира неку споредну 
делатност. Да ли кафану, да ли трговину, 
или да пронађе спонзора да би боље 
функционисао.

Иначе, Фудбалски клуб „Вршац“ је 
последњи пут славио јубилеј 90 година 
рада, а пре тога никада, бар колико досежу 
сећања живих чланова, каже организатор 
прославе Ђорђе Мохан. 

-Овај клуб није славио јубилеје све 
до 2003, када сам дошао на идеју да се 
приреди свечани ручак за све нас који смо 
деценијама на овом стадиону тренирали, 
играли, туговали и радовали се. Ту идеју 

је оберучке прихватио мој пријатељ и 
саиграч Богдан Огризовић, и заједно 
смо на крају одлучили да прослава буде 
за све генерације клуба. И онда смо 
организовали гозбу у ресторану  на старој 
аутобуској станици, 2. октобар нам је 
помогао. Била је то дивна послава са 240 
гостију. Тада је економска ситуација била 
добра, па смо добили помоћ од неких 
фирми. Међутим, 2013. године, када је 
требало да се прослави пун век постојања, 
прилика је пропуштена. Сматрам да је 
нечувено да један клуб не прослави 
вековни јубилеј. И онда сам поново дошао 
на идеју да се окупимо, и да направимо 
ову прославу упркос немаштини, и на 
сву срећу успели смо. Желели смо да се 
дружимо на овако величанствен начин и 
уз музику евоцирамо успомене на дане 
играња у ФК Вршцу, на победе, поразе и 
да срећни и задовољни одемо кућама 
закључио је Мохан.

Мало који град може да се похвали 
фудбалским клубом овако дуге традиције. 
У складу са тиме, Фудбалски клуб „Вршац“ 
има и увек ће имати одану групу љубитеља 
и пријатеља којима је до његовог очувања 
веома стало.

В. Јањић

Вршац је недавно (31. јула 
2016.) био домаћин занимљиве 
манифестације “” у организацији Wolf 
Race Racing Team-а. Скуп, организован 
на Градском тргу, пети је по реду, 
али и први после две године паузе, 
како истиче Бранислав Ган, један од 
чланова клуба и организационог 
одбора манифестације.

- Ове године имало смо учеснике 
и посетиоце из читаве Србије 
(Суботице, Новог Сада, Београда, 
Крагујевца), али и десетак аутомобила 
из Темишвара. Стотинак аутомобила 
било је изложено на шеталишту, а 
неколико десетина возила стигло је 
као подршка такмичарима. У сваком 
случају, мислим да смо успели 
да Вршчанима пружимо нешто 
несвакидашње, каже Ђан.

У оквиру манифестације одржано 
је неколико занимљивих надметања.
Такмичари су се огледали у десетак 

различитих дисциплина а за 
публику су најинтересатнија била у 
најгласнијем издуву, у различитим 
категоријама стајлинга, као и у 
квалитетном озвучењу аутомобила.

- Изазвали смо мало више буке 
на шеталишту, али видели смо да је 
људима пријао тај адреналин и да 
су сви били врло заинтересовани. 
Додељено је четрдесет пехара за 
различите категорије такмичења, 
читав програм употпуњен је наступом 
плесачица на импровизованом 
подијуму, као и у такмичењу у прању 
аутомобила у којем је посебно 
уживао мушки део публике. Имали 
смо професионалне судије из 
Новог Сада које су мериле јачину 
звука, профи судије из Београда за 
оцењивање стајлинга, у разговору 
са посетиоцима уверио сам се да су 
задовољни, и организацијом, посебно 
амбијентом. У већини градова овакве 

и сличне манифестације одржавају се 
на периферији, док смо ми, на нашем 
тргу, имали савршену локацију. Наш 
циљ је да ова манифестација постане 
традиционална, нагласио је Ђан.

Wolf Race Racing Team основан је 
пре 14 година (2002) у Београду, а 
неколико година касније вршачки 
ентузиајасти основали су свој 
огранак који је, касније, прерастао 
своју матичну организацију по 

броју чланова и организовасти, 
па је и седиште клуба премештено 
у Вршац. Данас, Wolf Race Racing 
Team броји петаестак чланова, 
на овој манифестацији нису били 
учесници јер су сви били укључени 
у организацију. Иначе, Вршчани 
са великим успехом учествују на 
сличним такмичењима у другим 
градовима.

Б.Ј.

5. CARSTYLING SHOW У ВРШЦУ ОДРЖАН У ОРГАНИЗАЦИЈИ WOLF RACE RACIN TEAM-A

ПОВИШЕН АДРЕНАЛИН НА ГРАДСКОМ ТРГУ

НАЈСТАРИЈИ СПОРТСКИ КОЛЕКТИВ У ВРШЦУ ПРОСЛАВИО 103. РОЂЕНДАН

ФК ВРШАЦ ЗА СВА ВРЕМЕНА

Висок ниво организације: Чланови Wolf Race Racing Team-а

ЗАХВАЛНОСТ ГРАДУ И СПОНЗОРИМА
У оквиру програма Лето на језеру, за наступајући викенд 

планиран је турнир у одбојци на песку за све категорије: женски, 
мушки и мешовити парови. Учешће на турниру је бесплатно. 
Организује се и школа одбојке за девојчице и дечаке која је, 
такође, бесплатна, а пријаве су могуће и телефоном на број 060- 
551-39-80. 

Легенде и будући асови: ветерани и млађе селекције ФК Вршац
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Вршчанин Драган Богдановић од 
2002. године бави се високогорством и 
до сада је освојио око 320 планинских 
врхова. Од тога је 270 високо преко 
2.000 метара. Недавно је Богдановић 
кренуо са експедицијом пут Кавказа. 
Освојио је два врха: Казбек у Грузији, 
висок 5.033 м, и највиши врх Европе, 
Елбрус у Русији, 5.642 м.

-Експедиција је трајала од 1. до 17. 
јула, организатор је био Планинарски 
клуб „Балкан“ из Београда, водич је 
била Милена Арсић, каже Богдановић. 
Учествовало је 27 планинара, а 
осим мене у експедицији је била 
и Вршчанка Јулија Герга, чланица 
Планинарског друштва Жељезничар. 

Успон на Казбек 
-Кренули смо од Храма Светог Саве 

у Београду, прича Богдановић. Пут 
нас је водио преко Бугарске, Турске 
до Грузије, а касније и Русије, која 
нам је била последње одредиште. 
Пут је био изузетно напоран, прешли 
смо 6.070 км у оба правца. Ишли смо 
малим аутобусом са 30 седишта који 
је био препун опреме. Дуго путовање, 
чекање на границама по 9 и 12 сати, 
било је напорније него сам успон на 
врхове. 

Прва станица била је Грузија где су 
алпинисти пели Казбек, врх Кавказа 
висок 5.033 м. 

-Дошли смо до села Казбеги које 
је на висини од 1.800 м и одатле 
смо отишли до планинарског дома 
па до глечера, истиче Богдановић. 
Опрема нам је пренета на мулама, 
имали смо тешке ранчеве. Одатле 
смо ишли пешице до планинарског 
дома Белтхеми (3.650 м). Сутрадан 
смо успели 920 метара да се 
аклиматизујемо, као тренинг. 

Наредног дана кренули смо на врх 
у 1 сат после поноћи. Пели смо око 
1.400 м надморске висине успона до 
врха. Времена нас је послужило. Било 
је лепо, сунчано, без ветра какво не 
памти ни локални водич који је ишао 
са нама. На самом врху температура је 

била у плусу, што је права реткост. Сви 
смо испели до врха Казбека за 10 и по 
сати. Успон није био много технички 
захтеван. Најважније је било да нас 
не ухвати висинска болест. Поглед 
са врха био је предиван. Време 
сунчано, све као на длану. Били смо 
изнад облака који су нам скривали 
делове земље испод нас. Имали смо 
среће, на време смо кренули назад 
са врха. Убрзо је време почело да се 
квари. На великим висинама време се 
брзо поквари. Искусни високогорци 
кажу да ако не попнеш врх до подне, 
најкасније до 13 сати, враћај се јер 
може да те задеси невреме. 

Први планирани врх био је освојен. 
Експедиција је кренула даље, у Русију 
где је планинаре чекао нови изазов.

На крову Европе
-Прво ноћење у Русији имали 

смо у Терсколу, сећа се Богдановић. 
Успут су нас зауставиле 3 полицијске 
контроле, скенирали су и аутобус да 
виде има ли оружја. Сутрадан смо 
се жичаром попели од места Азау, 
у подножју Елбруса,  до платформе 
Гарабаши на 3.750 м. Ту смо спавали 
у барелима, специјалним цистернама 
за преноћиште планинара. Падала 
је ледена киша и око 20 цм снега. 
Нисмо ни ишли на аклииматизацију. 
Следећег дана гусеничар нам је изнео 
ствари до Приута, планинарског дома 
на 4.050 м. Ми смо ишли пешице. 
Време се пролепшало и око поноћи 
кренули смо на врх. Ишли смо у 
колони један по један. После 7 и 
по сати хода стигли смо  до Седла, 
увале између два врха, источног и 
западног Елбруса. Ми смо ишли на 
западни Елбрус. Од Седла смо морали 
појединачно. Остало је још 340 м 
за успон. Изашао сам то за сат и по 
времена. Како смо били ближе врху, 

ветар је био све јачи, преко 80 км на 
сат. 

Лоше време покварило је 
доживљај чланова експедиције. Нису 
могли дуго да се задрже на врху, да 
уживају у предивном погледу.

-Направио сам само пар 
фотографија на врху, за успомену, 
каже Богдановић. Поглед је био леп, 
време сунчано, али ветар изузетно 
јак, око 25 степени испод нуле. Кад је 
тако јак ветар не смеш ни рукавицу да 
скинеш. Јер, ако ти је однесе ветар, 
смрзне ти се рука без рукавице. 
Нисам могао ни са заставом да се 
сликам, однео би ми је ветар. Остао 
сам десетак минута на врху и пошао 
назад. 

Био је ово трећи успон Богдановића 
на Елбрус. Први пут 2003, други 2008. 
На ову експедицију је пошао највише 
због Казбека, нижег врха Кавказа који 
је у Грузији, где до сада није био. 

-Казбек је интересантнији за 
успон, сматра Богдановић. Имали смо 
глечер, прелазили реку, било је више 
пукотина, било је опасније и више се 
ходало него код успона на Елбрус. 

Ј.Е. 

ВРШЧАНИН ДРАГАН БОГДАНОВИЋ ОСВОЈИО ВРХОВЕ КАВКАЗА

ПОГЛЕД СА НАЈВИШЕГ ВРХА ЕВРОПЕ
ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

СА КАВКАЗА НА 
АЛПЕ

После повратка са Кавказа, 
након само 4 дана одмора, Драган 
Богдановић је кренуо у Аустрију да 
испење два врха на Алпима: Хохалм 
шпице (3.360 м) и Вил шпице (3.770 м).

- Оба врха била су изузетно 
захтевна за успон и технички и 
физички, много напорнија од 
Елбруса, каже Богдановић. Пели смо 
ферату која иде кружно по гребену и 
спушта се на глечер. Ферате су стене 
обезбеђене сајлама и клиновима 
без којих је немогућ успон. Другу 
ферату од глечера до врха пели 
смо са дерезама на ногама што је 
врло напорно. После смо отишли у 
Швајцарску и кренули на највиши 
врх Дифур шпице, 4.634 м. Успео сам 
до 3.500 м и одустао због премора од 
Кавказа.
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Ненад Гајић, аутор бестселера 
под називом „Словенска 
митологија“, енциклопедијске 
књиге коју је Лагуна први пут 
издала 2011. године, а која је од 
тада доживела још пет издања, 
недавно је, такође у Лагунином 
издању, објавио авантуристички 
роман настао према мотивима 
српске народне епике – „Бајка 
над бајкама: Два цара“. Књига 
представља други део трилогије 
започете романом „Сенка у тами“. 

Иако се годинама бавио 
најразличитијим професијама, 
од банкара и менаџера, преко 
програмера, до музичара и 
телевизијског уредника, Гајић је 
већ дуго препознатљив као један 
од аутора који су највише учинили 
за популаризацију словенске 
митологије и због којих клинци 
данас ипак знају ко су Перун, 
Сварог, Велес... 

Недавно је изашао и други део 
трилогије „Бајка над бајкама“ под 
насловом „Два цара“. Како је изгледало 
истраживање које је претходило писању 
серијала „Бајка над бајкама“? Је ли и 
писање „Словенске митологије“ био један 
од корака? 

- Да, или сте одлично обавештени, или 
је словенски митски свет заиста успешно 
пренет и у „Бајку“. Одавно носим ту идеју 
о роману који би обухватио нашу народну 
епику, или бар мени најдраже песме и приче. 
Серијал „Бајка над бајкама“ је, дакле, уистину 
замишљен пре „Словенске митологије“, моје 
прве књиге, која је почела да настаје тек 
кад сам схватио које окружење је потребно 
за роман-бајку коју сам планирао. Али, 
то истраживање нама блиских митских 
простора потрајало је дуже од плана, много 
дуже... Уместо да прочитам неколико радова 
и бацим се на писање романа, ја сам седам 
година посветио ономе што је прерасло у 
књигу енциклопедијског типа, под именом 
„Словенска митологија“. 
Популарну књигу, и по 
читаности, али и по форми: 
она је богато илустрована и 
преноси релевантна знања на 
занимљив начин. То је и тајна 
њеног успеха.

У вашим се књигама 
појављују познати ликови из домаће 
народне епике, али и неки о којима 
знамо мало или ништа. Који су јунаци 
вама лично били најинтригантнији? У 
чију сте психологију и мотиве проникли 
једноставно, а ко вам је задавао муке? 

- Постоје и јунаци о којима 
наизглед не знамо ништа, 
али ће време показати 
другачије... Такви су ми били 
најинтригантнији, ликови који 
се заснивају на историјским, 
али са бројним митским 
особинама придодатим током 
векова, преношењем прича с 
колена на колено. Треба имати 
на уму да сам ја покушавао 
да вратим песме и приче у 
првобитни облик, где сам под 
разним именима препознавао 
исте ликове. Они су у нашем народу израсли у 
надљуде, и ја сам их желео сачувати таквима, 
гдегде продубивши причу како бих, пред 
собом,  дао убедљивост њиховим мотивима. 

Колико то што су ваши јунаци 
утемељени у легендама, народним 
песмама и бајкама, утиче на развој 
драматуршке линије? Да ли вам је оно што 
је у њиховим ликовима унапред утврђено 

народном традицијом више 
олакшавало или ометало 
писање? 

- Искрен да будем, сметало 
ми је то, иако је у пракси 
олакшавало ствари сужавањем 
избора. Али, баш та омеђеност 
није ми пријала, тај недостатак 

слободе да са причом одем гдегод пожелим. 
Сада сам, у другој књизи серијала, прошао 
кроз ону најтежу тачку, до које је прича 
морала довести, и очекујем да ћу се много 
више забављати пишући идућу „Бајку“, јер су 
ми руке у доброј мери одрешене. 

Припремате и трећи део трилогије 
„Бајка над бајкама“. Хоћете ли потпуно 
заокружити приповест о слепој Сенки 
или ће остати простора за евентуалне 
наставке? 

- Знате, „Бајка над бајкама“ на почетку и 
није замишљена као серијал, али је први део 
био већ обиман када сам стигао до места где је 
било природно ставити прву тачку. Тада сам и 
преломио. Уместо да напишем једну „дебелу“ 
књигу, поделићу причу на три смислене и 
самодовољне целине. Ту је и одговор на 
ваше питање: у потпуности ћу завршити 
ту причу, и разрешити све што се ње тиче. 
Али, неке нити остаће слободне, за случај 
да икада пожелим да се вратим том свету и 
пишем о његовој будућности или прошлости. 
На пример, никада није сасвим разрешено ко 
је веома моћни вампир који прогони Сенку 
у првој књизи, и то је нешто што ће, можда, 
једнога дана детаљно објаснити књига 
„Година нулта: Успон вампирског цара“. Али, 
ово не сматрајте обећањем – једино што још 
планирам је трећа књига „Бајке“! Након ње, 
све је отворено, и вероватно ћу прво узети 
одмор да напишем нешто сасвим другачије. 

Колико данас познајемо 
словенску митологију? 
Мислите ли да је на неки 
начин неправедно што неке 
туђе митове, попут грчких, 
римских или нордијских 
познајемо и боље од 
сопствених? 

- Мислим да се ситуација 
поправља и да све више 
знамо, за шта је заслужна и 
моја „Словенска митологија“ 
са својих шест издања, али и 
многи аутори који у својим 

делима користе и развијају словенске 
митске мотиве... Верујем да смо, напокон, 
прихватили то као нешто што нас дефинише 
од древних времена, попут Грка који своју 
митологију одавно „извозе“ остатку света. 
Многи клинци већ знају Перуна боље него 
Зевса и Одина. 

Последњих година све више расте 
популарност епске фантастике. У чему је по 
вашем мишљењу узрок: спектакуларним 
екранизацијама најпознатијих дела, 
шанси за бег од стварности или нечем 
трећем? 

- Све то, и још више од тога. У овом 
времену површности и распона пажње од 
неколико секунди, парадоксално је да се 
читају практично само романи, док су краће 
форме озбиљно запостављене. Уз то, читаоци 
се све више окрећу серијалима, тражећи 
што обимније књиге за своје уживање. 
Разлозима ће се бавити психолози, али то је 
свакако један од узрока раста популарности 

епске фантастике, коју одувек красе обимни 
серијали. 

Ко су аутори епске фантастике који су 
највише утицали на вас? 

- Уз „оца модерне фантастике“ Толкина, 
навео бих још и Муркока, а проширио бих 
и научном фантастиком, у коју ме је заиста 
увео Асимов, али и Гибсон са својим сајбер-
панком који данас, практично, живимо . 
Кренуло је од „Хобита“ кога сам открио 
сасвим случајно, у библиотеци, док сам као 
основац гутао по две-три књиге недељно, а 
након Муркоковог серијала о Хокмуну дуго 
нисам наишао на нешто да ме тако понесе, па 
сам се окренуо научној фантастици. Њу сам 
читао годинама, док ми под руку, коначно, 
није дошао и „Господар прстенова“. Тада сам 
схватио да добру фантастику, заправо, није 
могуће прерасти. И тада сам решио да се 
једнога дана окушам у писању исте, где бих 
акценат ставио на нама блиско окружење, 
наше народне митове и бајке... 

Т.С. 

НЕНАД ГАЈИЋ, ПИСАЦ: 

МНОГИМ КЛИНЦИМА ЈЕ ДАНАС ПЕРУН 
ИПАК БЛИЖИ ОД ЗЕВСА 

СТРАТЕГИЈА „ИЗВОРИ 
МАГИЈЕ“ 

Љубав према митологији 
резултирала је и друштвеном 
игром коју сте осмислили – 
„Извори магије“. О каквој је игри 
реч? 

- Била је то стратешка картична 
игра, коју сам осмишљавао 
неколико година уз помоћ 
драгих људи. Било је то више 
од игре, хоби за оне који су 
пратили такмичења, која су 
једном годишње резултирала 
Националним турниром са 
вредним наградама... А у 
позадини стратегије беше 
бујан фантазијски свет, који је 
често цитирао тада непостојећу 
књигу „Словенска митологија“ 
непознатог аутора, јер је то и 
период када сам истраживао 
свет домаће митологије, 
прикупљајући грађу за роман-
бајку. Те године биле су пресудне 
за моје познанство са бројним 
уметницима, који су тада 
илустровали карте игре, а касније 
и моје књиге. Чудни су путеви 
који нас прате кроз живот... 

„Напокон смо 
прихватили 
словенску 

митологију 
као нешто што 
нас дефинише 

од древних 
времена“ 

„Добру 
фантастику 
није могуће 
прерасти“ 
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Дводневни музички фестивал Рок 
Вилиџ који од 2005. године окупља 
љубитеље рок музике у Банатском 
Соколцу крај Пландишта, одржаће се 
предстојећег викенда 12. и 13. августа. 
По старој доброј традицији, улаз за ову 
врхунску музичку манифестацију је 
бесплатан.

Како каже организатор фестивала 
Мирко Миљуш, који је и сам родом 
из овог малог места, цела прича је 
настала као покушај да се с једне стране 
допринесе развоју средине, а с друге 
стрене да се младима пружи нешто што 
би их покренуло, да гледају на будућност 
са више оптимизма, што је у Јужном 
Банату годинама недостајало. Данас, ово 
сеоце, које броји свега 366 становника у 
време фестивала постаје права музичка 
метропола.

Колико је порастао Рок Вилиџ од 
свог настанка?

Фестивал је значајно порастао и на 
неки начин прерастао досадашњи вид 
организације. Очекујемо да се у идућим 
годинама укључе и поједини спонзори, 
како би дали додатни квалитет 
Фестивалу и сачували традицију и 
значај који има за младе из ове регије. 
Број посетилаца се мерио стотинама 
на првом фестивалу а данас их има на 
хиљаде.

Шта је то што привлачи посетиоце?
-Чињеница је да су посетиоци 

умели да препознају квалитет, а ми смо 
се трудили да уз врхунске извођаче 
понудимо и врхунски квалитет  звука. 
Ако се зна да су у овом малом банатском 
месту на бини били чувени британски 
афро-поп бенд ОСИБИСА, Рибља Чорба, 
Атомско Склониште, Црвена Јабука, Рас 
Абрахам, Ван Гог, С.А.Р.С., Психомодо 
Поп, Бркови, Ирина, Дивље Јагоде, ЈУ 
група, Бајага, Партибрејкерси, Дубиоза 
Колектив, Дел Арно бенд, онда је јасно 
да се ради о озбиљном фестивалу. 
Оно што додатно краси фестивал су 
ликовна колонија и књижевна награда. 
Гостовали су нам и глумци Петар 
Божовић, Иван Бекјарев и други. Али 
оно што првенствено одликује Рок 
Вилиџ је заједнички дух у организацији 
самог фестивала.  Почев од месне 
заједнице, становника Банатског 
Соколоца, Општине Пландиште и нас 
који водимо музички део организације, 
сви се максимално ангажујемо како 
би посетиоцима подарили два дана 
уживања у добрим вибрацијама. Као 
сто се зна, Рок Вилиџ није комерцијални 
фестивал и сама организација више 

личи на неку радну акцију, него на 
организацију музичког фестивала. 
Недостају нам волонтери, надамо се да 
ће их бити више идућих година.

Како су мештани прихватили Рок 
Вилиџ?

-Војвођани воле рок музику и то 
поткрепљује чињеница да у великом 
броју долазе на овај догађај. Старији 
мештани, како из самог Соколца тако 
и из околних села, уживају да виде те 
необичне младе људе, да чују хук мотора 
који дефилују кеоз село тих дана, и све 
то на неки начин и њих врати у неко 
друго време.

Кроз какве промене је фестивал 
прошао за ових 12 година постојања?

-Било је значајних измена од првог 
Рок Вилиџа до данас. Свирали су сви 
најбољи домаћи рок бендови, одлични 
кавер бендови, најбољи реге бендови 
Србије, гости из Хрватске, Енглеске,БиХ, 
Италије, Кипра и свакако најзначајнији 
– гости са Јамајке. Видело се да млади 
подједнако воле рок, блуз и реге. Пре 
пар година кренули смо са другом бином 
,Саунд Систем Стејџ , на којој диџејеви 
пуштају разне врсте музике, од хауса 
па до регеа. Посебно смо поносни што 
смо дали шансу младим музичарима, 
који су данас познати бендови. Не треба 
заборавити да су С.А.Р.С. први значајан 
наступ имали на великој бини Рок 
Вилиџа.

У дворишту школе где се фестивал 
одржава, подигнут је споменик Бобу 
Марлију. Како сте дошли на ту идеју? 
Ко је аутор? 

-Аутор  је вајар -скулптор Давор 
Дукић, а првобитну статуу која је 
он лично излио заменили смо у 
међувремену бронзаном, коју је излио 
Зоран Кузмановић из Смедерева. 
Сама статуа Боба Марлија, подигнута 
је у оквиру овог фестивала, одраз је и 
порука, како нас организатора, тако и 
свих посетилаца и учесника фестивала 
- мир, љубав, толеранција  - а то је оно 
за шта се залагао легендарни музичар са 
Јамајке.

 У петак, 12-ог августа, као хедлајнери, 
наступиће иконе српског и екс Ју рока 
„Електрични оргазам“, затим шармантни  
рокабили-ритам ен блуз бенд „Вампири“, 
који се након распада вратио на сцену 
2012. и најпознатији домаћи техно ди-
џеј Марко Настић. Осим њих, моћи ће се 
чути и један од наследника сарајевског 
новог примитивизма  Елвис Јр Куртовић, 
поп-рок група Артан Лили, реге састав 
Бесне Глисте, затим Dj Lexy, Dj Feather 
и рок бендови„The Socks“, „Degeneza“ и 
вршачки „Holloclock“.

 Сутрадан, наступа „Ван Гог“, Никола 
Врањковић из Block-out-a и  трибјут-
бенд „Осми Дан“, који ће изводити 
хитове група „Prodigy“, „Rammstein“ i 
„Rage against the mashine“, затим пост-
гранџ  бенд „Sharks snakes and planes“, 
реге бенд „Lion VYBZ“ и рок бендови 
„The Churlians“ i „Cardinal Point“. За 
електронски звук постараће се DJ Rott 
Bruno и „Balkan Dubstep Unit“.

В. Јањић

БАНАТСКИ СОКОЛАЦ ДОЧЕКУЈЕ РОКЕРЕ

 РОКЕНРОЛ У РОКВИЛИЏУ 12. ПУТ

У оквиру летњег програма,  
у уторак, 9.августа 2016. 
године, у згради Конкордије 
у Вршцу,Књижевна општина 
Вршац представила је  збирку 
песама „Теглице за бубице“  
песникиње из Ниша Стане 
Динић Скочајић. Осим ауторке 
о књизи је говорила и књижевна 
критичарка из  Београда Слађана 
Илић..Модератор програма била 
је Сања Вукелић.

Ево шта о збирци песама 
“Теглице за бубице” казао 
књижевни критичар и рецензет 
књиге Васа Павковић:

- Стана Динић Скочајић 
је списатељица  која се с 
подједнаким, високим  успехом 
бави прозом и поезијом. У 
новој књизи „Теглице за бубице” 
она продужава уметничком 
стазом  коју су трасирале 
њене три претходне песничке 

књиге. Књиге којима је заузела 
једно од најзначајнијих места 
међу савременим српским 
песникињама. и песницима, 
уопште.

Ова поезија средњих женских 
година живи од уздања у привид, 
од деликатне меланхолије, од 
поверења у лепу и прецизно 
изабрану реч матерњег језика.

Прозирање пролазности, 
егзистенцијална стрепња и једна 
висока зрелост обележја су 
сваке песме у збирци, како оне 
кратке, која је траје као дах, тако 
и оне разигране и распричане. 
И прве и друге сведоче о томе 
да поезија ма колико мало била 
присутна у јавној стварности и 
даље поседује дубоки, најдубљи 
смисао – закључује  Васа 
Павковић.

В. Јањић

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ПРЕДСТАВИЛА НОВУ КЊИГУ У СВОМ ИЗДАЊУ

“ТЕГЛИЦЕ ЗА БУБИЦЕ” 
СТАНЕ ДИНИЋ СКОЧАЈИЋ
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ВРШАЧКИ ФОТООБЈЕКТИВ КРОЗ ДВАДЕСЕТИ ВЕК
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 почетком 
и током двадесетог века. Захваљујући 
њима забележена је вршачка визуелна 
историја, док данашњи заљубљеници у 

Вршац и његову прошлост, мало уз помоћ 
узнапредовале технике, а мало више снагом 
локалпатриотске имагинације, успевају да 
нам приуште узбудљиву визуелну шетњу 
кроз декаде двадесетог века.

“Вршачка кула” ће на овим страницама 
у наредним бројевима, захваљујући 
пријатељима из Удружења љубитеља старина 
“Феликс Милекер” објавити ове изузетне 
трагове богате вршачке прошлости.

 Водовод у улици Вука Караџића, 22. август 1962. године

Нова зграда учитељске школе, 7. април 1966. године

 Угао ул. Вука Караџића. и Стеријине
  Улаз у некадашње католичко гробље 60-их година и данас

 Изглед Дворске улице пре пола века
 Нова фасада хотела Србија, 22. август 1962. године
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ВРШАЧКИ ФОТООБЈЕКТИВ КРОЗ ДВАДЕСЕТИ ВЕК
ФОТОРЕПОРТАЖА

Зграда Два пиштоља, 25. април 1963. године
 Зграда на углу улице Анђе Ранковић и Доситејеве пред рушење, 11. 

јул 1960. године

Рушење зграде на углу Обилићеве и 29. новембра, 25. април 1968. године
Стара градска болница на углу Вука Караџића и Љубљанске улице

 Вршачка пијаца, 5. децембар 1958. године

Бусеновање фудбалског игралишта на стадиону, 1961. године
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1077
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.

Продајем плац 
на Сребрном језеру, 
површина 5,01 ар, 
власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-
65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или 
замена за стан или 
мању кућу у Вршцу 
или Панчеву.Тел. 
064/168-58-95.

Хитно на продају 
кућа. Тел. 069/512-
12-04.

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.
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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 
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 

Продајем половна, 
исправна, балконска 
врата (80х225цм 
„Словенијалес“), очувана, 
са дуплим термо стаклом 
и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 
цм „Словенијалес“), 
очуван, са  дуплим термо 
стаклом  и пластичним 
ролом. Цена 40 евра. Тел.  
064/123-17-56.

На продају шиваћа 
машина „Унион“, руска, 
нова, само глава, 
очувана. Тел. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован 
очуван пиштољ 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 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

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

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.

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 
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.

Продајем шатор 
за камповање. 
Повољно. Тел. 826-
251 и 064/22-76-993.

На продају 
п р е г р а д н а 
шестокрилна врата 
од пуног дрвета. 
Димензије 285х380 
цм. Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна 
жена спремала би 
по кућама и служила 
старије особе. Тел. 
065/542-20-82.

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.

Продајем 
аутомобил ЛАДА 
110, 1500 кубика, 
2003. годиште, 
прешла 109. 000 
км. Први власник, 
могућ договор. Тел. 
064/819-9260

Вечно ћете живети у нашим срцима и мислима.
Ваши најмилији:син Станко и ћерка Бранка са породицама.

Прошло је пет година од 
смрти наше вољене мајке

МИЛЕНА  БАЛАНЧ
13.4.1930 -26.08.2011.

Навршава се 29 година од 
смрти нашег драгог оца

СТАНИСЛАВ  БАЛАНЧ
10.5.1930-6.10.1987.
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КАКО ЈЕ СЕВЕР ЗАВРШИО НА ВРХУ МАПЕ? 
Зашто географске карте увек приказују север 

на врху? За оне који ову ствар не узимају здраво за 
готово, најчешћи одговор је зато што су Европљани 
направили карте и желели су да буду на врху. 

Међутим, не постоји ниједан довољно 
добар разлог због чега би север заузимао 
врх картографског „имања”, о чему сведоче 
истраживања старих мапа са различитих локација, 
настале у различитим периодима. 

Дубока произвољност наших тренутних 
картографских конвенција је евидентно видљива 
на Мекартуровој Универзално исправљеној 
мапи света, чувеном „обрнутом” погледу на свет. 
Направљена 26. јануара 1979. године од стране 
Аустралијанца Стјуарта Мекартура, ова мапа је 
осмишљена тако да изазове наше уобичајено 
пристајање на европску перспективу као на светску 
норму. 

Међутим, ова мапа нас чини да се запитамо 
зашто смо тако брзо закључили да су Европљани 
са севера били они који су изумели модерну 
мапу – и одлучили како ће се држати. Као што 
је то често случај, наша жеља да се позовемо 
на европоцентризам приказује одређену 
пристрасност, будући да заправо заслуге за 
картографију највише припадају византијским 
монасима и Јеврејима са Мајорке, више него на 
пример Енглезима. 

Не постоји ништа неизбежно или суштински 
тачно, ни у географском, ни у картографском, па 
чак ни у филозофском смислу, када је у питању 
представљање севера горе на мапи, јер је „горе“ 
људска конструкција, а не природна. Неке од 
најранијих египатских мапа показују југ као горе, 
вероватно претпостављајући да ток Нила од југа ка 
северу има везе са утицајем гравитације. 

Такође постојало је средњевековно доба када 
су многе европске мапе биле цртане тако да се 
исток налазио горе. Уколико је постојала било 
каква сумња у религијски значај, елиминисали су је 
побожним илустрацијама Адама и Еве или Христа 
на трону. У истом периоду, арапски картографи су 
цртали мапе на којима је југ био горе, највероватније 
зато што су тако радили и Кинези. 

Ствари су се промениле у доба истраживања. 
Попут ренесансе, ова ера није почела на северу 
Европе, већ у Средоземљу, негде између европског 
и арапског света. Током 14. и 15. века, невероватно 

прецизне поморске мапе Средоземног мора и 
његових бројних лука су почеле да се јављају као 
Портолански графикони. 

Били су осмишљени за морнаре који су морали 
да плове морским трговачким путевима уз помоћ 
недавно усвојене технологије – компаса. Ове мапе 
нису имале горе и доле, јер су слике и речи били 
у свим правцима, генерално усмерени ка центру 
мапе. Међутим све су имале ружу компаса са 
севером који се јасно истицао од осталих праваца. 

Чланови Италијанске картографске школе 
су волели да обележавају север шеширом или 
украшеном стрелом, док су њихове подједнако 
утицајне колеге са шпанског острва Мајорке 
користили разрађен цртеж Полариса, звезде 
Северњаче. Ови људи, који су основали 
Мајорканску картографску школу установили су 
неколико других картографских конвенција 
тог доба, укључујући бојење Црвеног 
мора бледо црвеном бојом и 
цртање Алпа као џиновске 
пилеће ноге. 

Међутим ово је само 
део објашњења. Стрела 
на компасу је подједнако 
лако могла да показује на 
југ, будући да се магнетне 
игле једноставно равнају 
са Земљиним магнетним 
пољем, са полом на свакој 
страни. Заиста, Кинези су 
се ослањали на своје прве 
магнетне компасе који су 
показивали на југ. Веома 
битно је то што су развили 
овај систем пре него што су 
почели да користе компасе за 
навигацију морем. 

До тренутка када су усвојили 
компасе, Европљани су већ били искусни 
навигатори помоћу Северњаче, једне тачке на 
небесима која је остајала непромењена било где 
на северној хемисфери. Многи морепловци су на 
компас гледали као на вештачку замену за звезду 
када су ноћи облачне, а неки су чак веровали да је 
сама звезда вукла иглу ка северу. 

Ипак и када је компас који показује на север 
постао битан за навигацију и навигационе мапе у 

15. веку, мање прецизне земљишне мапе које су 
показивале цео познати Стари свет наставиле су са 
дезоријентисаним низом различитих перспектива. 
Неке су имале исток горе, у складу са европском 
традицијом, док су друге преферирале југ, у складу 
са арапском традицијом, а треће су имале север 
горе у складу са ружом компаса. 

Међу осталим стварима које се истичу на овим 
мапама су, с обзиром на обим познатог света, 
локација Средоземља и мала несигурност око 
екватора, чинећи да Италија буде мање-више тачно 
на средини између севера и југа – без обзира на коју 
страну окренете мапу. Италија је сасвим згодно била 
на скоро истој географској ширини као Јерусалим, 
за који су многи картографи претпостављали да 
представља центар познатог света. 

Заправо, први ударац овој побожној 
претпоставци било је откриће колико 

је Старог света лежало источно од 
Јерусалима. Тек је касније постало 

јасно колико је Јерусалим, а 
самим тим и Италија, северније 

од екватора. 
Позиција севера 

коначно је обезбеђена 
почетком 16. века, 
захваљујући Птоломеју. 
Птоломеј је био хеленски 
картограф из Египта чији 
је рад у 2. веку обезбедио 
системски приступ 

мапирању света, заједно 
са укрштеним линијама 

географске дужине и 
ширине на пројекцију 

„полупоједене крофне” која је 
осликавала заобљеност Земље. 
Картографи који су први 

направили велике, предивне мапе 
читавог света, Новог и Старог – људи попут Жерарда 
Меркатора, Хенрика Мартела Германа и Мартина 
Валдсемулера – били су опседнути Птоломејем. 
Пустили су његову Географију кроз новооткривене 
штампарске машине, стављали су његов портрет у 
углове својих мапа и користили његова дела како 
би попунили места на којима никада нису били, чак 
и када су њихова открића откривала ограничења 
његовог рада. 

Из разлога који је изгубљен у историји, 
Птоломеј је север ставио горе. Или бар тако делује 
на јединој преосталој копији његовог рада, коју 
су начинили византијски монаси у 13. веку. Са 
једне стране, Птоломеј је схватио да се, седећи 
у Александрији, налази на северном делу веома 
великог глобуса, чија је величина веома прецизно 
израчуната од стране старих Грка. Са друге стране, 
ставио је Александрију на само дно насељеног 
света познатог Птоломеју, а у центру свих познатих 
цивилизација се налази грчко-римски Медитеран. 

Чак и ако су компаси и Проломеј показивали 
на југ, северњаци су могли да преокрену ствари. 
Заправо, када се север очигледно налазио на врху 
стране у 16. веку, још увек је било расправа око тога 
ко ће на Северној хемисфери завршити лево, десно 
или у центру. Политика реоријентације је све осим 
једноставна. За Американце, лако је да мисле како 
је позиција горе-лево на већини мапа, суштински 
добра; то свакако делује добро за културу која чита 
са лева на десно. 

Међутим, нејасно је зашто би Арапи и Јевреји, 
који читају са десна на лево мислили исто. И иако 
многи картографи воле да дизајнирају мапе са 
крајевима који секу највећи светски океан, сигурно 
је могуће ставити Северну Америку на средину, 
дељењем света на пола кроз Азију. 

Иронично, прихватање положаја Северне 
Америке горе-лево, оставља Африку на средини 
мапе. Иако је Африка на „локацији” која се сматра 
најбољом некретнином, она јој смањује релативну 
величину због Меркаторове пројекције – још једног 
извора жалби картокритичара. 

Оријентација наших мапа, попут многих 
других карактеристика модерног света, изникла 
је из прегршт испреплетаних шанси, технологија 
и политика на начин који пркоси нашој жељи 
да се наметнемо лаким или задовољавајућим 
наративима. 

Али у време када глобални југ и даље пати више 
од свог удела у насиљу и сиромаштву, хајде да не 
одбацимо Мекартурову Универзално исправљену 
мапу света пребрзо. Она наставља да симболизује 
племениту жељу: да можемо да укинемо 
неправедне политичке и економске односе у 
нашем свету лако као што можемо да окренемо 
мапу на нашим зидовима. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 



ПЕТАК • 12. август  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1919МАМЕ И БЕБЕ

„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: 
Ђулијана Илић и ћерка Клаудија, Сретена 
Никола и син Александар Стефан, Ивана 
Марјан и ћеркица Нина, Марија Богдановић и 
синчић Вук, Ана Махо и мали Марио. 

  А.Б.

Ивана Марјан Марија Богдановић  Ана Махо

Ђулијана Илић Сретена Никола
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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

 Како је Вршац тада био 
опседнут ћесарском војском, 
која се овде, као што смо 
видели, била већ сасвим 
одомаћила,Спиридон је и 
становао и делао у Вршцу, 
ненаилазећи ни на какве 
препреке1).

По предању, са Спиридоном 
дођоше у Вршац нови српски 
насељеници из Пећи, они су 
овде основали „Пећску малу“, 
западно од Свиларске улице 
2). Поље и ливаде на граници 
месићкој, које је епископија од 
вајкада уживала, добила је сада 
поново на уживање 3).

На сву прилику около 1700. 
када је вршачка околина 
поново допала Турака, стибичин 
наследник пренесе епископску 
столицу у Карансебеш, јер је 
овај, зато што је ближи Ердељу, 
ма да и њега беше напустила 
ћесарска војска, био далеко 
сигурнији.  Дуго после тога, 
истом око половине 18. века, 
када је такозв. Банат потпуно 
очишћен од Турака, премештена 
је епископска столица стално у 
Вршац. А зато, што је вршачка 
епископија била за време 
и у Карансебешу, звали су 
се неки њени епископи и 
„Карансебешким“ владикама. 
Владичански назив, што га је 
носио Стибица, не означаваше 
изнајпре ограничену дијецезу, 
већ се односио на место, 
одређено за резиденцију 
владичанску 4).

А да је Вршац ваздан сматран 
за владичанску резиденцију 
у источном Банату, сведочи 
не само та околност, што 
је он већ од почетка на то 
одређен био, него и што је год. 
1750. епископска столица из 
Карансебеша пренесена поново 
у Вршац. Што се пак тиче самог 
назива „вршачки владика“, 

он је само ради краткоће 
употребљаван, јер, по правилу, 
источно православни епископи 
носе у свом називу и све 
протопопијате  своје дијецезе. 
Тако данашњи вршачки владика 
носи наслов“ епископ вршачки, 
белоцрквански и панчевачки“.

Према овоме, дипломом, коју 
је добио Арсеније III измењено 
је у неколико наредба Ђорђа 
Ракоција II која је потекла 
можда из подобних наредаба 
његових претходника, а по 
којој је северинска жупанија 
требала потпасти под ердељску 
православну епископију 5).

У привилеђији од 4. марта 
1695. коју су Срби поново добили 
од ћесара - краља Леополда, 
осим што су ослобођени од 
десетка, још им је признато 
право на избор седморице 
својих владика, а међу овима и 
вршачког владике Спиридона 
Стибице 6). По Васићу је већ 
исте године неком другом 
свештеном лицу поверена 
вршачка епископија, наиме 
неком Герасиму 7). Ово се даје 
само тако разумети, ако узмемо, 
да је Спиридон Стибица само 
5 година управљао дијецезом, 
а затим је, на сву прилику у 
половини споменуте године, 
умро, оставивши своје место  
Герасиму.

Међутим рат против Турака 
победно је продужен; појас ког 
је сачињавала ћесарева војска 
око Тамишграда, све се већма 
сужавао. Тада султан покуша још 
једном прибрати сву снагу своје 
царевине, како би ове пределе 
осигурао, а изгубљене тврдиње 
поново задобио. Но баш када 
шћаше код Сенте прећи реку, 
нападне га принц Евђеније и 
тако потуче, да је морао бегати 
чак у Београд (1697). Затим је 
једно за другим заузет Бечкерек, 

Панчево, Нова Паланка и друга 
места. Али, у том се утврди 
карловачки мир (1699). А тиме 
је становницима јужне Угарске  
за неколико година ускраћена 
радосна нада, да ће се потпуно 
ослободити.

Године 1716. освануо беше 
дан и њиховом избављењу. 
Турци се заплеше у рат са 
мљетачком републиком ради 
њезиних пелопонеских области. 
Против Турака био је и Карло III 
као савезник мљетачки. Сада 
принц Евђеније, слављени 
војсковођа, нападне Тамишград, 
и после опсаде од подруг месеца 
уђе у њ` као победилац. Панчево 
и Нова Паланка требали су, 
по Карловачком миру, остати 
Турцима, али на скоро допадоше 
ћесаревцима, који се, под 
командом гр. Мерција, упутише 
Оршави. Турци из наших 
крајева, морадоше ради тога 
напустити своја места, како не 
би остали без свезе са осталим 
одељењима турске војске. И 
тако Турци напустише и Вршац, 
и ако је околина му истом идуће 
године коначно очишћена.8).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (32)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 2 , БРОЈ  20 , 24. ЈУЛ 1976..

КАКО КОРАЧА бУдУЋНОсТ
Насмејано преподне сунчане августовске 

недеље у Војводинцима. Грувају прангије. 
Окупља се људско шаренило око свечане 
трибине у центру села.

Малочас је отворен пут, чијим завијуганим 
глатким телом сада у Војводинце стижу младићи 
са заставама, на разиграним коњима а за њима 
- искићене запреге и стотине других гостију. 
Трешти музика сеоских фанфара. Удружени 
плотуни ловаца подижу облачиће дима и 
птица над крововима сеоских кућа. Слика је 
то бљештаве радости, украшене китњастим 
славолуцима и траком новог пута.

Војводинци на асфалту. Војводинци на 
прозорима, тротоарима, у загрљајима и 
разговорима са гостима... Данас им је празник, 
бескрајан и богат, као све прошле и будуће 
сеоске свадбе заједно.

Већ месец дана ради нови погон за 
производњу полиетиленске амбалаже из фолија 
у овдашњој фабрици за производњу берета 
и капа и прераду пластичних маса „Уча“. Како 
сазнајемо од  Драгана Божића, директора „Уче“, 
у новом погону се производе кесице и вреће за 
индустријско паковање, као и за прехрамбене, 
хемијске, текстилне и остале производе.

- Укупна улагања у нову производњу 
износе 250 милиона динара - објашњава 
Драган Божић.  - Трећину средстава уложила 
је „Југохемија“ ООУР „Хемија“ из Београда, а 
остатак „Уча“, без кредита, односно задуживања. 
Отуда је и заједнички пословни одбор са 
„Југохемијом“ предвиђен да ради седам година.

У вишедневном пожару подстицаном јаком 
и упорном кошавом у Делиблатској пешчари 
изгорело је преко 3.000 хектара  четинара и 
шумског растиња, али су ватром биле захваћене 
далеко веће површине. Права еколошка и 
материјална катастрофа у којој су уништена 
једна јужнобанатска плућа између Панчева и 
Вршца. Јаке кише 16.17.и18. овог месеца коначно 
су омогућиле екипама ЈП „Србијашуме“, МУП-а 
и Војске Југославије, као и осталим грађанима 
који су били  у приправности око Делиблатске 
пешчаре, да одахну након гашења вишедневног 
пожара и евентуалне стихије. Сада остаје да 
се процени настала штета. Што пре крене са 
санирањем читавог терена  и одреди како ће се 
на најбољи начин залечити читава област.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Архива вршач.источ. правосл. 
епископата: циркуларни протокол од год. 
1779.

2) Ника Мандукић: „О Вршцу“ у 
„Вршачкој кули“, год. 1867. бр 12.

3) Архива вршач.источ. прав. 
епископије; циркуларни протокол од год. 
1779.

4) Dr. Johan Heinrich Schwicker: 
Politische Geschichte der Serben in Ungarn, str. 
72.

5) Pesty Fr.:Szörény vármegye 
története св. I. стр. 356

6) Allg. Welthistorie, 49. deo” Gesch. 
Des ungar. Reiches, napisao Jovan Hristijan 
Enggel, Hal. 1798. sv.2.str. 199- Szalay L.: A 

magzarországi szerb telepek jogviszonya az 
államhoy, Pest. 1861. str.40.

7) A. Vasyits: „Denkschrift“ etc. str.20.
8) Fr. Eissinger: Beiträge zur 
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ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА12 , БРОЈ  155 , 23. АПРИЛ 1986.

АМбАЛАЖА ИЗ ФОЛИЈА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА21 , БРОЈ  340 , 30. АВГУСТ 1996.

ПОцРНЕЛА ЈУЖНОбАНАТсКА 
ПЛУЋА

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 (за 10 кг надева):
-6 кг срнећег меса
-4 кг сланине
-200 г кухињске соли
-100 г љуте туцане паприке
-100 г слатке алеве паприке
-40 г бибера
-100 г пастеризованог белог 

лука

За производњу деликатесне срнеће 
кобасице, потребно је 6 кг срнећег 
меса од бута и плећке и 4 кг свињске 
сланине, од гроника или тврде - леђне 
сланине. Месо и сланину исећи на 
комаде величине 3-4 цм и ставити у 
посуду и додати припремљене зачине.

Месо, сланину и зачине добро 
измешати и оставити да одлежи у 
хладној просторији или фрижидеру, на 
температури од4-7 ºC, од 24 до 48 сати. 
Након тога, масу самлети на машини за 
млевење меса, са решетком промера 

5-6 мм. Потом, све поново добро 
измешати и пунити у танка  свињска 
црева и „поравнати“ на дужину од свега 
10 цм.

За конзумирање, свеже кобасице 
се могу припремати динстањем, 
пржењем, или печењем на роштиљу, за 
дуготрајнију употребу, кобасицу треба 
димити хладним димом буковог дрвета 
и његове пиљевине. Димљење траје 
2-3 дана. После димљења кобасице се 
окаче у проветрену, тамну просторију, 
на температуру од око 15 ºC, ради 
ферментације и постепеног сушења. 
Овај процес, траје око три недеље. 
Овакав начин сушења, примењује се 
када су температуре ниске - у јесен, 

зиму и рано пролеће. Ако су дани 
топлији, кобасица се подвргава топлом 
димљењу, на температури од 75-85 ºC. 
Тај процес траје 2-3 сата, зависно од 
дебљине црева. На тај начин, добија 
се полутрајна кобасица, која се мора 
чувати на температури од 5-8 ºC.

Сирове и суве кобасице, за 
време топлих дана, треба чувати у 
замрзивачима (до -20 ºC.) спаковане у 
полиетанске кесе. Полутрајне димљене 
кобасице  могу се барити, или кувати у 
води, на температури од 90 до 100 ºC, 10 
до 15 минута. Укус им је врло добар, а 
служе се као предјело, или главно јело, 
уз разне прилоге или салату, по жељи.

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.

У нашој породици Ковачевић гајење 
винограда, производња вина и ракије досеже 
у далеку прошлост. Можда је управо то било 
пресудно за моју одлуку да металски занат, 
фабричке хале, подредим селу, породичној 
традицији, прелепој фрушкогорској природи 
и винограду. Поред квалитетних вина мој 
специјалитет је комовица која ми је, такође, 
донела многа признања и одличја.

„Тајна“ моје трофејне комовице лежи 
у најквалитетнијем грожђу из сопствених 
винограда (на шест хектара). Доминирају 
“рајски ризлинг“, „вранац“ и „хамбург“ из 
којих одмах отачем четрдесетак одсто 
првотока за вино. Остатак (50 до 60 одсто 
кљука без петељки) иде на врење у базене 
премазане квалитетном епоксидном смолом. 
За убрзавање врења, које тече без присуства 
кисеоника, не користим селекционисани 
квасац, већ кљук у фази бурног врења, а 
сасвим ретко, када је грожђе мање слатко, 
кљуку додам мало шећера.

Ферментација, обично, траје од седам до 
десет дана, а дестилација, којој посвећујем 

посебну пажњу, почиње одмах када 
широмер покаже „нула“ шећера. За печење 
комовице користим добар класичан казан 
од 200 литара, у који наспем 80 литара чисте 
питке воде . Процес водим веома полако 
и пажљиво, посебно када меку ракију 
претачем. Наравно, најпре извадим један 
и по до два одсто првенца, а престајем са 
прикупљањем кад јачина ракије на нули 

достигне 16 гради, потом настављам да 
печем патоке.

Младу ракију чувам у стакленим или 
прохромским судовима. Годишње испечем 
око две хиљаде литара комовице и нешто 
мало лозоваче, а то је десетак одсто од 
производње 20 хиљада литара квалитетног 
вина. Моја ракија је хармоничног, благо 
мускатног  мириса и веома питка, а зато и 
веома тражена па не претекну количине 
за дуже одлежавање. Одређену количину 
ракије за „старење“ оставио сам 2001. 
године. За годину-две очекујем ракију 
прворазредног квалитета.

КОБАСИЦЕ ОД СРНЕЋЕГ 
МЕСА

ТРОФЕЈНА ИРИШКА КОМОВИЦА ЗА ТЕЛО И ДУШУ

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Фудбалери Вршца су у 
последњем контролном мечу уочи 
старта нове српсколигашке сезоне 
забележили убедљиву победу 
против Пролетера из Банатског 
Карловца (4:1), били доминантни 
у свим сегментима игре и да 
на голу Пролетера није било 
одличног Илкића, Карловчани 
би претрпели много убедљивији 
пораз. Стрелци за Вршац били 
су Тимић, Рокса, Сремчевић и 
Марковић а за госте је почасни 
погодак постигао Николић из 
једанаестерца. Питање победника 
престало је да се поставља већ 
после десет минута игре када је 
Вршац имао два гола предности, 
а гости су до полувремена само 
у неколико наврата успели 
да пређу центар игралишта. У 
другом делу меча темпо игре је 
пао, ређале су се прилике пред 
голом Пролетера, нападачи 
домаћих су их пропуштали, да 
би у финишу Карловчани успели 
да дођу до почасног поготка. 
Ипак, испоставило се да је 

најјача провера могућности 
новог састава Вршчана био меч 
у Борчи против прволигаша 
БСК-а, који је био и најбоље 
издање изабраника тренера 
Андрије Ферлежа. Остварена је 
победа резултатом 1:0. У осталим 
утакмицама Вршац је одмеравао 
снаге са нижерангираним 
тимовима, Јединством из 
Влајковца, Црвеном звездом 
из Павлиша и Вултурулом из 
Гребенца.

- Задовољан сам играма 
екипе у последњим проверама, 
али то су само назнаке наших 
могућности, праву слику 
добићемо у мечевима за бодове. 
Много смо урадили за четири 
недеље, од селекције играчког 
кадра до стварања хемије у екипи, 
рекао је Ферлеж.

О амбицијама у предстојећем 
првенству стратег Вршчана је 
рекао.

- Видим да се после добрих 
резултата у припремном периоду 
у вршачкој фудбалској јавности 

помиње и трка за прво место. 
Мислим да то није реално, 
подсетићу пре само две - три 
недеље у клубу смо имали једног 
играча, две лопте и три штуцне. 
Мислим да смо селектирали 
добар тим и да имамо квалитет 
за врх табеле, али шампионска 
титула је ипак превелики залогај 
у овом тренутку, закључио је шеф 

струке вршачког српсколигаша.
Вршац у првом колу дочекује 

ТСЦ из Бачке Тополе, освајача 
трећег места прошле сезоне, 
ове једног од претендената на 
пласман у прволигашко друштво. 
Меч на Градском стадиону игра се 
у суботу, 13. августа са почетком у 
17 часова.

ФК ВРШАЦ ЗАВРШИО ПРИПРЕМЕ, ЗА ВИКЕНД СТАРТУЈЕ НОВА СЕЗОНА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ НИШАНЕ ГОРЊИ ДОМ
ФУД БА Л

Велика очекивања: ФК Вршац

Вршац јунајтед је утакмицом у 
Сутјесци против Радничког (1:1) 
завршио припремни период 
и очекује старт првенства 
Војвођанске лиге исток. Први 
меч на програму је у суботу (13. 
август), екипа тренера Мише 
Бељина гостује у Новом Бечеју 
екипи Јединства.

- Добро смо радили током 
припрема, задовољан сам 
залагањем играча, утисак су 
поквариле повреде Бељина, 
Моторова, Бирђана и Олђе 
који неће бити у саставу за 
премијерни меч. Имамо изузетно 
тежак распоред у првих месец 
дана, бићемо задовољни ако 
ове сезоне не буде турбуленција 
и позиционирамо се у златној 
средини, реалан је стратег Вршац 
јунајтеда.

Вршац јунајтед је био врло 
активан у прелазном року, 
ангажована су појачања из вишег 
ранга: Бојан Чукић (БСК Борча), 
Душан Бобић, Марко Тејин, Бојан 
Вагић (Вршац). Из Новог Сада се 
вратио и Сандро Царан, играч 
поникао у омладинској школи 
Вршац јунајтеда.

- Приоритет у јесењем делу 
сезоне биће нам да обезбедимо 
бодовну залиху довољну за миран 
зимски сан. У пролећном делу 
следи нам подмлађивање екипе, 
закључио је Бељин.

Меч у Новом Бечеју Јединство - 
Вршац јунајтед игра се у суботу са 
почетком у 17 часова.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОЧИЊЕ НОВУ СЕЗОНУ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ЦИЉ ЗЛАТНА СРЕДИНА

Квалитет у везном реду: Душан Бобић (Вршац 
јунајтед)

Фудбалери Јединства из Влајковца 
су тријумфом у баражу за попуну 
Подручне лиге Панчево против 
панчевачког Старог Тамиша, 
потврдили да им је место у вишем 
рангу. Одличне игре у припремном 
пероду нису прошле незапажене, 
посебно добар отпор српсколигашу 
Вршцу на Меморијалу “Драган 
Еречковић Кеда” у Павлишу. О 
амбицијама  Јединства у новој сезони 
говорио је стратег Влаковчана 
Предраг Бата Ракочевић.

- Циљ нам је да у дебитантској 
сезони у Подручној лиги Панчево 
избегнемо борбу за опстанак и да 
покушамо да се што пре учврстимо у 
средини табеле. Дугорочни план је да 
Јединство постане стабилан лигаш у 
овом рангу, каже искусни фудбалски 
стручњак.

У циљу остварења циља 
Влајковчани су ангажовали 
квалитетна појачања у прелазном 
року.

- Дошли су нам голман Саша 
Павлов из Потпорња, Стефан Москић 

из белоцркванског БАК-а и Горан Гуја 
из куштиљског Караша. Сва тројица 
су поникли у омладинској школи 
ФК Вршац. Припреме су солидно 
одрађене уз доста добар одзив играча 
имајући у виду да је ово аматерски 
ниво. 

Влајковчани су у припремном 
периоду забележили победе против 
ослабљеног Вршац јунајтеда (4:1) 
и Полета из Избишта на турниру у 
Павлишу(2:1). Следи одмеравање 
снага са уљманским Партизаном и 
генерална проба, још један дуел са 
Полетом из Избишта.

- Мислим да ће екипа Младости 
из Омољице бити један од главних 
фаворита за висок пласман, док 
ће борба за опстанак бити веома 
интересантна јер је то приоритетни 
циљ највећег броја екипа у нашој 
лиги.

Првенство у Подручној лиги 
Панчево почиње у суботу 21. августа 
а Влајковчани у првом колу дочекују 
Југославију из Јабуке.

ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА, ПОВРАТНИК У ПОДРУЧНУ ЛИГУ ПАНЧЕВО

СТАБИЛИЗАЦИЈА КЛУБА ПРИОРИТЕТ

Мотивисани дебитанти: Јединство (Влајковац)
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Кошаркашки клуб Вршац наставља са 
ангажовање играча за наредну сезону. 
Као решење за позицију плејмејкера 
стручни штаб и руководство клуба 
одлучили су се за Краљевчанина Николу 
Отовића (27, 185), док је на позицији 
крилног центра ангажован Грк са 
српским пасошем Костас Стратакис (20, 
203). Нови организатор игре Вршчана 
Отовић поникао је у краљевачкој 
Слоги,а претходну сезону завршио је у 
грчком друголигашу Филипосу. Пре тога 
наступао је Универзитатеу из Крајове. 
Отовић је завршио студије биологије у 

Америци где је био капитен Универзитета 
Калдвел из Њу Џерсија. 2012. године 
у Америци је добио признање као 
најупешнији студент - спортиста. 

Костас Стратакис поникао je у екипи 
Ираклио из Хераклиона са Крита, прошлу 
сезону одиграо је у београдском Беку, 
члану Друге лиге. Пре тога наступао је за 
млађе категорије Слодеса. Стратакисова 
основна позиција је крилни центар, 
али, по потреби, може да игра и као 
класични центар. Управа КК Вршац је са 
Стратакисом договорила трогодишњу 
сарадњу.

КК ВРШАЦ НАСТАВЉА СА ПОПУЊАВАЊЕМ ИГРАЧКОГ КАДРА

ПЛЕЈМЕЈКЕР ОТОВИЋ И 
ГРК СТРАТАКИС ПОЈАЧАЛИ 

ВРШЧАНЕ

КО Ш А Р К А

Нови Вршчани: Никола Отовић и Костас Стратакис

Протекла су непуна два месеца откако је нова 
управа преузела руковођење Кошаркашким 
клубом Вршац. За то време урађен је пресек 
стања и после детаљне анализе директор 
Предраг Каначки се јавности обратио са 
подацима о затеченој ситуацији. Уз напомену да 
ће све што нова управа буде радила бити јавно, 
најпре се осврнуо на стање у играчком кадру.

- Затекли смо сениорски тим са два 
кошаркаша. То су Стефан Митровић и Милан 
Мунижаба, који нису напустили клуб иако су 
то могли да ураде јер су им зараде касниле 
више од 60 дана. Од млађих селекција постоји 
само јуниорска екипа која броји 12 кошаркаша.  
Што се тиче женске екипе, ниједна играчица у 
сениорском погону није под уговором а млађе 
селекције не постоје. 

Потом је Каначки изнео податке везане за 
затечену финансијску ситуацију у клубу.

- Велики проблем је суспензија од стране 
Кошаркашких савеза Србије и Војводине 
која онемогућава наступ на такмичењима и 
коришћење прелазног рока. Обавезе према 
Кошаркашком савезу Војводине односе се на 
годишње чланарине мушке и женске екипе 
у износу од 360.000 динара. У међувремену 
је бивши играч клуба, Борис Савовић, преко 
свог угоститељског објекта БИМС уплатио тај 
износ, чиме је учинио изузетан гест који итекако 
ценимо, истакао је Каначки.

Остаје дуг према Кошаркашком савезу 
Србије у износу од 167.875 динара који се 
односи на казне из такмичења у претходној 

сезони. Каначки је затим изнео податке везане 
за дуг према играчицама и играчима, члановима 
стручног штаба као и према добављачима и 
станодавцима.

- Укупна дуговања клуба износе нешто више 
од 14 милиона динара (14.075.380). Играчицама 
и играчима, као и члановима стручног штаба  
се за сезону 2015/16 дугује 3.172.888 динара. 
За претходне сезоне играчицама и играчима 
дугује се  4.669.115 динара, док је дуг према 
члановима стручног штаба из претходних сезона 
2. 401.481 динара. Обавезе према добављачима 
су 3.025.361 динар док клуб за станарине дугује 
806.533 динара, навео је директор КК Вршац.

Потом су на ред дошли и подаци о клупским 
потраживањима која нису наплаћена у току 
претходне сезоне. 

- Кошаркашки клуб ФМП из Железника 
Вршцу дугује 1.400.000 динара. Прошлогодишњи 
спонзор, Компанија Свислајон, коме дугујемо 
велику захвалност што је преузео бригу за 
вршачку кошарку у деликатном тренутку, по 
основу уговора, Кошаркашком клубу Вршац 
треба да уплати још 3.600.000 динара. Дуг 
града Вршца према клубу, који је у тренутку 
преузимања износио 700.000 динара, у 
међувремену је намирен. У идеалним условима, 
када би се сва потраживања наплатила дуговања 
клуба износила би 8.375.380 динара, нагласио је 
је Каначки.

Директор Кошаркашког клуба Вршац рекао 
је да се руководство налази пред изузетно 
компликованим задатком обезбеђења средстава 

за пословање у наредном периоду. Велики 
проблем је, према речима Каначког, изгубљено 
поверење од стране играча, тако да је сарадња 
за сада договорена само са играчима са којима 
је актуелно руководство клуба сарађивало 
претходних година. 

- На основу свега наведеног, спортски 

резултат у наредној сезони није императив већ, 
пре свега, стабилизација клуба и интензивирање 
рада са млађим селекцијама, навео је директор 
КК Вршац.

Почетак припрема заказан је за понедељак 
15. август.

ДИРЕКТОР КК ВРШАЦ ПРЕДРАГ КАНАЧКИ ПРЕДОЧИО ЈАВНОСТИ ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ У КЛУБУ

ДВА ИГРАЧА ПОД УГОВОРОМ И МИЛИОНСКИ ДУГОВИ

Предстоји период стабилизације: Предраг Каначки, директор КК Вршац

ИСТОРИЈАТ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА (3)

АТЛЕТИКА - БАЦАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Бацање кугле
Као атлетска дисциплина, бацање 

кугле долази из шкотске традиције, где 
је прво бацање кугле по правилима 
сличним данашњим забележено 
1866. приликом првих такмичења 
која су организовали установљивачи 
атлетике у Британији. По савременим 
олимпијским правилима, кугла коју 
бацају мушкарци тешка је 7,260кг, а 
женска 4 кг, и начињена је од гвожђа, 
месинга, челика или поливинила. 
Сегмент за бацање је круг пречника 
2,135м. Светски рекорд у мушкој 
конкуренцији држи Американац 
Ренди Барнс, који је на митингу у Лос 
Анђелесу 1990. бацио куглу 23,12м. 
Занимљиво је да је само неколико 
месеци касније суспендован са 
такмичења на 27 месеци због 
коришћења стероида, а неколико 
година касније суспендован је до 
краја живота, због коришћења 
забрањених суплемената. Међутим, 
док је постављао светски рекорд, 
био је „чист“ те му је признато ово 
постигнуће. У последњих десет година, 
само један бацач се приближио 
његовом резултату на мање од метра 
разлике. У женској конкуренцији 
рекорд од 22,63м је поставила 
Рускиња Наталија Лисовскаја још 1987. 
Овом дисциплином традиционално 
доминирају Американци и Немице.

Бацање диска
Скулптура „Дискоболос“ једна 

је од икона олимпијских игара, 
атлетике и спорта уопште, а бацање 
диска је дисциплина заступљена 
на већини атлетских митинга. Ова 
древна дисциплинаје била је део 
старогрчких Олимпијских Игара, 
али и поред сачуваних представа на 
ћуповима и скулптурама, до 1870-
их, нико се у овој дисциплини није 
такмичио, нити у осталом знао како се 
то ради. Наиме, тада је један немачки 
наставник физичке културе Кристјан 
Георг Колрауш, на основу трагова 
у уметности и историјској грађи 
реконструисао древни диск и технику 
бацања, при којој је атлетичар то 
чинио стојећи на малом пиједасталу 
. Чешки атлетичар Фантишек Јанда 
- Сук је око 1900. развио технику 
која се и данас користи. Мушки диск 
је пречника 21,9цм и тежине 2кг, 
док  женски  има 18цм у пречнику и 
тежак је 1кг, Прави се од пластике, 
дрвета, фибергласа, гуме или метала 
и сваки има у складу с тиме различите 
карактеристике. Бацање се одвија у 
сегменту кружног облика пречника 
2.5м. Светски рекорд је поставио 
Немац Јурген Шулт на Европском 
првенству у Новом Брандренбургу 

1986., бацивши диск 74,08м као 
репрезентативац Источне Немачке. 
Ово је најдуже важећи атлетски 
рекорд икада. Габријела Рајнш, 
такође Немица је две године касније 
поставила свој рекорд, резултатом 
од 76,80м. У овој дисциплини 
традиционално доминирају Немци и 
Немице.

Бацање кладива
Ово је још једна атлетска 

дисциплина потекла из шкотских 
традиционалних надметања у снази, 
где традиција бацања чекића (на 
словеначком кладива), или кугле на 
штапу  или конопцу, датира од 13-ог 
века. Почетак се везује за забрану 
наоружавања коју је краљ Енглеске 
Едвард I Дугоноги наметнуо Шкотима 
након ратова за независност, који су 
у оваквим дисциплинама тражили 
алтернативне начине вежбања 
ратничких вештина, а у 18. веку 
постаје стандардни део горштачких 
игара, које се и данас одржавају. Током 
средњег века, бацање чекића постаје 
популаран спорт у целој Британији, 
а енглески краљ Хенри VIII помиње 
се као један од најбољих у овој 
дисциплини тог времена. Крајем 19-

ог века, кладиво је стандардизовано 
као метална кугла тешка 7,26кг на 
ланцу, а потом жици дугој 121,5цм. 
Бацање кугле је постало олимпијска 
дисциплина на другим Играма 1900. За 
жене, кугла је тешка  4кг, а занимљиво 
је да је женска конкуренција 
уврштена у олимпијски програм тек 
2000. године на Играма у Сиднеју. 
Светски рекорд поставио је Украјинац  
Јуриј Седих, 30. августа, 1986 у 
Штутгарту, бацивши кладиво као 
репрезентативац Совјетског савеза 
86,74м. Овај рекорд је мање од три 
месеца млађи од Шултовог и такође је 
један од најдуже важећих. Пољакиња 
Анита Волдарчик је поставила рекорд 
2015. године, резултатом од 81,08м. 
Совјетски Савез је својевремено 
доминирао овом дисциплином, али 
последњих пар деценија, шампиони 
потичу из различитих нација. 

Бацање копља 
Природно, будући да је копље 

једно од првих ловачких, а затим и 
ратних оружја, овај спорт се може 
наћи у историји многих култура. 
Такође бацање копља, је попут 
бацања диска, било део оригиналног 
пентатлона у античкој Грчкој. Тада 

се бацало како у даљ, тако и у мету. 
Бацање у даљ је оживљено крајем 
19-ог века у Шведској и Немачкој, 
и постао веома популаран и у 
Финској.  Од 69 олимпијских медаља 
подељених у овој дисциплини, 32 су 
отишле Скандинавцима, а Финци су 
до пре пар деценија били апсолутно 
најбољи бацачи копља, премда су 
још увек у врху. То најбоље илуструје 
податак да су на Олимпијским Играма 
1920. и 1932. све три медаље освојили 
фински атлетичари. Мушко копље 
је дугачко измежу 2,6. и 2,7м и тешко 
800г, а за жене  између 2,2м и 2,3м дуго 
и 600г тешко.  Са резултатом од 98,48м, 
Чех Јан Железни држи убедљиви 
рекорд у бацању копља, који је 
поставио 1996. Иза нега је Финац 
Аки Парвиаинен са 93,09м. Чехиња 
Барбора Шпотакова држи женски 
рекорд, који је поставила бацивши 
копље 72,28м.

Припремио: В. Јањић
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