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ВОЋАРИ ЗАДОВОЉНИ
ОВОГОДИШЊИМ ПРИНОСОМ

У ТОКУ
БЕРБЕ
ЈАБУКЕ И
КРУШКЕ

Произвођачи воћа настављају са
бербом, а добре временске прилике
дале су солидан род. У току су бербе
крушке и јабуке.
-Крушке сорте виљамовка су
обране, а у току је берба сорте абате
фетело, каже Драган Стефановски,
саветодавац Пољопривредне стручне
службе „Агрозавод“ Вршац. Имамо око
150 хектара под крушком, највише у
Белој Цркви. Што се тиче јабука, беру
се сорте златни делишес и пробирна
берба грени смит. Приноси су у
границама вишегодишњег просека,
чак и нешто бољи, од 50 до 60 тона
по хектару. Временске прилике су
погодовале и биле добре за воће,
изузев за крушку која је слабије
родила. Под јабуком је око 700 хектара
у Општинама Бела Црква, Пландиште,
Ковин и Вршац, које покрива

ЗОРАН РАЈКОВИЋ, САВЕТОДАВАЦ ЗА СТОЧАРСТВО ВРШАЧКОГ „АГРОЗАВОДА“

СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ ГРЛА СТОКЕ У
ЈУЖНОМ БАНАТУ

Већ годинама у назад сточарство
је у опадању. Сточари смањују број
грла посебно обичних, неплеменитих
раса кое смо раније вићали на
пашњацима.
-Смањује се број оних грла
која немају порекло и не стварају
субвенцију,
објашњава
Зоран
Рајковић, саветодавац за сточарство
Пољопривредне стручне службе
„Агрозавод“ Вршац. А, специјализују
се одгајивачи који купују грла са
пореклом на основу којих остварују
субвенције, која су важан подстицај
од државе. Субвенцијом се некако
допуњује ниска цена меса. Ми имамо
неко повећање броја одгајивача
квалитетне приплодне стоке, али то
је јако мало у односу на то колико
је раније било. Када сам почео да
радим 2006, имао сам 6 овчара, сада
их имам 34.
Слична ситуација је и у гајењу
музних крава и производњи млека.
-У Вршцу немамо више великих
произвођача, закључује Рајковић.
На прсте можемо да набројимо

ШТАНД ЗА ГРОЖЂЕБАЛ
Према речима Зорана Рајковића,
саветодавца
за
сточарство
Пољопривредне стручне службе
„Агрозавод“
Вршац,
вршачка
удружења „Кришка“ и „Шунка“
изложиће своје производе на
штанду
током
грожђебала.
Посетиоци ће бити у прилици да
дегустирају и купе „Кришкине“
млечне производе, али и производе
од меса чланова Удружења „Шунка“.
произвођаче који имају више од
15 крава у вршачкој општини, што
сигурно није за похвалу. Једино се
још Јасеново држи. Има квалитетне
велике
произвођаче
који
су
наставили да раде као и раније док
је радила млекара. Добро је што су
се појавила две мини млекаре, јер
конкуренција пуно значи.
Рајковић истиче да има одређени
број сточара који се баве узгојем коза
и додаје:

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА АУТОХТОНЕ РАСЕ
Током Грожђебала планира се и округли сто на тему очувања аутохтоних
раса и изједњачавање са субвенцијама које додељује Република
одгајивачима племенитих раса. Очекују се и представници ресорног
Министарства.
Према речима Рајковића, аутохтона раса музне овце виторога жуја данас
се може наћи једино у нашим крајевима, нема је нигде у Србији. Овде има
760 грла витороге жује.

Зоран Рајковић, саветодавац за сточарство ПСС
„Агрозавод“

-Мања су улагања, не треба
да се закупљује толико земље,
скупа механизација. Популарни
су производи од козјег млека, а
јавља се и тренд това у говедарству.
Имамо четири стада са товном расом
херефорд и добијају 20.000 динара
по грлу субвенцију од државе. У тову
сточари имају мање обавеза него
у производњи млека која је много
компликованија и захтевнија.
Када је реч о свињогојству, чека
се закон који ће дефинисати ову
сточарску производњу и бити
усаглашен са принципима које имају
земље Европске уније. Законска
регулатива требало би да подстакне
и подржи мале произвођаче и
прерађиваче меса.
Ј.Е.

ЕУГЕН БАБА, САВЕТОДАВАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ „АГРОЗАВОД“ ВРШАЦ

РАТАРИ ЗАДОВОЉНИ
ПРИНОСОМ, АЛИ НЕ И ЦЕНОМ

Драган Стефановски: Добра година за воћаре

„Агрозавод“. Највеће површине под
јабуком су у Белој Цркви. Највише су
заступљене златни делишес, грени
смит и ајдаред.
Према
речима
Стефановског,
највећи део рода јабуке, скоро 80
одсто, иде на тржиште Русије.
Берба
шљива
је
завршена.
Произвођачи су задовољни приносом,
али не и ценом.
-Цена шљиве била је од 12 до 15
динара за килограм за сорту стенлеј,
а 80 одсто површина је под стенлејом,
подсећа Стефановски. Иначе, под
шљивом је укупно око 200 хектара.
Квалитет шљиве био је добар, али је
била слаба заинтересованост купаца.
Није извежена ни сва количина
прошлогодишњег
рода.
Руско
тржиште није заинтересовано за нашу
шљиву.
Стефановски подсећа да је и грожђе
спремно за бербу која ускоро треба да
почне. Под виноградима је око 1.800
хектара. Очекују се добри приноси,
а обећава и квалитет зрна. Година је,
каже, била добра и за виноградарство,
било је више кише, али уз добру и
благовремену заштиту, биће добри
приноси и квалитет грожђа.

Пољопривредни
произвођачи
настављају са скидањем летине
овогодишњег рода у атару. Скинут
је сунцокрет, почела је жетва уљане
репице, а ускоро креће и берба
кукуруза.
-Ова година била је веома добра за
сунцокрет под којим је било 29.000
хектара, каже Еуген Баба, саветодавац
Пољопривредне
стручне
службе
„Агрозавод“ Вршац. Приноси се крећу
од 2,5 до више од 4 тоне по хектару, а
у просеку имамо приносе око 3 тоне
по хектару. То су вишегодишњи, чак и
нешто бољи приноси.
Према речима Бабе, добар принос
потврђује да су и временске прилике
ишле
на
руку
произвођачима
сунцокрета. Распоред киша био је
добар и није утицао на развој болести
код сунцокрета.
-Највеће површине под сунцокретом
су на територији Града Вршца, каже
Баба. Овде је такав тип земљишта да
није погодан за поједине културе.
Највише сунцокрета је код Куштиља,
Војводинаца, Јабланке, Месића и
Сочице. Ту су и Избиште и Уљма где
су остварени највећи приноси, око 4,2
тоне по хектару.
Баба наглашава да су произвођачи
задовољни овогодишњим родом, али
не и условима тржишта.
Приноси су изнад очекивања,
међутим,
не
задовољава
цена
сунцокрета, додаје он. Произвођачи су
авансно примили средства по цени од

Еуген Баба, саветодавац вршачког „Агрозавода“

30 динара и сад се очекује разлика. Цена
се још увек не зна. Неприхватљиво је да
произвођаче држе у неизвесности као
и ранијих година. Тек након скидања
рода види се које су количине и онда
се одређује цена. Ако је више родило
цена је мања, а ако је род мањи онда
је виша. Људи сваке године имају,
такорећи, исту зараду невезано за то
колико је година била родна и колики
је принос остварен.
Са уљаном репицом било је нешто
другачије. Својевремено добра цена
резултирала је већим интересовањем
произвођача тако да је било нешто
више површина под овом ратарском
културом.
-Уљана репица је у општини
Пландиште пре 2-3 године заузела
доста велике површине, међутим, због

анекса уговора и смањења цене, неки
од ратара почели су да одустају од
ове културе, објашњава Баба. Људи су
чак савладали технологију, имали су
велике приносе, али полако одустају од
сетве уљане репице због несигурности
везано за цену на тржишту.
Ових дана почело је скидање уљане
репице, а ускоро се очекује и жетва
кукуруза.
-Кукуруз је сазрео, чека се само да
падне влага, истиче Баба. Када влага
буде од 16 - 17 процента, жетва ће
кренути.
Стручњаци „Агрозавода“ саветују
пољопривредне
произвођаче
да
се придржавају плодореда који је
значајан за остваривање бољих
приноса ратарских култура, уз примену
свих осталих агротехничких мера.
Међутим, део ратара опредељује се за
пољопривредне културе добрим делом
на основу њихове економичности и
цене на тржишту. Лоша тржишна цена
рефлектује се већ наредне године на
величину обрадивих површина под
одређеним ратарским културама.
Произвођачи једноставно одустају од
непрофитабилних култура.
-У вршачком атару има око 51.000
хектара њива, најзаступљенији је
кукуруз, нешто мање од 50 одсто,
наглашава саговорник „Куле“. Око 15
одсто је под пшеницом, 25 сунцокретом
и остало су шећерна репа, соја, уљана
репица...

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

Ј.Е.
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ВРШАЧКА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ДОБИЛА ЈОШ ЈЕДНУ ПУТНИЧКУ КОМПОЗИЦИЈУ

СТИГАО НОВИ РУСКИ ВОЗ

-Приспела путничка композиција омогући ће увођење нових полазака на релацији ВршацБеоград од децембра - Планира се увођење пословног воза који се неће заустављати од поласка
из Вршца до доласка у Београд фото: Ј. Јовановић

Вршац је добио још један, трећи по
реду, руски воз за путнички саобраћај
што ће омогућити увођење нових
полазака. Тако ће путницима, којих је
из дана у дан све више, бити пружена
квалитетнија
услуга
железничког
превоза.
Како сазнајемо у Железничкој
станици Вршац, почетком децембра
очекује се увођење нове линије на
прузи Вршац – Београд. Долазак новог
руског воза вратиће поверење путника у
железнички саобраћај који је обновљен
пре четири године. Приступачне цене
и савремене путничке композиције
привукле су завидан број путника. На
прузи Вршац - Београд годишње се
превезе од 250.000 до 300.000 путника,
на задовољство руководства Железнице,
али и корисника њихових услуга.
Изузетно интересовање путника било
је један од главних разлога да овдашња
Железничка станица добије и нови,
трећи, руски воз. Услуге железничког
путничког саобраћаја највише користе
радници који се свакодневно превозе на
посао, затим ђаци и студенти.
Руководство Железнице се труди
да својим путницима прилагоди возни

ред. За сада, док се у редован саобраћај
не уведе недавно приспели савремени
воз, има четири поласка из Вршца за
Београд. Нови полазак, који најављују
у Железничкој станици Вршац, према
српској метрополи биће у 7 сати и 58
минута. Воз ће, према реду вожње,
у Београд стизати у 9 часова и 45
минута. Биће то пословна линија која је
замишљена тако да прве године стаје на
свакој станици, а касније се неће нигде
заустављати од поласка из Вршца до
београдске Дунав станице.

АПЕЛ РАТАРИМА
Руководство Железнице апелује на ратаре да обрате посебну
пажњу на места где се укрштају железничка пруга и саобраћајнице
нижих категорија. Пруга која Вршац повезује са Панчевом и
Београдом укршта се са око педесетак пољских путева који имају
слабију сигнализацију. Безбедност је тренутно на завидном нивоу,
али се земљорадницима ипак упућује апел да повећају пажњу
при прелажењу железничке пруге како би се избегли нежељени
догађаји, јер возови пуни путника иду око 100 километара на сат.

Железничари су сигурни да ће
овај пословни воз наићи на велико
интересовање путника јер ће им
омогућити брз долазак у Београд и
путовање у комфорним композицијама.
Железнички
путнички
саобраћај
постао је велики конкурент путничком,
посебно аутобуском, нарочито због
приступачнијих цена превоза. Када
профункционише пословни воз, одлазак
у Београд железницом биће бржи него
друмским саобраћајем, а ту је и модерно
уређен воз са пуним комфором, од климе
до грејања, зависно од годишњег доба.
Руски возови се, заиста, могу похвалити
брзином која до Панчева износи 100
километара на сат, а од Панчева до
Београда 120 км/ч.
Железничари очекују да ће возови
из Вршца убудуће бити повезани
са Прокопом, станицом подземне
железнице у центру Београда, што би
олакшало кретање путника по српској
престоници и сигурно утицало на још
већи број путника.
Ј.Е.

ПОЧЕЛА БЕРБА ГРОЖЂА У „ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА“

УБРАНИ ПРВИ ГРОЗДОВИ МУСКАТА

-У „Виноградима“ задовољни приносом и квалитетом грожђа- Први резултати прераде грожђа
указују да ће вино од рода 2016.бити квалитетно - Тренутно ангажовано педесетак берача, а
очекује се долазак око 150 радник са стране -

АПСОЛУТНА ВЕЋИНА ОДБОРНИКА
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У
ГРАДСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Одборник Горан Штрбац нови је члан Српске
напредне странке. Штрбац је у Скупштину Града
Вршца изабран са листе Покрета Вршачка регија
- Европска регија. Приступањем Штрпца, Српска
напредна странка у Вршцу сада, са 23 од 45
одборника, има апсолутну већину. Уз Штрпца,
нови члан вршачких напредњака је и Јулкица
Митрашиновић, члан Градског већа за туризам.
- Желим да наставим активно да се бавим
политиком, са истим циљем, а то је побољшање
услова живота и подизање грађанског стандарда
у Граду Вршцу. Зато сам и приступила СНС, чију
политику сам, као коалициони представник у
извршној власти, на основу споразума подршке на
вишим нивоима власти, спроводила и претходне
четири године, истакла је Митрашиновић.

.

ДР ДРАГИЦА СТАНОЈЛОВИЋ НАСТУПАЋЕ КАО
НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИК
Др Драгица Станојловић, одборник Групе грађана
„За бољи Вршац“, одлучила је да изађе из поменуте
групације, као и да задржи мандат и настави
активности као независни одборник, како је изјавила
на конференцији за медије, у петак у Хотелу „Србија“.
Коментаришући прелазак одборнице ГГ “За бољи
Вршац” Снежане Рађеновић у СНС, Станојловићева
је између осталог казала:
Као представник групе за коју је гласало
3.000 грађана, сматрам својом обавезом да вас
позовем и да кажем да смо ми Група грађана „За
бољи Вршац“ издали принципе за које смо се
борили у предизборној кампањи, да смо издали
поверење наших бирача и да се у своје име извиним.
Јер, сматрам да немамо права да се играмо са
поверењем грађана. Говорили смо да немамо лични
интерес, да ћемо часно заступати грађане, да се не
бавимо локалном политиком него градом. Нажалост,
показало се да није тако. Издали смо основе једне
сјајне идеје да се грађани организују, да изађу на
локалне изборе и заступају своје комшије, пријатеље,
оне који у њих верују. Ја немам право и не желим да
се играм поверењем грађана и зато излазим из те
одборничке групе.
Др Станојловић је нагласила да неће вратити
одборнички мандат ГГ „За бољи Вршац“ и додала:
-Нећу да вратим мандат, остаћу независни
одборник, јер ако га вратим, ја се одричем идеја у
које верујем читав живот.

.

САОПШТЕЊЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА “ЗА БОЉИ
ВРШАЦ”

Фото: Доша

Првог дана ове седмице почела
је берба грожђа у „Вршачким
виноградима“, који послују као
фирма у стечају. Педесетак берача
и комбајн убрали су прве гроздове
у деловима засада који су под
мускат отонелом. Овогодишњи
род и квалитет зрна су добри, што
обећава квалитетно вино.
-„Вршачки
виногради“
су
овогодишњу производњу и ову
бербу остварили у условима
стечаја, подсећа Петра Крајован,
технолог. Почели смо у марту и
под контролу је стављено 720
хектара винограда. То, практично,
значи да је виноград орезан, да је
спроведена агротехника и на тој
површини очекујемо род.
„Вршачки виногради“ имају
стратешког партнера, српску
фирму са страним улагањем
„Профинекс „ ДОО која је
проценила да има интерес да
уложи у производњу грожђа
овогодишњег рода на делу
плантажа на падинама Вршачког
брега. Да би помогао бербу,
стратешки партнер је купио
неколико трактора и комбајн.
Први транспорт грожђа рода
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2016. почео је да се прерађује у
Подруму „Вршачких винограда“
и према тренутним резултати
очекује се солидна берба.
-Тренутно
је
на
берби
ангажовано педесетак радника,
а наредних дана очекујемо
долазак радника са стране, истиче
Крајован. Очекујемо да ће на
берби бити ангажовано око 150
радника са стране и око 50 људи

из места и верујемо да ће они,
заједно са комбајном, обавити
бербу квалитетно и на време.
Ако буде потребно у јеку
скидања
овогодишњег
рода
грожђа
са
дела
плантажа
„Вршачких
винограда“,
биће
ангажовано још радника. Берба
би требало да се заврши за месец
дана.
Ј.Е.

Снежана Рађеновић својевољно и без консултација
са нашом групом прешла је у редове СНС-а. О томе
смо били информисани из електронских медија.
Неколико сати након тога Драгица Станојловић је,
такође без консултација са групом, на приватном
ФБ профилу изашла са оштрим и неоснованим
оптужбама и објавила да напушта групу грађана.
На састанку одборничке групе За бољи Вршац који
је након тога одржан у присуству свих чланова
Снежана Рађеновић је изнела своје разлоге који
су је мотивисали да напусти групу и одговарала
на питања присутних. Износећи своју критику и
сумње Драгица Станојловић нас је обавестила да ће
напустити ГГ За бољи Вршац а размислити о враћању
мандата. Након два дана, СМС поруком, обавестила
ме је о својој одлуци да мандат задржи и настави
своју „принципијелну“ борбу за грађанска права и
слободе. Ми ћемо се и даље залагати за реализацију
нашег програма а време ће бити једини судија и
потвдити или демантовати одлуку градјана да нам
повере своје гласове, каже се у саопштењу ГГ За
бољи Вршац које је потписао шеф одборничке групе
За бољи Вршац Бранислав Матић.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ДРАГАНА МРЂА, ДИРЕКТОРКА „БАНАТ 1894“ ДОО:

ВРАЋАМО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ
НА ТРЖИШТУ

Традиционални
производи
некадашње Фабрике чоколаде
„Банат“ након дужег низа година
поново су се нашли на тржишту.
Неуспео пословни потез када је
-Најважније је да смо вратили
„Банат“ постао део пожаревачког
те неке наше старе производе које
„Бамбија“ , и када је без посла остао
смо раније успешно и квалитетно
приличан број радника, окончан
радили са нашим технолошким
је после десетак година. Фабрику
је преузео Родољуб Драшковић
искуством и запосленима који
и она је од недавно у саставу
су квалификовани и знају посао,
Компаније Свислајон Таково. Нови
каже технолог Нада Милошев,
власник одлучан је да врати слатке
директорка производње „Баната
брендове некада реномиране
1894“. Надамо се да ћемо
вршачке фабрике чоколаде.
наставити успешно да радимо
-Нови „Банат 1894“ постао је део
да задржимо висок квалитет
Пословног система Свислајон Таково
производа и да из месеца у месец
и почео са радом 1. августа ове године.
повећавамо производњу.
Можемо са поносом да кажемо да смо
покренули све линије у „Банату“, каже
Драгана Мрђа, директорка „Банат
1894“ ДОО. У старту смо имали јасну
Квалитетни производи и богата
оријентацију да ћемо вратити све
палета избориће се на тржишту
старе „Банатове“ производе, као и
и поред јаке конкуренције
Драгана Мрђа и Нада Милошев на кормилу „Баната 1894“
да ћемо задржати и нешто што је у
у
кондиторској
индустрији.
међувремену постало бренд. Јер, не
Тренутно
се
не
производе
можемо да оспоримо да „Јуху“ није
бомбоне, као и чоколадне фигуре
постао препознатљив. Вратили смо
посебно оне за новогодишње и
кокос штанглице, плочице, карамеле,
верске празнике, јер недостаје
-Година 1894. означава почетак производње вршачке фабрике чоколаде
пре свега чоколаду „кравицу“, „Јоопрема. Међутим, планови су већ
јо“ , брендове за које „Бамби“ није
„Банат“ како је регистровано у писаним документима, објашњава Драгана
зацртани и креће се у реализацију
био заинтересован. Желели смо да
корак по корак.
Мрђа. Тај датум повезали смо са новим „Банатом“ да бисмо акцентирали
покажемо традицију и стари дух
-Наш власник господин Родољуб
традицију производње квалитетних чоколадних производња, дезерата,
наше Фабрике и да младе потрошаче
Драшковић
спреман је за додатна
бомбонских и желе производа.
навикнемо на квалитет који је, заиста,
улагања у опрему и осавремењавање
неоспоран.
производње,
и
је
данас
јако али
прилагођен
Потрошачи
су
циљ
је
да
вратимо
пробирљив,а с друге захтевима тржишта.
“Нове
инвестиције
били одушевљени
„Кравица“ је на нивоу стране економски „Кравица“ је на створиће потребу за заслужену лидерску
када су у рафовима
позицију на тржишту
Наше нивоу швајцарских и
швајцарских и белгијских ограничен.
Свислајновог прозапошљавање
нових када је реч о
домаће
и
тржиште
белгијских
чоколада,
дајног ланца од више чоколада, најквалитетнија у региону оценили најквалитетнија која радника,
не
само т р а д и ц и о н а л н и м
од 100 продавница која може да се произведе су програм као врло може да се произведе
произвећ и „Банатовим“
поново
видели на овим просторима и квалитетан, а највеће на овим просторима производних,
водима, наглашава
стручних, технолога.”
слатке производе,
Мрђа. Спреман је
интересовање
је и шире.
посебно „кравицу“ и шире.”
да улаже у људе,
за „кравицу“, кокос
Изузетно
интересовање
карамеле.
у
њихову
едукацију.
Зна да цени
дезерт и карамеле, потрошача
резултирало
је
-Утисци и реакције потрошача као и „јежиће“ који су до сада великом потражњом. Фабрика има њихову посвећеност послу. Нове
више су него позитивни. Они су продавани у ринфузној варијанти, а два погона, један у старој згради и инвестиције створиће потребу за
одушевљени, посебно локал и током ове седмице биће пласирани други у некадашњој Утви.
запошљавање нових радника, не
околина, али и читава Војводина, и кроз комерцијално паковање и
-За месец дана организовали само производних, већ и стручних,
истиче Мрђа. Коментари су да је то зваће се „Чоко јежићи“. „Кравицу“ смо рад у две смене, а некада је технолога.
Технологија
је
на
врхунски квалитет, нешто ново у производимо у три укуса: стандард производња овде радила спорадично, завидном нивоу и кренули смо да
оквиру Система Свислајона, да је леп млечну, лешник и бадем и суво грожђе. по две недеље месечно, подсећа запошљавамо младе стручњаке
дизајн, начин паковања. Потрошач Дизајн је ретро, као што је био некада, директорка „Баната 1894“. За сада којима ће знање и искуство пренети
имамо запослених сто производних старији технолози како би могли да
радника и сви су они пуни ентузијазма. наставе традицију ових производа
До краја године планирана је и брендова. Наш власник нам је
послао јасну поруку
консолидација нашег
да
„Банат
1894“
асортимана са циљем
„За
сада
имамо представља битну
да
се
обезбеде
100 производну целину у
довољне количине запослених
за захтеве тржишта, производних
радника оквиру импозантног
како домаћег, тако и сви су они пуни послов-ног система
какав је Свислајон
и региона.
Када
ентузијазма.
Када
се
Таково. Оријентација
се укаже потреба,
„Баната 1894“ је да се
укаже
потреба,
почеће
и
почеће и рад треће
смене за коју ће се рад треће смене за коју на тржиште вратимо
ангажовати још 50 ће се ангажовати још 50 и са производњом
бомбоњера,
по
радника. Свислајон
радника.
”
чему
је
ова
фабрика
Таково је велики
некада
била
извозник
и
већ
препознатљива.
имамо припремљене
„Банат 1894“ креће у освајање
испоруке за тржишта Македоније и
тржишта
крупним корацима на
Босне и Херцеговине, а следећа је
Црна Гора. У наредних десетак дана задовољство потрошача, али и
имаћемо прве испоруке комплетно руководства и запослених који
за регион. Јер, наш циљ је да будемо се радо сећају златних времена
препознатљиви не само на домаћем вршачке фабрике чоколаде.
Ј.Е.
тржишту, већ и у региону.
„Банатови“ брендови поново у продавницама

ВРАЋЕНИ СТАРИ
БРЕНДОВИ

ЧОКОЛАДА СА ТРАДИЦИЈОМ
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ТАМАРА РАДОЧАЈ, ЧЛАНИЦА КОШАРКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ, ОСВАЈАЧА БРОНЗАНЕ МЕДАЉЕ НА ОЛИМПИЈАДИ У БРАЗИЛУ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18 , БРОЈ 275 , 12.
ФЕБРУАР 1992.

МОМЦИМА СВАКА ЧАСТ

Ђаци IV/1 и IV/2 машинско-техничког, односно
електротехничког
смера
Школе „Никола
Тесла“, њих 36, крајем јануара одазвали су се
позиву хуманости и дали крв, заједно са својим
професорима Миром Поповић и Златком
Огризовићем. Овај ђачки потез био је подстакнут
и у мом разговору са представником овдашњег
Црвеног крста Браниславом Шарцем, с тим што
је подршку у даровима пружила и продавница
„Јелица“, каже проф. Огризовић иначе вишеструки
давалац крви.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18 , БРОЈ 277 , 11. МАРТ
1992.

УЧЕСТВУЈЕ И ТВ ВРШАЦ

Други фестивал независних телевизија, према
последњим информацијама, и поред изузетно
сложене политичке ситуације у главном граду Босне
и Херцеговине, одржаће се како је и планирано од 12.
до 16. овог месеца.
Манифестација ће бити одржана у Галерији
савремене уметности у Сарајеву, а биће приказани
ТВ миксеви, програми иностраних телевизија, а
биће организовани и разговори о независном ТВ
новинарству као и о могућностима отварања нових
незаисних телевизија.
И на овогодишњем фестивалу учествоваће ТВ
Вршац, а за ту прилику сачињен је материјал настао
монтажом најуспелијих прилога који су до сада
приказани на нашој локалној телевизији.
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СРЕЋНА САМ И ПОНОСНА ШТО
САМ ВРШЦУ ДОНЕЛА ПРВУ
ОЛИМПИЈСКУ МЕДАЉУ

Тамара
Радочај,
кошаркашица
српске
репрезентације, вратила се
са Олимпијаде из Бразила са
бронзаним одличјем. Њена
медаља
остаће
уписана
златним словима као прва у
историји вршачког спорта.
Ова скромна, увек насмејана
Вршчанка пронела је светом
име родног града и своје
земље у најлепшем светлу.
Какав је осећај сада када су се
средили утисци са Олимпијаде?
-Олимпијада
се
завршила
20. августа, још смо биле под
адреналином. Све се дешавало тако
брзо, тај повратак, славље. Враћали
смо се у Србију заједно са још три
тимскаспорта, били смо сви у еуфорији,
онда је уследио тај чувени балкон.
Али, сада када се све сложило, полако
се враћају слике са Олимпијаде, која
су била наша очекивања, шта смо
успеле да остваримо. Све је то остало
у лепој успомени, почев од свечаности
отварања Олимпијаде, што нам је прво
подигло адреналин. Лепо је када знаш
да представљаш своју земљу. Била
сам поносна. Сви смо били узбуђени.
Мислим да сам тада
имала већу трему него
пред почетак неких
утакмица. Сада када сам у
својој земљи, када видим
колико је људи пратило
Олимпијаду, како су
навијали за све нас, то
је заиста диван осећај.
Знали смо да читав
свет прати Олимпијаду,
али ми смо тамо били
некако затворени, у
олимпијском селу са
осталим
спортистима,
концентрисани
на
мечеве и нисмо имали
информацију
колико
људи све то прати. Када
се вратиш у Србију , када
те на балкону дочека око
30.000 људи, када дођеш у
свој град и видиш колико
те људи поздравља, жели
да се слика са тобом,
колико причају и колико
им значи та медаља, онда
уствари схватиш колико
је то велики успех.
Да ли си знала да си ти прва
Вршчанка која је граду донела
олимпијску медаљу?
-Ја заиста нисам знала да Вршац до
сада није имао ни једну олимпијску
медаљу.
Имали
смо
учеснике
олимпијада, али нико још није донео
медаљу. Када сам сазнала да сам ја
прва, била сам поносна. Срећна сам
што сам прва Вршчанка која је освојила
олимпијску медаљу. Велика је то част.
Када ми је, по трећи пут, додељено
признање најбољег спортисте Вршца,
била сам у Мађарској. Послала сам
видео поруку, захвалила се и обећала
да ћу у најлепшем светлу представљати
Вршац и Србију и на Олимпијади.
Драго ми је што сам то обећање успела
да испуним.
Који ћеш меч са Олимпијаде
памтити као најзначајнији?
-У спорту кажу да је то увек четврт
финале, тај дан „Д“, када је бити или не
бити. Пре него што смо отишле, много
смо причале о нашим циљевима, Била
је ово прва Олимпијада за све нас,
за 12 девојака и цео стручни штаб.
Циљ нам је био пролазак групе, а у

четвртфиналу шта се деси, тако смо
рекле. Олимпијаду нисмо почеле баш
срећно, изгубиле смо неке мечеве са
великом разликом. Али, успеле смо да
се вратимо када је било најпотребније,
да победино важне утакмице. Онда
је уследио четвртфинални меч са
Аустралијом која је освајала медаље
на претходних 5 олимпијада и, поред
Америке, врх је женске кошарке. Они
су били фаворити у том мечу. Чујем да
су се овде по Србији кретале приче:
“Јао, само да не изгубе више од 20
разлике!“ Од самог старта видело
се да смо имале огромну енергију,
борбеност, и да неће бити лако. Три
минута пред крај утакмице играло се
кош за кош. Шаренац је коментарисао
утакмицу и касније сам прочитала да је
рекао да се не зна где је теже, на терену,
на клупи или онима који гледају. Била
је то најтежа утакмица, али одвела нас
је даље у борбу за медаљу. То је нешто
што ћемо сигурно памтити. Након 2
дана играле смо са Шпанијом. Са њима
смо играле прву утакмицу у групи
и изгубиле у последњем минуту. И
Шпанија је веле сила у кошарци. Жао
ми је што нисмо имале ону борбеност
која нас краси, изгубиле смо. Испало је
као да смо се предале, али касније када
смо разговарале закључиле смо да
није било тако. Тешко је пружити две
изузетно добре утакмице у три дана.
То сви спортисти добро
знају.
Онда је уследила
утакмица
са
Француском за бронзу.
Селекторка
Марина
Маљковић дала је
занимљиву изјаву како
вас је вратила у игру.
Како је било?
-Прво
полувреме
није било како треба.
Морала је да нас тргне.
Марина је не само добар
тренер, него и психолог,
зна нас добро и зна шта
треба у ком тренутку
да каже. На крају се
испоставило да је та
њена шок терапија била
добро решење. Осетиле
смо да су Францускиње
такође уплашене, да
ми не играмо онако
како можемо. У другом
полувремену прорадила
је Маринина тактика и
освојиле смо бронзану
медаљу.
Остаће запамћена она твоја
тројка. Требало је храбрости и
одлучности. Како ћеш ти то памтити?
-Обично кажу да оно што се деси
остане запамћено, али утакмица траје
40 минута и свака лопта је битна, свака
грешка, одбрана, сваки напад. Ми смо
тим који има изузетне индивидуалце.
Важно је да нека од нас све то испрати.
У том тренутку била сам то ја. Срећна
сам што сам то могла да урадим и што
је та тројка „ушла“ баш када је требало,
у правом тренутку.
Српски спортисти познати су
као врло снажни у колективним
спортовима, али и по снажном
тимском духу. Играла си у
иностранству, имаш искуства са
страним спортистима. Како ти
гледаш на то?
-Јесте. То се показало и на
Олимпијади. Имале смо прилику да
будемо сви заједно, да се дружимо
са свима, Новаком Ђоковићем, да
чујемо нека његова искуства. Били су
ту и ватерполисти, изузетни момци,
некима је ово 3. Олимпијада. Пошто је
нама ово било први пут, волели смо да

Желела бих
да обиђем
школе, те
девојчице
које тренирају
кошарку, да им
дам подстрек,
пренесем
искуство.
Мислим да
тренери треба
да их уче да у
почетку све то
буде игра...
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чујемо неке њихове савете, искуства.
Били смо сви заједно у згради, 4 спрата
била су резервисана за тим Србије, за
људе из Комитета који су учинили да
тамо буде све како треба. Била је дивна
атмосфера, дружили смо се, навијали
и подржавали једни друге када је
год то распоред мечева дозвољавао.
Велика ми је част што сам била заједно
са нашим најбољим спортистима,
олимпијцима, и што смо могли сви
заједно да поделимо и добре, али и
оне лошије резултате. Успели смо да
испратимо кошаркаше, ватерполисте,
финални меч Тијане Богдановић. Ако
нисмо били у прилици да навијамо,
имали смо телевизор у соби па смо
навијали као и ви овде у Србији.
Знале смо, у шали, да кажемо да смо
ми Срби лудаци када су нас новинари
питали како смо ми тако сложни у
колективним спортовима. Наравно, то
смо мислиле у позитивном смислу. Не
знам , ваљда нам проради неки инат.
Код нас нема предаје. И када играмо
против велесиле каква је Америка
у кошарци, нисмо показале страх и
ишле смо до краја. Имамо развијен тај
спортски дух, иде се на сваку лопту, не
размишља се о томе да ли ће можда
неко да се повреди, удари. Мислим да
је то нешто што други немају, а нешто
што нас краси. Навикли смо да се
боримо.
По чему ћеш памтити своје прво
искуство на Олимпијади?
-Памтићу по лепим тренуцима. Они
ружни се брзо забораве, поготову када
се све заврши на најлепши могући
начин и освојите медаљу. Све је било
лепо, почев од отварања, дружења,
нових пријатељстава. Немамо много
прилике да се дружимо јер, нажалост,
сви играмо по иностранству. Посебан
доживљај било је, наравно, освајање
медаље, излазак на подијум и додела.
Када си и како заволела кошарку?
Где си научила прве кораке?
-Ја сам некако увек била на
спортским теренима. Мама се бавила
одбојком, тата фудбалом. Био ми је
сан да тренирам одбојку, али у том
тренутку нису се поклопиле коцкице.
Кошарка је тада у Вршцу била на
високом нивоу, мама ме је водила на
те утакмице. Другарица из школе ме је
позвала да кренем са њом на кошарку,
мама ми је рекла да је тренер њен
школски друг Синиша Рудић. Тако сам
отишла на тренинг. Убрзо су кренуле
неке утакмице. Мени је све то било
много занимљиво. Брзо сам заволела
кошарку. Мислим да сам била у петом
разреду када сам почела. Брзо сам
регистрована за пионирску селекцију
„Хемофарма“. Имале смо супер
резулатате, освајале смо првенства
тада Србије и Црне Горе. Купове за
„Хемофарм“ сам освајала као пионирка
и кадеткиња, а доста рано сам почела,
као јуниорка, да одлазим на сениорске
тренинге. Била сам прикључена првом
тиму и била ми је велика част да будем
са тимом који осваја 5 узастопних
титула првака Србије.
Која ти је била прва значајнија
утакмица?
-На почетку били су то најлепши
тренуци када ниси професионалац
и када се играш кошарке. Одлазиш
на тренинге јер то стварно волиш,
нема притиска да мораш да победиш.
Све је још забава, касније постаје све
професионалније када си са првим
тимом. Прва значајна утакмица коју ћу
памтити је када смо са „Хемофармом“,
овде у Вршцу, освојиле титулу
првака државе. Играле смо против
„Војводине“. Водиле су 2:0 у плеј офу и
успеле смо да их победимо са 3:2.
Колико се професионално бавиш
кошарком?
-Са 18 година потписала сам
први професионални уговор са
„Хемофармом“, али сам 2 године пре
тога већ играла за сениорке. Била сам у
саставу првог тима. У „Хемофарму“ сам
била до своје 24. године, а после тога
2 године у београдском „Партизану“.
Тамо је Марина Маљковић била
тренер, а била ми је и овде у Вршцу
пре тога. После тога одлазим у Каљари
(Италија), једну сезону, а последње 2
године играла сам у мађарском „Ђеру“.
Та прва година одласка из земље била
ми је тешка, али тада је у Србији већ
постало доста критично што се тиче
спорта. Радо бих била остала, али
то није било могуће. Девојке су ме у
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ГАЛОП ЦЕНА
КАСКАЊЕ ПЛАТА

Већ смо навикли да у зависности од дебљине
новчаника узимамо све што нам је потребно
данас јер већ сутра цене нису исте. Углавном су то
прехрамбени производи јер се они други готово
и не купују. Ипак је важније преживети него лепо и
модерно изгледати или мирисати, или што је ипак
луксуз, свакодневно се возити колима. Продавци

Италији лепо примиле, било је то добро
искуство. Имала сам лепе услове, била
сам здрава. Лепо сам се уклопила и у
„Ђеру“, била сам много ближе Вршцу,
на 5 сати вожње. А, по Мађарској игра
доста наших играчица. Те 2 године, до
априла 2016, биле су фантастичне.
Шта планираш за следећу сезону?
-Сад сам у неким преговорима,
чекам уговор. Још увек не знам ништа.
Има неколико опција, још је неизвесно
где ћу играти. Биће то у иностранству,
нажалост. Волела бих да у Вршцу
поново заживи кошаркашка прича.
Желела бих да кошарка овде буде
бар на неким стабилним ногама, па
кад једном будем желела да завршим
каријеру што да то не буде овде на
најлепши могући начин.
Реци нам нешто о себи, свом
детињству. Колико ти је породица
била подршка?
-Ја сам Вршчанка. Рођена сам 23.
децембра 1987, у спортској породици.
Мама Жаклина (девојачко Бошковић)
била је одбојкашица, а тата Милан
фудбалер. Имам браћу Немању и
Александра, они су моји главни
навијачи. Уопште, породица ми је
огромна подршка. Јер, медаља има,
како кажу, две стране. Једна је она
лепа, а друга је она где су сузе, крв и
зној. Имала сам и неке повреде, а моји
су увек били уз мене. Веровали су у
мене и то ми значи највише на свету.
Своје детињство, срећно и раздрагано,
провела сам на спортском терену.
Није било лако ускладити школу и
тренинге, а мама ми је увек говорила
да сваки рад даје резултат и да будем
стрпљива. Када дођу резултати, онда
видиш да се труд исплатио. Важно је да
имаш јасан циљ пред собом. Један од
њих био ми је и Рио 2016. Сама сам се
припремала пре Олимпијаде. Било је
тешко кад те све боли, кад имаш упалу
мишића да тренираш, али кад се сетиш
да си међу 100 најбољих спортиста
своје земље, све заборавиш. И данас
кад изађем на терен, уживам.
После основне школе, завршила сам
Гимназију у Вршцу, а веома сам поносна
што сам, поред професионалног
бављења спортом, успела да завршим
и Мегатренд универзитет. Сматрам да
је то веома важно.
У чему је лепота спорта?
-Сусрећем се са људима који кажу

раширених руку дочекују купце, али све је мање
оних који се могу назвати добром муштеријом. А
и како би их било када већ сада за килограм меса
треба издвојити преко 2.000 динара, килограм
јабука 600, а банана 1.200 динара. Брашна и уља
нема, ретко се проналази и шећер, а многи су се
одрекли јогурта и киселог млека у корист млека
неопходног деци.
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да ми спортисти нисмо успели толико
тога да доживимо из обичног живота.
Ја не мислим тако. Не жалим ни за
чим, поносна сам и срећна на све
што сам постигла, посебно сада на
Олимпијади. Исписале смо историју
српске кошарке, последњу медаљу
кошаркашице Југославије освојиле су
1988. Мислим да нисам ништа у животу
пропустила, ни изласке, ни кафиће.
Само спортисти имају привилегију
да доживе ту срећу на терену која се
памти. Нема ништа лепше када чујеш
да су људи устајали у 3-4 сата ујутро
да гледају наше утакмице, када видиш
како су те дочекали, колико су срећни
због успеха и медаље, када доживиш
свој сан да и тебе поздрављају на
балкону као што сам и ја некада
поздрављала наше успешне спортисте.
Нема веће среће!
О чему сада сањаш?
-Желим да сам здрава, да
одиграм још сезона колико могу и
да уживам у кошарци. Са државном
репрезентацијом сам освојила злато
на кадетском Европском првенству у
Турској, европско злато са јуниоркама,
сребро на Светском првенству и
сребро на европском са младом
репрезентацијом, а са сениоркама
европско злато у Будимпешти прошле
године и сада бронзу на Олимпијади.
Има ли, уз професионални спорт,
времена за љубав?
-За љубав увек има времена. Срећно
сам заљубљена. У дугој сам вези. Бране
ми је велика подршка.
Јованка Ерски

Ова школска година у вршачким школама
почела је са приметно већим бројем ученика.
Наиме,
нашим
најмлађим
суграђанима
придружило се још око 400 ђака избеглица, који
бораве у граду. Тако су у школама сем уобичајних,
настале и нове бриге око набавке уџбеника,
превоза деце, њиховог смештаја...
Законом о основним и средњим школама
дозвољено је да једно одељење броји највише 35
ученика и већина школа успела је да у предвиђени
број разреда упише и све нове ђакес тим што их
понегде има и више него што је прописано. Тако
у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Павлишу има
чак 38 првака у једном разреду, а у школи укупно
78 деце избеглица. Како рад са ђацима првацима
и иначе захтева доста пажње и стрпљења, у овој
школи се поставља и питање отварање новог
одељења.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Dan polja kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i sirka na Rimskim šančevima

Rekordna godina sa NS semenom

Novosadske sorte i hibridi seju se u 26 zemalja, od Argentine
do Kine i Indije i odolevaju konkurenciji velikih svetskih
kompanija - rekao je v.d. direktora novosadskog Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo prof. dr Jan Turan
Autor: Siniša Kostić
Ogledna polja novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
okupila su više od pet hiljada poljoprivrednih proizvođača,
stručnjaka i čelnih ljudi Pokrajine i lokalne samouprave, kao
i gostiju iz više od deset zemalja sa nekoliko kontinenata. Na
tradicionalnom Danu polja kukuruza, suncokreta, soje, šećerne
repe i sirka na Rimskim šančevima čulo se da će ova godina biti
rodna, sa dobrim pa čak i rekordnim prinosima svih prolećnih
kultura. Za to su zaslužna i domaća semena, prvenstveno
Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, čime je još
jednom potvrđeno da je NS seme značajan izvozni adut Srbije.
Od Argentine do Rusije. Koliko je Institut za ratarstvo i
povrtarstvo značajan za privredu naše zemlje, najbolje govori
činjenica da je skoro svaki deveti suncokret na svetu plod
naučnog rada u toj instituciji, a pored suncokreta veliki broj
ostalih kultura osvaja kako domaća, tako i svetska polja. To
potvrđuju i proizvođači rekorderi, koji redovno seju domaće
sorte i hibride.
V.d. direktora Instituta prof. dr Jan Turan rekao je da je “Dan
polja” najbolja prilika da se pošalje slika u svet o važnosti i
značaju nauke u Srbiji.
- Nije slučajno da imamo briljantne rezultate koji nas
svrstavaju u rang sa najvećim svetskim kompanijama u ovoj

oblasti. Novosadske sorte i hibridi seju se u 26 zemalja, od
Argentine do Kine i Indije i odolevaju konkurenciji velikih
svetskih kompanija. Za to je potrebna posvećenost, strpljenje
i požrtvovanost, osobine koje krase naučne radnike Instituta.
Ovo je rodna godinu, ali podjednako je važno da će i kvalitet
merkantilne robe biti isto tako odličan. Izostala su gljivična
oboljenja koja su nas ranije pogađala, podsetiću vas samo na
tešku 2010. godinu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo vodeća
je semenska kuća na ovim prostorima i nastavićemo da se
razvijamo kako bi zadržali konkurentsku poziciju - istakao je
Turan.
Da mladi ostanu na selu. Manifestaciju “Dan polja” svečano
je otvorio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
- Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima dugu tradiciju
kvaliteta jer angažuje najbolje stručnjake. Nedavno nam je u
gostima bila delegacija Kazahstana, pre svega tražili saradnju
sa Institutom. Poljoprivreda je najvažnija oblast za nas u
Vojvodini i ona zahteva kontinuirano usaglašavanje primene
mera Pokrajine i Republike koje poljoprivrednici traže. Naša
orijentacija je da u naredne četiri godine sa još više sredstava
i energije razvijamo poljoprivredu u Vojvodini, jer želimo da
ona donese dodatnu vrednost, da brendiramo i zaštitimo
geografsko poreklo koje imaju vojvođanski proizvodi, da
podržimo organsku proizvodnju, i najvažnije da očuvamo selo.
Prvi operativni prioritet pokrajinskih vlasti biće navodnjavanje.
U budžetu za 2017. godinu biće opredeljena i sredstva za
izgradnju smeštajnih kapaciteta, a u narednom periodu
radiće se i na standardizaciji propisa kako bi se poljoprivredni
proizvodi mogli izvoziti i u zemlje EU - istakao je Mirović.
Još veći uspesi. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević
rekao je da mu je veliko zadovoljstvo da prisustvuje “Danu polja”
jesenjih kultura gde se prikazuju sorte i hibridi koji već postižu
dobre rezultate, ali i novi od kojih se očekuju još veći uspesi.
- Čestitam svim dobitnicima priznanja, našim rekorderima
u proizvodnji, sa verom da će biti i dalje isto tako uspešni pa
čak i bolji. Izuzetno je važno da ulažemo u poljoprivredu, a Grad
Novi Sad, pored toga što ima odličnu saradnju sa Institutom
za ratarstvo i povrtarstvo, preko Gradske uprave za privredu
svake godine izdvaja značajna sredstva za tu oblast - podsetio
je Vučević.
I urod i kvalitet. U okviru Dana polja održan je niz stručnih
predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti semenarstva,
selekcije, zaštite bilja, kao i obilazak oglednih polja. Pokrajinski
sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
prof. dr Zoran Milošević je rekorderima u proizvodnji sorti i

hibrida „NS semena” za 2015. godinu uručio pehare i priznanja.
Rekorder Miloš Teodorović očekuje da će ove godine biti još
veći prinosi, nego prošle za koju je dobio pehar.
- Lane sam imao sedam tona kukuruza po hektaru, jer je bila
dosta lošija godina nego 2012. kad sam imao preko 12 tona, ali
uz dosta slabiji kvalitet. Ove godine očekujem između deset i 12
tona po hektaru, u zavisnosti od hibrida i tipa zemljišta na kome
je kukuruz sejan - objašnjava Teodorović.
Patrioti zbog kvaliteta. Dejan Đurišić je ove godine sejao
žito NS 40 S na oko sto jutara.
- Prosečan prinos je bio oko osam i po tona. Sasvim sam
zadovoljan tim rezultatom - istakao je Đurišić.
Niko od nas nije preveliki patriota da seje domaće seme, već
sejemo zato što su dobri prinosi, kaže poljoprivrednik iz Bačkog
Brestovca Nebojša Radić.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Vuk Radojević je istakao da treba pronaći zajedničke
tačke delovanja kako bi na najbolji način povezali nauku,
državu i privredu. Na Danu polja čulo se i da će Institut za
ratarstvo i povrtarstvo i dalje insistirati na konkurentnosti kod
nas i u svetu kako bi NS seme ostalo vredno i prepoznatljivo.
Iz pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu napomenuli
su da će do kraja godine biti objavljeni brojni konkursi za
sufinasiranje poljoprivredne proizvodnje te pozivaju ratare da
ih prate i prijave se na njih.
Iz pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu napomenuli
su da će do kraja godine biti objavljeni brojni konkursi za
sufinasiranje poljoprivredne proizvodnje te pozivaju ratare da
ih prate i prijave se na njih

FOTO KONKURS TURISTIČKE ORGANIZACIJE VRŠAC

VRŠAC U FOKUSU
Slanje fotografija 16-23. septembra 2016. godine
Glasanje 24-30. septembra 2016. godine

PRAVILA KONKURSA

Privredno društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije BIOGAS ENERGY DOO
ALIBUNAR(ILANDŽA) za svoje potrebe raspisuje konkurs za poziciju

GENERALNI DIREKTOR

sasedištem u Ilandži, opštinaAlibunar,
Biogas Energy doo je mlado, ambiciozno privredno društvo iz oblasti obnovljivih izvora
energije koje je u Ilandži sagradilo jedan od najvećih pogona za proizvodnju električne energije
iz biomase u IstočnojEvropi. Ovo postrojenje predstavlja pionirski projekat ovakve vrste u Srbiji,
i jedan od najvećih u regionu, koji ne obuhvata samo postrojenje za proizvodnju biogasa, već
i zatvaranje celokupnog proizvodnog ciklusa u kom su pokriveni svi segmenti proizvodnje –
poljoprivedna proizvodnja, proizvodnja električne energije, upotreba toplote i organskog
đubriva.
POTREBNE KVALIFIKACIJE
•Visoka/Viša stručna sprema poljoprivredne struke
•Minimum 10 godina radnog iskustva od kojih 5 godina na rukovodećim pozicijama
•Obavezno znanje engleskog jezika ili nemačkog jezika
•Napredno znanje rada na računaru
•Iskustvo u efikasnom upravljanju timom ljudi
•Izražena proaktivnost i dinamičnost
•Razvijene sposobnosti planiranja
•Samoinicijativnost i sposobnost strateškog razmišljanja i planiranja
•Upornost i usmerenost na rezultate

ZADACI RADNE POZICIJE

• Donošenje strateških i operativnih odluka u cilju održavanja kontinuiranog poslovanja i
obezbeđivanja uslova za povećanje obima poslovanja
•Rad na organizaciji proizvodnje
•Sastavljanje kratkoročnih i dugoročnih planova
•Raspoređivanje zaduženja
•Koordiniranje i zvršenja zadataka
•Kontrolisanje rezultata rada
•Analiza izveštaja o poslovanju i izveštavanje Upravnog odbora
•Komunikacija sa strateškim partnerima
•Priprema dinamike razvoja
Više informacija o nama na http://glaholding.com/ i http://www.biogasenergy.rs/sr
Propratno pismo i biografiju možete dostaviti najkasnije do23.09.2016.godine.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Turistička organizacija Vršac raspisuje foto konkurs „VRŠAC U FOKUSU“.
Cilj konkursa je promocija manifestacije „59. Dani berbe grožđa“ i turističkih potencijala Vršca.
U periodu od 16. do 23. septembra učesnici šalju fotografi jeu inbox na stranici Turističke
organizacije Vršac.
Nakon završenog perioda za slanje fotografi ja, organizator će objaviti fotografi je u posebnom
albumu.
Javno glasanje biće organizovano na navedenoj Facebook stranici od 24. do 30. septembra
2016. godine.
Tri fotografi je sa najvećim brojem lajkova po okončanjuglasanja biće nagrađene.
Pravo na učešće imaju svi koji pošalju fotografi je u skladu sa gore navedenim pravilima
konkursa, imajuviše od 18 godina i lajkovali su Facebook stranicu Turističke organizacije Vršac.
Jedna osoba može poslati više fotografi ja na konkurs, ali nagrađena može biti samo jedna
fotografi ja istog autora.

ZADATAK I TEMA

Učesnici fotografi jom treba da prikažu svoj doživljaj manifestacije „59. Dani berbe grožđa“.
Fotografi ja treba da je načinjena u Vršcu u periodu od 16. do 18. septembra 2016. godine.
Fotografi je se šalju isključivo u elektronskoj formi u inbox stranice Turističke organizacije
Vršac.
Veličina fotografi je ne sme biti manja od 2MB;format: JPG;orijentacija: landscape.
Fotografi je ne smeju sadržati potpis, žig, natpis ili slična obeležja.
Uz fotografi ju neophodno je u istoj poruci dostaviti ime i prezime autora, adresu, e-mail
adresu, kontakt telefon i naziv fotografi je.
Sve podatke organizator će koristiti isključivo u svrhe realizacije konkursa.Organizator
zadržava pravo da fotografi je koje smatra neprimerenim ili neadekvatnim ne objavi.
Učešćem na konkursu učesnici sva prava nad fotografi jom dobrovoljno ustupaju
Turističkoj organizaciji Vršac.

TOK KONKURSA I GLASANJE

Nakon što se završi period slanja fotografi ja sledi glasanje.
Organizator će objaviti poseban album sa pristiglim i izabranim fotografi jama. Glasanje se
vrši putem lajkova isključivo u tom albumu.
Pobeđuje fotografi ja sa najvećim brojem lajkova, a dve sledeće će takođe biti nagrađene.

NAGRADE

1. Vikend za dve osobe u Vršcu (1 polupansion u hotelu i obilazak grada)
2. Večera za dve osobe u restoranu u Vršcu
3. Degustacija vina za dve osobe u jednom od vinskih podruma
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ПРЕДСТАВЉАМО ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ИВАНА МИЛОШЕВИЋ, УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” ЗА 2016. ГОДИНУ

Представница
вршачке
омладине која поседује лични
интегритет и здрав, позитиван
поглед на свет. Уметница.
У правом смислу те речи.
Креативна, са тежњом да свој дар
подели са светом и оствари своју
сврху постојања - бити срећан.

Како је текло твоје школовање у
МШ “Јосиф Маринковић”, и како си
ускладила тај аспект свог живота са
редовним школским обавезама?
Одабрала сам музичку школу
релативно касно, са 17 година, са жељом
да упишем класичну гитару. Али, имала
сам среће да се баш те године први пут
отворио џез одсек у Вршцу и од једног
професора сам добила информације да
ако положим диференцијални испит,
не морам да имам завршену основну
музичку школу. На испиту професори
су ме питали да отпевам нешто док
будем свирала и након тога убедили
ме да уписем џез певање, а не гитару.
Испало је да је то била добра одлука, а
гитару сам наставила да вежбам сама,
код куће. Када сам уписала прву годину
музичке школе, била сам трећа година
у Гимназији “Борислав Петров - Браца”,
која је била доста захтевна. У почетку
је било јако напорно, од осам ујутру до
два поподне у школи, трчим до музичке
школе да стигнем на часове који трају
до увече. У то време јако мало времена
сам проводила код куће. Када сам
завршила гимназију, остале су ми још
две године у музичкој школи и било ми
је много лакше да све постигнем. Тамо
сам научила много, како о џезу тако и о
класичној музици и желим да захвалим
професорима Срђану Марковићу и
Александри Бијелић Алексијевић што
су ме научили свему што знам. Наравно
и директорки Олги Шинковић која је
увела џез одсек и омогућила нам да се
школујемо у нашем родном граду.

Како
би
дефинисала
свој
уметнички укус, и како волиш да
проводиш слободно време?
Највише волим књиге и филмове
из којих могу нешто да научим, како
о другима тако и о себи, на пример,
о неком историјском догађају,
аутобиографије и наравно комедије.
Неки од најутицајнијих филмова
које сам погледала су “Пијаниста” и
“Ритам лудила”. Што се тиче музике,
избегавам све што је написано за
широку масу и стављено у калуп, јер
ту нема емоције, а ни уметности. Данас
је технологија толико напредовала
да свако може бити певач у студију,
али уживо ретко ко. Зато поштујем
сваког уметника који ствара музику
са емоцијом, са циљем да на музичку

сцену донесе нешто ново, чак иако ми
се жанр не допада. Оно што ја највише
слушам је алтернатива, џез, рок,
метал и наравно, класичну музику.
Као што један мој пријатељ каже, да
је Бах рођен у данашње време, био
би металац. Иначе, волим да пишем
песме и текстове песама и тренутно са
новим бендом радим на албуму који
би требало да завршимо до следеће
године. Прошле године сам на
КАНТФЕСТ-у 2015. године у Београду
освојила друго место по одлуци
жирија за најбољу ауторску песму и
мислим да је то довољан доказ да оно
што радим има неку вредност. Желела
бих да споменем још и MicroWave,
још један вршачки бенд са којим сам
сарађивала. Све су то млади и веома

талентовани људи, који заслужују да
им поклоните тренутке пажње.
Који факултет си уписала?
Уписала сам џез певање на
Факултету Музичке Уметности у
Београду ове године и могу рећи да
сам била пресрећна када сам видела
да је моје име прво на листи. Па ипак,
иако је то велики успех за мене, не
желим превише да се радујем, јер
права борба тек сад почиње.
Чиме намераваш да се бавиш
у животу? Какве су ти животне
амбиције?
Шта
желиш
да
постигнеш?
Не желим да се определим
искључиво за један жанр. Певање је
оно чиме ћу се сигурно бавити, а у
ком жанру, то сада не знам. Желим
да усрећим друге својим радом и
да некоме то што радим постане
инспирација.
Имаш ли некакву животну
филозофију или неки мото којим се
водиш?
Мој мото је, никад не престај да
желиш, јер иако ти се можда чини
да ништа не предузимаш како би
остварио ту жељу, може да се деси
да несвесно ипак радиш на њој.
Праве истинске вредности су по
мени поштовање, скромност, љубав,
породица, могућност да радим оно
што волим и будем креативна.
Шта је на свету или код људи
лоше, те би променила то?
Лоше је када група људи на основу
неких својих или туђих ставова
дискриминише неку другу групу, под
овим мислим на дискриминацију на
социјалној, верској и било којој дугој
основи.
Шта је на свету или код људи
добро, лепо и ваљано?
Све на свету је било лепо док нису
настали људи. Шалим се наравно.
Добро је када људи поштују једни друге
без обзира на било какве разлике,
када сарађују, стварају заједно нешто
што сами не могу, уче једни од других,
шаљу позитивне вибрације које се
итекако осете. На жалост, таквих људи
нема много.
Шта те мотивише а шта
демотивише?
Мотивише ме све што ми је упућено,
чак и негатван коментар, јер ћу тада
у инат радити још више. Такође,
сви млади људи којих има много, а
изузетно су талентовани и посвећени
ономе што раде.
Демотивише ме неправда, али
покушавам да објасним себи да нису
сви људи праведни колико бих ја то
желела.
Како замишљаш своју животну
ситуацију за 5 до 10 година?
Пошто је животна ситуација данас
тешка, претпостављам да ће за 10
година бити још тежа, просто не знам
шта да мислим. Знам да сам изабрала
професију од које ће се у Србији на
жалост, тешко зарађивати. Можда
одем у иностранство.
Шта је најважније у животу?
Најважније је бити срећан. Још увек
не знам где ће ме мој животни пут
одвести, али ћу се трудити да где год да
одем размислим да ли је то оно што ме
стварно чини срећном и испуњеном.
Ако јесте, онда сам на правом путу.
Наравно, срећа не долази сама од себе
већ се стиче радом. Што више радим,
успешнија сам, а самим тим и срећнија.
Шта би желела да поручиш
својим суграђанима?
Слушајте квалитетну музику, да би
за тих 5 до 10 година, сви нови млади
музичари имали бољу будућност.
В. Јањић
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ИВАН ИВАЧКОВИЋ:

ЉУДСКА ИСТОРИЈА ЈЕ
ИСТОРИЈА НАСИЉА И БЕШЧАШЋА

Иван Ивачковић читалачкој
публици познат је као мајстор
публицистике.
Овенчан
је
признањем „Десимир Тошић“
за бестселер под називом „Како
смо пропевали“, а такође је и
аутор збирке есеја „Писма из
Тајног града“, биографских
књига „Уметност побуне“, „Обе
стране јастука“ и „Признања
поп певачице“, као и песничке
збирке „Црвена мапа“. Потписао
је више од две хиљаде текстова
у најрелевантнијим листовима
Србије и бивше Југославије, а
недавно је објавио свој први
роман – „Безверје“ (Лагуна,
2016).
Ова „приповест о неразуму,
милосрђу и последицама“,
како стоји у поднаслову
Ивачковићеве нове књиге,
иронична је и запитана прича
о добру и злу. О њиховом
вечитом сукобу и њиховом
нераскидивом савезу. И, као и
свака права књига, ни ова не
нуди одговоре, већ пре свега
поставља питања.

Свој први роман „Безверје“
започињете цитатом Џона Милтона,
а завршавате га одељком „имена и
појмови“ у коме наизглед нудите
кључ за читање, али пре свега,
жену коју руља, убеђена
Ђаво у „Безверју“ тврди да су
неколико
нових
да је реч о вештици, људи потрошили векове да би кроз
загонетки?
„Нисам ја
хоће да линчује. И идеја озбиљне разговоре искомпликовали
- У праву сте, тај
последњи део књиге у исти водио рукопис, о насловници неколико једноставне ствари, на првом месту
се мењала. На крају, срећу и слободу. Слажете ли се овде
мах је, бар за радозналог
већ он мене. пута
ту је доспео Каравађо, о са својим јунаком? Је ли то један од
читаоца,
дешифровање
чијој слици „Невера Светог разлога због којих би људи, како ваш
Живео је у
претходних и извор нових
загонетки. Знате, мени је неколико облика, Томе“ – мени иначе одувек јунак каже, требало да се боје трајања
посебно важној – постоји света?
било важно да напишем
пресвлачио
и мала прича у последњем
- И могу да се сложим са тиме и не.
необичну књигу, пре свега
Нажалост, несумњиво је да су многе
необичну у структури. Отуд кошуљице као делу „Безверја“.
Чини се да сте се учене – односно, да будемо прецизни,
се, рецимо, у „Безверју“ змија, гојио се
придржавали идеје о квазиучене – расправе више замаглиле
тек на крају откривају
сопствених појмове среће и слободе него што су
и мршавио, а одбрани
имена и идентитети јунака.
ликова.
их објасниле. Ја имам педесет и кусур
Радознао читалац неће,
ја сам га само унутрашње борбе Какве
човек година, и осећам потребу да се неке
међутим, ту стати него ће
пратио“
уопште
проживљава ствари избистре и јасније оделе. Изгубио
га, напротив, крај романа
када покушава да верно сам интересовање за отменост патње,
подстаћи
на
почетак
одбрани ђавола?
интересовање које је карактеристично
разноврсних истраживања и претрага.
- То је одлично и важно
за младе људе. Исто тако,
Универзалност и неизбежност
године пролазе,
зла неке су од основних идеја ваше питање. Ђаво је главни
„Много је теже како
срећу тражим у све
књиге. Подржава их сама структура јунак „Безверја“, мада
дела, али и насловница на којој се књига говори о трагичној пркосити себи него једноставнијим и мањим
налази Каравађова „Невера Светог судбини једног опскурног уносити у рукопис стварима. Али је и тачно
песника
да је потребно много
Томе“. Јесте ли унапред осмислили италијанског
оно што и иначе промишљања да би се
ове детаље или су се на неки начин из осамнаестог века,
песника који је завршио
колико -толико открио
мислите“
наметнули док је књига настајала?
смисао среће и слободе.
- Ништа нисам замислио унапред. као човек помраченог
Неопходно је да човек
Нисам ја водио рукопис, него је он ума, опседнут – а можда
водио мене. Живео је у неколико облика, и запоседнут – Нечастивим. Ђаво, на обиђе пун круг и упозна много тога,
пресвлачио кошуљице као змија, гојио се неколико места у књизи, изједначава укључујући и патњу, да би схватио
и мршавио, а ја сам га само пратио. Најзад чињење зла – додуше не сваког – са једноставну истину да срећа лежи у
малим стварима. А зашто
се консолидовао на стотинак страна људском слободом. Као
би људи, како Луцифер у
згуснутих идеја, ставова, полемика, човеку који верује у Бога
„Неопходно је да „Безверју“ каже, требало да
осећања и, наравно, догађаја, међу и презире зло, није ми
којима је мени најдражи онај у којем један било лако да напишем човек обиђе пун се боје трајања света? Под
„светом“ се ту подразумева
свештеник на тргу испред цркве спасава такву ствар. Још теже ми је
било да такав став учиним круг да би схватио људска врста, оваква каква
убедљивим, тим пре што једноставну истину је: често глупава, погана,
га је истовремено требало
склона злу и насиљу. Људи
– срећа лежи у би, дакле, требало да се
учинити и бурлескним.
Али то је био и изазов, јер малим стварима“ боје сопственог трајања,
много је теже пркосити
јер док је њих биће и
себи него уносити у
зла. Све док сами себе не
рукопис оно што и иначе
униште, чиме ће, да се не
мислите и до чега држите. Тако да је, лажемо, ову планету учинити лепшим и
све у свему, мој осећај двострук. С подношљивијим местом.
Једно од питања које ђаво из
једне стране, уживао сам у литерарном
изазову. С друге, осећао сам ону врсту вашег романа поставља је и да
нелагоде коју је имао Пекић када је ли препуштање злу представља
најдубљи степен човековог очаја или
написао „Време чуда“.

ОМАЖ БУЛГАКОВУ,
ГЕТЕУ, МАНУ, КИШУ...
„Безверје“ обилује посветама
различитим ауторима; који су вам
били највећа инспирација?
- У првом реду свакако Булгаков са
„Мајстором и Маргаритом“ и Гете са
„Фаустом“. Потом Достојевски, Милтон,
Ман, Ниче, Конрад... У једном тренутку
Пекић, а у једном другом Киш. Кишова
„Гробница за Бориса Давидовича“, коју
сам читао много пута, подједнако је
утицала својом туробном атмосфером
и књижевним поступком у којем се
мешају факта и фикција, поступком који
је управо Киш увео на велика врата у
овдашњу литературу.
највишу тачку његове снаге. Када
посматрате дневне актуелности,
локалне али и глобалне, мислите ли
да се та теза која зло представља
као снагу а доброту као слабост
одомаћила у свести људи? Да ли
је то нешто што нам је донело
савремено доба или и ту говоримо о
опште људским карактеристикама, у
којима време не игра никакву улогу?
- Нажалост, мислим да се то, како
кажете, одомаћило у људској свести.
Предуго је на снази наопак систем
вредности и човек је одавно почео
да га сматра нормалним. Заправо, кад
погледате људску историју, видите да је
то историја насиља и бешчашћа, да је
то историја насртања јачих на слабије.
Постоје времена и места на којима је то
очигледније и она на којима се то мање
види, али је заправо увек и свуда тако.
Морал, господство и племенитост – о
херојству да и не говорим – не блистају
као цивилизацијски кодекси, него као
ретки и самим тим драгоцени изузеци.
Т.С.
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ОБЈАВЉЕНА СЕЛЕКЦИЈА ОВОГОДИШЊЕ „ПОЗОРИШНЕ ЈЕСЕНИ“

У ЗВАНИЧНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ
СЕДАМ ПРЕДСТАВА
Овогодишњи, 24. по реду, Међународни
фестивал „Вршачка позоришна јесен“
одржаће се од 21. до 29. октобра, а његов
мото биће „Класика: и отров и лек!“.
Селектор и директор Фестивала Ђура
Мрђа у званичну селекцију изабрао је осам
представа, али ће их ипак бити одиграно
само седам, јер за извођење представе
„На Дрини ћуприја“, како је саопштено
из Српског народног позоришта у
Новом Саду, у чијој је продукцији
настала, у Вршачком позоришту не
постоје технички услови. Концепција
такмичарског програма 24. Међународног
фестивала класике „Вршачка позоришна
јесен“, базира се на најрелевантнијим
позоришним остварењима која су
настала у театрима у Србији и региону,
на темељима домаће и светске драмске
класике, речи су организатора.
- Нема сумње – модерни театар нам
је указао на то да је смисао постављања
класичних драмских дела на сцену
данас, тражење новог смисла. Тако, по
савременој редитељској рецептури за
позорницу приправљена драмска дела из
светске и наше старине, делују на публику
као лек. У противном, читана искључиво
по мерилима и захтевима доба у коме је
настала, драмска класика има отровно
дејство, њено дејство умртвљује мисао –
тврди Мрђа.
У овогодишњој селекцији нашле су се
представе: „Родољупци“ Јована Стерије
Поповића у режији Андраша Урбана
и продукцији Народног позоришта
Београд, затим представа „Перикле“ по
Шекспировом тексту и у режији Никите
Миливојевића, а у извођењу Шабачког
позоришта, „Хроми идеали“ према роману
Милутина Ускоковића „Чедомир Илић“
и драматизацији Олге Димитријевић,
редитеља Златка Свибена у продукцији
Народног позоришта Ужице, „Марија
Стјуарт“ Фридриха Шилера у режији
Милоша Лолића и извођењу Народног
позоришта Београд, Ибзенове „Авети“
Андреја Носова у продукцији Хартефакта
Београд, Битеф театра, Фестивала
Месс из Сарајева и Град театра Будва,
Шекспиров „Сан летње ноћи“, редитеља
Петера Валтера Полица, у продукцији
Српског књажевског театра „Јоаким

НОВИ ФЕСТИВАЛСКИ ОДБОР
Међународни фестивал „Вршачка позоришна јесен“ има нови
Фестивалски одбор, а чине га: Драгана Митровић, градоначелница
Вршца (председник Фестивалског одбора), Јовица Заркула,
председник Скупштине града Вршца, Александар Ђорђевић, заменик
градоначелнице, Бранислава Лучић, заменица председника Скупштине
града Вршца, Наташа Маљковић Чонић, чланица Градског већа задужена
за културу, Ненад Барош и Маријана Голомејић.
Вујић“ Крагујевац и представа домаћина,
Стеријин „Кир-Јања“ у режији Горана
Цветковића, који ће премијерно бити
изведен управо на отварању Фестивала.
Како је већ речено, представу „На Дрини
ћуприја“ насталу према истоименом
роману Иве Андрића и у режији Кокана
Младеновића, у Српском народном
позоришту, Вршчани ипак неће имати
прилике да погледају.
- Овогодишњу селекцију искројиле су
и финансије – нагласио је Мрђа и додао
да иако су се на ширем списку нашле
многе представе из региона, већина њих
је остала ван селекције јер није било
довољно средстава.
Мрђа се захвалио локалној самоуправи
и привреди Вршца које су и ове године
стале уз Фестивал, истакавши да је то овај

пут било од нарочитог значаја, јер„Вршачка
позоришна јесен“ ове године није добила
никаква средства ни од републичког, ни од
покрајинског министарства.
Наташа Маљковић Чонић, чланица
Градског већа задужена за културу,
изјавила је да је више од две деценије
трајања изузетан успех за „Вршачку
позоришну јесен“.
- Овим фестивалом Вршац заузима
значајно место на културној мапи региона
и афирмише и промовише наш град,
Стеријин град, на најбољи могући начин.
Због тога ћемо се сви трудити да и у
наредним годинама Фестивал задржимо
на овако завидном нивоу – додала је
чланица Градског већа за културу.
Т.С.

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОДРЖАНА

ПРОМОЦИЈА „ИЛУСТРОВАНОГ
РОКЕНРОЛ ВОДИЧА“

Прошлог четвртка у „Салону код
Порте“ презентована је књига под
називом „Илустровани рокенрол
водич“, аутора Давида Вартабедијана.
Љубитељи рокенрола уживали
су у разговору са аутором који је
водила Марија Жамац, док је музичке
илустрације на гитари изводио Милош
Катић.
„Рокенрол водич“ је илустрована
књига уз коју ће најмлађи имати
прилике за почетно упознавање,
а старији рокери за подсећање на
блиставе каријере највећих икона
историје рок музике кроз призму
Давида Вартабедијана, ликовног
уметника и рокенрол новинара. На
59. Међународном београдском
сајму књига стручни жири Удружења
ликовних уметника примењених
уметности и дизајнера Србије и
Београдског сајма наградио је аутора
признањем за најбољу илустрацију.
„Илустровани рокенрол водич“
такође је понео Награду Шара на 16.
Салону књиге и графике у Пироту за
естетско-технолошки третман књиге,
као и признање за најбољу књигу за
младе сајма у Херцег Новом.
Давид Вартабедијан је графичар,
дизајнер и рок новинар, јерменскосрпског порекла. Дипломирао је

1987. године у школи за Индустријско
обликовање (одсек за графички
дизајн) у Београду, а након тога
уписао Факултет ликовних уметности
у Београду, одсек графика, на коме је
дипломирао 1992. Члан је УЛУПУДС-а,
учествовао је на бројним изложбама
широм Србије и Црне Горе, као и у
Културном центру Фаринера дел
Клот у Барселони, Шпанија. Каријеру
рок новинара је започео 1988, тако
што је са групом другова почео да
издаје фанзин „Метал Рокс“. Фанзин је
престао да излази после пет бројева,
али је Давид почео да пише прво за

Поп Рок који је издавала Политика,
а онда за Хупер и Ћао. Писао је и
за: Укус несташних, Време забаве,
XЗ, Хард Метал, Еxплосиве, Бум,
Политику, Треће око, а повремено
пише и за Метал Хаммер. Иза њега је
око 1.500 радио емисија, радио је као
менаџер за неколико домаћих рок
група, а бави се и организовањем
концерата страних извођача у Србији.
Дизајнирао је музички часопис Роккс,
бројне плакате, омоте дискова и
музичких касета. Ради као уредник и
илустратор Хит стране у Политикином
Забавнику.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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И овај први септембар
означио
је
почетак
школског доба за једну
нову генерацију ђака
првака. Прошлог четвртка
двориште Основне школе
„Вук Караџић“ заблистало
је осмесима најмлађих
ученика, а школа се
још
једном,
изнова
подмладила. Прво звоно

позвало је мале прваке да
се припреме на радости
учења, одрастања и нових
пријатељстава, а узбуђене
малишане
охрабрили
су старији ђаци и
насмејане
учитељице.
Фоторепортер „Вршачке
куле“ забележио је део
ове атмосфере.
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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. 851946
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. 062/511751.
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.
На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471511.
Продајем
приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца
, ул. Јанка Катића
9, струја, вода ,
плин, башта. Веома
повољно. Тел. 064/8784-409 или 063/70144-81.
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
Број
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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. 066/51-48254.

На продају кућа
од 120 м2 на 14 ари
плаца, струја, вода,
плин, телефон. Вреди
погледати. Нови
Козјак. Идеално за
пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.

Мењам стан у
Вршцу 30 м2 за стан
у Темишвару уз
доплату. Тел. 060/3351-172.

Продајем или
мењам за стан
кућу од 240 м2,
са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на
плацу од 1000 м2, у
Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.

На продају
савршена кућа,
спратна, на
плацу 650м2 са
виноградом. Хитно
и повољно. Тел.
0046704930046 и
2801-130.

На продају
приземна кућа од
око 80 м2, на плацу
од око 5 ари, ул.
Живе Јовановића 13
у Вршцу. Хитно. Тел.
064/248-76-91 и 013/
806-441

Продајем у
Панчеву, строги
центар, двособни
стан 56 м2, цг,
код старе поште /
Радова зграда).
Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.

Продајем стан
од 30 м2 Улица
Светозара Милетића
2 (код школе „Вук
Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.

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. 061/7139-82.
Продајем плац
на Сребрном језеру,
површина 5,01 ар,
власник. Тел. 064/9664-709 и 069/211-9565.
На продају кућа
на Гудуричком путу
или замена за стан
или мању кућу у
Вршцу или Панчеву.
Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају
кућа. Тел. 069/512-

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

12-04.

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.

Продајем
једнособан стан 43
м2, приземље, у
Вршцу, ул. Архитекта
Брашована 8 (код
Железничке станице
и Пољопривредне
школе) Звати од 21
до 22.30 сати на тел.
805-095
На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471511.
Продајем
трособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 064/15-11-983.

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.

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

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

Издајем намештен
трособан стан са
два
купатила
у
Хемограду. Погодан
за породицу или
две
три
девојке.
Тел. 013/836-847 и
063/782-35-26.

Издајем намештен
једнособан стан
у Првомајској бр.
77.Тел. 837-513 и
062/160-35-25.

У
Београду
издајем
двособан
намештен
стан
студентима.
Тел.
065/814-85-71.

Издајем гаражу у
центру Вршца, улаз
из Дворске поред
Владичанског двора.
Тел. 064/51-52-245.

Издајем намештен
једнособан
стан
у центру ул. Анђе
Ранковић (централно
грејање, кабловска,
интернет).
Тел.
060/350-30-60.

За издавање
једнособан намештен
стан(соба, кухиња,
купатило), нова
градња, у дворишту
Филипа Вишњића 31,
Вршац. Тел. 064/42906-14.
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 063/78910-14.
Издајем
собе ученицима
(намештене), собе
се налазе на 5 мин.
Од центра, Улица
Црног Јована 18.
Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан
улаз и комуналије.

Издајем
локал
у центру града 35
м2 код румунске
цркве,
санитарни
чвор, клима, фиксни
телефон,
засебно
комуналије.
Тел.
064/837-26-35.
И з д а ј е м
н а м е ш т е н и
једнособни стан у
Вршцу. Звати после
17 сати. Тел.834-975.

РАЗНО
На продају потпуно
нова собна пуна врата
димензије 195х85.
Повољно. Тел. 066/93925-49.
Хитно потрeбан
посао скромној жени
код старијих лица,
нега, рад у кући.
Плаћање на сат или
пуно радно време.
Повољно. Тел. 061/20599-00.
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Математика,
време је да почнеш са
припремама за факултет.
Тел. 013/28-39-461.
Продајем пржионицу
кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/45233-37.
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.

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. 064/12317-56.

Продајем фрижидер
„Горење“ са комором.
Цена 50 евра. Тел.
064/186-52-44.

Радио би поправку
плинских бојлера,
шпорета, пећи и
решоа. Тел. 063/482418 и 2101-623.

У Алибунару на
продају половна бела
техника, електрични
штедњак, тв у боји. Тел.
064/459-68-04.

Продајем кауч,
фотељу, лежај и сточић
за дневни боравак.
Тел. 837-637 и 064/91588-35.

Продајем класичну
гитару одличног звука.
Тел. 21-01-640.
Продајем половна,
исправна, балконска
врата (80х225цм
„Словенијалес“), очувана,
са дуплим термо стаклом
и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел.
064/123-17-56.

На продају шиваћа
машина „Унион“, руска,
нова, само глава,
очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован
очуван пиштољ ЦЗ7,62 ,тетејац, први
власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.
Тел. 064/123-17-56.

Поштена, радна и
вредна жена служила
би и неговала старије
особе и радила кућне
послове. Тел. 064/2810-216.

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

OSB плоче за
подасчавање кровова.
цена 296 дин м2.
Превоз на адресу.
Тел.062-437-236

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

Пензионер,
ситуиран, живи сам,
жели да упозна жену
до 60 година старости
ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Продајем радио
станицу ТОКАЦАЛИНКО-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 ВршацВлајковац. Тел.
062/511-751.
Радила би и чувала
старије особе. Тел.
064/313-44-64.
Помагала бих
породици или старијој

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
На продају комода
за ципеле (може
и као ормарић),
сточић дрвени
(собни), оградицу
за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са
шест столица, две
фотеље, тросед, сет
(3 комада) стаклених
сточића, врата дрвена,
пластичну бурад. Тел.
833-806 и 069/129-5312.

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

Тел. 069/62-66-99 и
063/742-20-13.

Купујем старе
изгореле склопке ЦН
250 и 170 може и у
деловима. Купујем и
контакте од склопки
изгореле. Тел. 060/35862-09.
Хитно и повољно
дајем часове
енглеског основцима
и средњошколцима,
такође услужно радим
припрему за штампу,
дизајн, прелом.

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- 8930.
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.

централно
грејање
24 kW, плински, нов,
н е к о р и ш ћ е н . Те л :
061/303-1537

На продају 12
ланаца земље прве
класе, и велики
воћњак са викенд
кућом, све у једном
комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.

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

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. 013/806527.
Продајем
плац
13,50 ари на Тари, на
малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384430.
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. 066/3634-36.
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. 062/158-4439.
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. 064/42906-14.
Купујем
старе
неисправне плинске
бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101623.
Продајем котао за

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. 061/60496-46.
Вршим
услужно
машинско млевење
воћа дуње и јабуке.
Тел. 063/11-21-270.
Продајем
два
половна замрзивача,
исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.

064/429-06-14.
На продају мотор,
мењач
генерално
сређен и делоци
за фићу. Такође на
продају кућице за псе
и мачке. Тел. 064/28057-20.
На
продају
4
челичне
фелне
13 од опел корсе,
електрични шпорет
са четири рингле. Тел.
064/665-88-04 и 832027.
Продајем дрвени
регал, гардеробни и
стаклени, 3м, кауч,
две фотеље, сто.
Повољно,
Скоро
ново. Тел. 064/186-5244.
Продајем вунени
тепух 4 х 3 м. Нов. Тел.
064/186-52-44.

Продајем
шатор
за
камповање.
Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.

Продајем скенер
А4 формата без кабла
и пуњача и један
ЦД плејер. Цена по
договору.
Хитно
и
повољно.
Тел.
069/266-99, 063/7422-013 и 013/835-129.

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

Продајем
регал
два гардеробна дела
и један стаклени део,
дужина 4 м. Скоро
нов. Повољно. Тел.
064/186-52-44

Слободна и вредна
жена спремала би
по кућама и служила
старије особе. Тел.
065/542-20-82.
Продајем
већа
вучна
колица за
мотор- бицикл. Тел.
064/186-52-44.
Дајем
часове
енглеског, преводим
са
енглеског,
услужно
радим
дизајн и припрему за
штампу,
израђујем
слике, графике и
др. Уметничка дела,
продајем гардеробу
55кг на више! Тел.
069/62-66-99 ; 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ
3,5 kw магнохром
Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем да тучана
радијатора
(један
двадесет
ребара)
и лап топ Тошибасателит
C75D-А-17
са
ласерским
штампачем-HP
Laser Jet P1005. Tel.
063/862-97-49.
За продају две веш
машине,
исправне,
у одличном стању.
Врло повољно. Тел,.

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. 063/74965-23.
Продајем
аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика,
2003. годиште,
прешла 109. 000
км. Први власник,
могућ договор. Тел.
064/819-9260

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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ТРАДИЦИОНАЛНА ГРАДЊА НА ИСЛАНДУ
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ТРАВНАТЕ КУЋЕ

Исланд је нордијска земља смештена јужно
од Артичког круга са просечним зимским
температурама
које
достижу
двоцифрене
вредности у минусу, као и глечерским ветровима.
Због тога су мештани провели векове
прилагођавајући се овим изазовним условима, а
њихове супер паметне куће са зеленим крововима
су неке од најбољих кућа које постоје. Изграђене од
најједноставнијих природних материјала, травнате
куће пружају топао и пријатан бег од хладног
окружења.
Травнате куће, изграђене од природних
материјала, раније су биле једини начин градње на
Исланду. Иако се у овој острвској држави више не
гради овим стилом, и даље се могу наћи у многим
руралним пределима.
Када је Исланд насељиван он је био покривен
у изобиљу са брезовим шумама, али ипак дрво
није најбољи материјал за изградњу. Куће од
брезе нису могле да издрже временске услове,
а чамци направљени од дрвета су страдали у
бурним водама, чиме је транспорт и увоз страних
материјала био готово немогућ.
Остављени да раде само са локалним
материјалима, досељеници су ускоро почели да

граде куће од камена и траве. Таква кућа нуди
врхунску изолацију у односу на зграде грађене
искључиво од дрвета или камена.
Обична кућа је започињала са каменим
темељима и дрвеним рамом који је био прекривен
слојевима траве, која је обезбедила одличну
изолацију. Једини спољашњи део куће од дрвета су
била улазна врата која су била декоративна, и која
су водила у дворану са камином. Спрат куће могао
је бити покривен дрветом, каменом или земљом, у
зависности од намене зграде.
Током векова развоја, травнате куће су полако

замењене са кућама од челика и од армираног
бетона. Први еволуциони корак догодио се у
14. веку, када је викиншки стил градње кућа
постепено напуштен и замењен са много мањих и
специјализованих међусобно повезаних зграда. У
касном 18. веку нови стил са дрвеним крајевима
почиње да добија на замаху.
На срећу, ове историјске зелене куће још
увек постоје и могу се видети широм исландске
унутрашњости.
Извор: zanimljiveinformacije.net
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ВРШАЧКА КУЛА

МАМЕ 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 позирале:
Валентина Лотреан и Звездана Питра,
Невена Мићовић и син Стефан Ђурић, Верица
Пауновић и мали Андреј Балан, Ивана и син
Петар Аврамовић, Марија и мала Кристина
Урбан, Виорика Туркоане и син Теодор
Кожокар, Ивана Динић и синчић Виктор
Лазарев, Светлана и мали Давид Динић.
А.Б.

Валентина Лотреан

Светлана Динић

Невена Мићовић

Верица Пауновић

Ивана Аврамовић

Марија Урбан

Виорика Туркоане

Ивана Динић

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА
6 , БРОЈ 64 , 25. ЈУН 1980.

ЈЕСТЕ ЛИ ИКАД ЧУЛИ ЗА ГАБОРА
МЕЛЕГА?

Вршац је град у коме су рођени познати сликари, а није
мали број ни оних који су живели и стварали у граду под Кулом.
Довољно је поменути Пају Јовановића и Ивана Радовића,
великане нашег сликарства и подсетити се чињенице да је
име овог града забележено у многим ликовним издањима и
енциклопедијама широм света. Има, међутим, и сликара о
којима се врло мало пише, мало се зна, па су готово и непознати
широј јавности.
Прелиставајући књигу Феликса Милекера „ Повесница
вароши Вршца“ (1886.) у одељку о знаменитим личностима
града наилазимо и на име Н.Мелег. О њему Милекер пише:
„ У првој десетини нашег столећа отац му беше јурасор код
овдашњег среског суда. Био је познат као сликар. Утопио се у
Италији.
У трећем тому „Лексикона уметности“ (Будимпешта,
1967) налазе се већ детаљнији подаци о овом уметнику. Прво
сазнајемо да му је име Габор Мелег. Родио се у Вршцу 14. маја
1801, умро је у или у Трсту 1835. или у Бечу 4. априла 1832.
Сликар, представник префињеног бидермајера, учио је у Бечу
са прекидима од 1817. до 1823. У међувремену је радио у Вршцу,
где је учио и свог млађег пријатеља Кароља Броцког. Вративши
се у Беч, радио је минијатуре акварелом, а за „ Аурору“
илустрације. У власништву Националне галерије у Будимпешти
налазе се три његова рада. Бaвио се литографијом.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 17 , БРОЈ 233 , 14. МАРТ1990.

ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ФОНДОВА

Обавеза по Закону о друштвеним делатностима је да
се формирају општински фондови који треба да буду у
функцији након престанка рада СИЗ, 31. марта. Наиме
, по овом Закону који се јединствено примењује на
територији целе Републике, одређено је да се у области
друштвених делатности, ради задовољавања заједничких
потреба друштва, оснују Фондови као облик самоуправног
организовања.
Оснивач фондова је Скупштина општине, а орган
управљања је савет фонда који по Закону може да броји
до 20 чланова. Иначе , на наредној седници Скупштине
општине (која је планирана за крај марта), утврдиће се
предлози одлука о образовању општинских фондова:
за културу, социјалну заштиту, за основно образовање,
физичку културу и фонда за друштвену бригу о деци.
Уз предлоге ових одлука, делегатима ће се доставити и
предлог Извршног савета да, у циљу рационализације,
посао секретара за ових пет фондова обавља једно лице.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 17 , БРОЈ 233 , 24. НОВЕМБАР 2000.

ДОЖИВОТНИ ШТИЋЕНИК СО
СУБОТИЦА

Малишан који је у налету разјарених вукова, 12. јула 1998.
године, због непостојања заштитне ограде пред кавезом
остао без десне руке, до краја живота месечно ће из касе СО
Суботица добијати надокнаду у противвредности 300 ДМ.
Истовремено, у складу са добијеном пресудом а на
основу тужбе коју су његови родитељи својевремено потегли
Извршни одбор поменутог града на северу Војводине
обавезао се да осмогодишњем Золтану Кордачу из Шушаре
плаћа трошкове лечења и набавку неопходних помагала и
током школовања обезбеди стипендију, а потом на подручју
Суботице приоритетно запослење.
Ученик другог разреда ОШ у Шушари је , као што је „Кула“
својевремено писала, поменутог дана са баком и старијим
братом посетио ЗОО врт на Палићу у оквиру организоване
туре у којој је било педесетак ђака и житеља овога села на
ободу Делиблатске пешчаре. Тада шестогодишњи Золика се
због влажног тла испред кавеза са вуцима оклизнуо и да не
би пао ухватио за жичану ограду иза које се налазе звери.
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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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (36)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

V одељак
1716 -1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА

Прилике у Вршцу и околини по прогнанству Турака. – Политичко уређење – Вршац постаје главним
местом дистрикта – Сеоба Немаца у Вршац и околину му – Организовање „Немачког Вршца“

Када је сунце слободе својим лучем засијало
и на зренику јужне Угарске, прилике нашег
предела бејаху још жалосне и безнадежне.
Равница је била већим делом мочварна
вршачки и алибунарски рит беху спојени и
протезаху се све до подножја1); отуда је ваздух
био јако нездрав. Остала околина била је махом
необделана; шеница и кукуруз, главна храна
становништва, мало су сејани. А ливаде, обрасле
посвуд шипражјем, пружаху, својим хрђавим
земљиштем, мало, па и то често нездраве
хране домаћој стоци, која је, ради тога, давала
већином мршаво, крто и неукусно месо.
Оближње планине, с малим изузетком,
покривала је густа шума. Буква, јела и друга
дрвета беху јако заступљена. Шума ова
допирала је местимице све до у равницу,
скривајући у себи, као и суседне ритине,
мноштво дивљачи коју је ретко ко ловио. Она се
пружала према северозападу све до данашњег
кутричког друма, а према југу и југо-западу још
и даље, покривајући читаво земљиште, све до
десне обале Месића 2).
Сам Месић, као што смо овде-онде већ
нагласили, имао је посве друкчи ток. Тамо,
где је данас, у „прели“ (Spinngasse), улаз под
мост, савијао је тада пут истока, одавде је
протицао „прелом“ (Spinngasse) и „буџаком
(Ohagasse), код “Адлерове гостионе“ пресецао
је тамишградски друм, па малу пијацу, затим је
пролазио оном безименом уличицом, којом се
данас пружа јендек с водом из Фрицове парне
млине, обележавајући тако, као и јендек, што
пресеца малу пијацу, древни ток Месића, а
најзад се сливао, отприлике где је данашње
место за тоциљање, у „Мали рит“. Корито
Месића као и свих неуређених брдских потока,
беше јако запуштено. У самој вароши образовао
је Месић више острва, тако, јужно од „преле“
(Spinngasse), у некадањој Томићевој мали,
налазило се, крајем прошлог века, једно повеће
острво.
Воћака беше тaд врло мало у нашој околини,
јер се није знало за вештину облагорођавања.
Једино биље, које је ратар како у равници,
тако и по стрминама подизао, беше шљива и
трњина. Од њих је пекао ракију, обљубљено
пиће тадашњег становништва јужне Угарске,
које их је чувало и од нездравог ваздуха.

1)
Fr. Griselini: Gesch. d,. Tem. Banats,
deo I. str 149.
2)
“Toppografisch Charten der
Gegend zwischen Alibunar, Versetz, Ujpalanka
und Cuvin“ Prilog stranи 65. „Történelmi és

А од некада гласовитог Вршачког виноделетва
беху преостали тек жалосни трагови. Виногради
су били малени и слабо култивисани, а вино
кисело - тако да виноделство ове периоде није
било ни налик на некадање.
Становници вршачки из овог времена беху
Срби, а Романи су се, још за Турака, одвукли
били у планину, где и данас станују у селима
наше најближе околине. Оба ова народа беху на
најнижем ступњу образовања. Они становаху у
јадним колибама, саграђеним од блата и врбовог
прућа, а покривени трском. Жене су ткале грубо
платно, од ког се задевала читава кућа, дочим су
се људи бавили понешто сточарством, сејањем
кукуруза, а у неколико и грнчарством. Обичаји
им беху сурови, а незнање велико, па и сами
попови беху у многоме назадни. На кратко:
народ није имао културе, већ је тонуо по глибу
варварства*).

régészeti Ērtesitö“ sv V.
*) Ова тврдња сувише је смеона. Народ,
који је, као српски, у толикој мери био кадар
одушевљавати се за слободу, да јој је све, па
и сам живот жртвовао, није могао бити умно

тако назадан. А материјално стање, бар у
овом случају, никако не може бити мерило
умног развића. Примедба преводиоца.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
БАЧКИ КУЛЕН
Намирнице:
-10 кг свињског меса
-1 кг тврде сланине
-220 г соли
-300 гр љуте туцане
паприке
-30 г црног бибера
-Сок од 4 до 5 скуваних
главица белог лука
-0,5 дл рума
-8 до10 свињских ката
(слепог црева)
Зрело свињско месо, од
бута, плећке и крменадле,
очистимо
од
масноће,
опница и жилица, исећи
на танке резанце (10х2
цм), оставити 24 сата на
одлежавање па му додати
зачине, сок од белог лука и
рум, добро измешати у мало

хладне воде, па додати месу
и самлети кроз решетку 8 мм.
Смесу чврсто пунити,
ручном пунилицом, у кате, па
ставити 2 сата у хладну воду.
Кулен, затим, нанизати на
штапове и ручно премазати
сувом сољу. После 10 до
12 дана одлежавања на
температури 5 до 8 ºC, уносе
се у пушницу и диме 3 дана
хладним димом. После120
дана сушења у погодним
просторијама
сазри
и
спреман је за јело.

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

Драган Петковић, месар
Сивац
Сребрна медаља
на Међународном
пољопривредном сајму у
Новом Саду 1998. године

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ
„Домаће ракије“ и „Домаћа

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI

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.

DOO

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА

KeramikA

РАКИЈА ОД ГРОЖЂА – ЛОЗОВАЧА

Легенда каже да је вино чудотворни дар
богова, сунца и љубави. Вино се не производи,
већ добија као дар раскошне природе - кажу и
стручњаци и љубитељи доброг вина. Рекло би
се да је улога човека – енолога, виноградара и
винара само да припомогне. Ако је тако, излази
да су винари пред једноставним задатком.
Међутим добро знамо да то није баш тако.
Ипак, не бисмо олако могли да прихватимо
ни тврдњу с „ ракијашима“ велемајстори
међу аматерима, доктори међу дилетантима,
хирурзи - елита међу лекарима, професори
међу ђацима... Наравно ни то није тачно. Јер
и за справљање, негу и чување вина, као и
за производњу и чување добрих природних
ракија од воћа и грожђа, потребно је имати и
дара и знања, стрпљења и пуно љубави према
овом изазовном и лепом послу.

ЗА ДОБРУ ЛОЗОВАЧУ - ДОБРО ГРОЖЂЕ
Ако желимо да производимо добру
лозовачу, морамо одабрати квалитетно,
зрело, слатко и здраво грожђе. То би био
први, истина, и најважнији услов за лозовачу
с којом ћемо се с правом поносити и у њој
уживати. Ако уз добар квалитет ракије желимо
и добру економију, онда ћемо из комине, ипак,
издвојити 20 до 30% самоток. У кацама ће се
наћи и мање слатко грожђе, са мало шећера.
Наравно, при овоме морамо поштовати и сва
писана и неписана правила, везана за најбољу
технологију у производњи добре лозоваче.
Уз помоћ муљача најпре измуљавамо грожђе
и одвајамо петељке. Ипак, најбољу лозовачу
добићемо ако комплетну количину грожђа
„преточимо“ у комину, или још боље ако
исцеђени сок – ширу одложимо на алкохолно
врење. Чисте врионе (дрвене, пластичне, или
прохромске) судове, или бетонске базене
пунимо до 80% њихове запремине. Грожђу,
ако нема довољно сласти, можемо додати
2 до 4 % претходно скуваног шећера. По
потреби додајемо и квасац, или ширу, у фази
бурног врења, поготово ако је хладније време
или је лоза прекомерно штићена сумпорним
препаратима. Наравно, ово се односи на
додавање комине из ружичастих, или црних
вина, богатих квасцима, слаткој комини белих
вина.
Судове за врење најбоље је одложити у
просторије у којима температура не прелази 20
нити пада испод 16 ºC. Судове добро затворимо
(поклопцем, пластичном фолијом, или
погодним врионим врањем), водећи, при том,
рачуна о отицању угљен-диоксида и чињеници
да је алкохолно врење анаеробан процес (без
кисеоника), што спречава развијање бактерија
сирћетне киселине и плесни, који кваре укус и

мирис ракије. Уз учесталије мешање комине,
или постављање крстина, како би и чврсти
делови комине лили потопљени, врење ће
трајати од пет до десет дана. На то пресудно
утичу садржај шећера у грожђу и температура
у врионицима. Врење, у нормалним условима,
траје око две недеље, а ако превире само
слатка комина, без споменутих додатака,
врење ће трајати три до четири недеље.
Његов завршетак треба утврдити тако што
потребну количину превреле течности добро
процедимо, а потом Ексловим широмером
утврдимо вредност „0“ (нула шећера). Искусни
домаћини завршетак врења, најчешће утврђују
органолептички.
Дестилацију превреле комине треба
обавити што је могуће пре. За евентуално
одлагање судове треба допунити, комину
сабити, добро затворити и тако чувати не дуже
од две до три недеље.
При печењу ракије, казан треба пунити до
80% запремине. Ватру треба ложити пажљиво,
а првом дестилацијом прихватамо сав
алкохол. Редестилацију, ради пречишћавања

и појачавања ракије, можемо обавити одмах,
а у интересу квалитета, можемо је одложити за
пар месеци, па и годину дана. Из меке ракије
најпре издвојити од 0,5 до 1 литар првенца.
После издвајања средње фракције „срца“
кад јачина ракије на лули падне на 40% или у
маси 65% алкохола, почињемо да издвајамо
непожељне паточне састојке.
Од сто литара преврелог кљука од
квалитетног грожђа требало би да добијемо
између 10 и 15 литара квалитетне лозоваче
јачине 50%алкохола. После одлежавања од
најмање 60 дана у тамним стакленим, или
прохоронским судовима почињемо постепено
снижавање јачине (од 42 до 45%) ракије све
док она не постане спремна за трпезу. Служи се
расхлађена и пије, по правилу, пре јела.

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

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 4. КОЛО
Раднички (Зр) - Црвена звезда (НС)		
ТСЦ - Раднички (НП)			
Раднички (СМ) - Борац (С)		
Железничар - Дунав			
Бачка 1901 - Вршац			
Братство 1946 - Цемент		
Раднички (Ш) - Слога			

Табела:
1.Братство 1946
2.Бачка 1901
3.Дунав		
4.Омладинац
5.Вршац		
6.Железничар
7.Борац (С)
8.Раднички (СМ)
9.Раднички (НП)
10.ТСЦ		
11.Раднички (Ш)
12.Слога		
13.Ц. звезда (НС)
14.Раднички (Зр)
15.Цемент

4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

1
0
2
0
0
2
2
2
1
1
1
3
0
2
1

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

0
1
0
1
2
1
0
1
1
2
2
1
2
2
3

10
9
8
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 4. КОЛО
Будућност (СЦ)
- Слобода		
Раднички (С) - Јединство (БК)		
Полет (Н) - Слога			
Вршац јунајтед
- Долина		
Раднички (К) - Војводина 1928		
Славиа - Динамо 1945		
ЖАК - Јединство (НБ)			
Козара - Пролетер (БК) 		

Табела:
1.Козара		
2.Динамо 1945
3.Полет (Н)
4.Пролетер (БК)
5.Јединство (НБ)
6.Раднички (С)
7.Слобода
8.Раднички (К)
9.Будућност (СЦ)
10.Слога		
11.Јединство (БК)
12.Војводина 1928
13.Вршац јунајтед
14.Славиа
15.ЖАК		
16.Долина

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
1
0

1:0
2:1
6:1
2:1
2:0
3:2
1:2
3:1

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

12
9
9
9
9
7
6
6
5
4
4
4
4
3
1
0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 4. КОЛО
Партизан (Г) - Борац (Ст)		
Партизан (У) - Стрела			
Југославија - Слога (БНС)		
Будућност (А) - Вултурул 		
Војводина (Ц) - Полет			
Војводина (С) - Јединство (В)		
Јединство (К) - Младост (О)		
Црвена звезда - БАК 			

Табела:
1.Полет		
2.БАК		
3.Јединство (К)
4.Младост (О)
5.Јединство (В)
6.Стрела		
7.Борац (Ст)
8.Слога (БНС)
9.Вултурул
10.Црвена звезда
11.Будућност (А)
12.Војводина (С)
13.Партизан (У)
14.Партизан (Г)
15.Југославија
16.Војводина (Ц)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0

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

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

10
10
9
9
9
9
6
6
6
5
4
4
3
3
0
0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 2. КОЛО
Борац (ВС) - Војводина (ЦЦ)		
Банат - Караш (К)			
Ратар - Хајдучица			
Раднички 1927 - Шевац		
Добрица - Партизан (К) 		
Дунав - Борац (ВГ)			
Владимировац- Потпорањ		

Табела:
1.Партизан (К)
2.Хајдучица
3.Потпорањ
4.Шевац		
5.Караш (К)
6.Борац (ВС)
7.Борац (ВГ)
8.Војводина (ЦЦ)
9.Дунав		
10.Банат		
11.Владимировац
12.Раднички 1927
13.Ратар		
14.Добрица

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0

ВРШАЦ УПРКОС МИНИМАЛНОМ ПОРАЗУ У СУБОТИЦИ У ГОРЊЕМ ДЕЛУ ТАБЕЛЕ ЧЕКА ДЕРБИ СА ЛИДЕРОМ СРПСКЕ
ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ПОЈАЧАНИ НА ЛИДЕРА

Изабраници тренера Андрије
Ферлежа
после
минималног
пораза у Суботици од Бачке (0:1)
имају прегршт мотива да у суботу
на Градском стадиону обрадују
своје навијаче. Атмосфера у тиму
је одлична, играчки кадар ојачан
доласком Николе Вуковића, Милоша
Вукића и Мирослава Бабића, уз то,
Вршац ове сезоне није изгубио ни
бод на Градском стадиону. У госте
долази лидер Српске лиге Војводина,
Братство из Пригревице, по оценама
свих познавалаца прилика у овом
такмичењу најозбиљнији кандидат за
титулу првака.
- Поштујемо све ривале, посебно
нашег наредног противника који је
резултатима показао да има озбиљан
тим са великим амбицијама. Имамо
квалитетан састав и сјајну подршку
са трибина. То су наши адути. Сигуран
сам да ће момци дати све од себе на
терену и да ћемо се поново радовати
заједно са нашим навијачима. Вршац
је неосвојива тврђава, то је наша
порука за све ривале ове сезоне, јасан
је најискуснији првотимац Вршца
Срђан Радосављев.
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПРВА ПОБЕДА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА

Вршац јунајтед је минимално, али заслужено
савладао некадашњег прволигаша Долину из
Падине (2:1) и забележио први тријумф ове
сезоне. Тим тренера Мише Бељина имао је
изразито надахнутог Душана Бобића чија је
инспирација пресудила у овом мечу. Треба рећи
да је осим бодовног салда Вршац јунајтед имао
прилику и да поправи гол разлику, али због
смушености нападача у другом полувремену
морао се задовољити минималцем. Голгетерску
серију отворио је Миљан Јовановић већ из
првог напада, када је одлично завршио акцију
Моторова у којој је учешће имао и искусни
Бирђан. У финишу првог полувремена Бојан
Чукић је направио дар – мар у одбрани гостију
и ефектним ударцем са 17 метара савладао
голмана Долине Ђурића. Само минут касније
Чукић је због повреде морао да напусти терен.
У 57. минуту гости су показали да се неће
предавати и из брзе контре коју је иницирао
Бајић, смањили предност Вршац јунајтеда
преко Билека. У 76. минуту, домаћи су имали
велику прилику да повећају предност, Симек
је срушио Бирђана у казненом простору,
оправдано досуђен пенал није реализовао
Јовановић његов шут одбранио је Ђурић. У
финишу прелазног рока, Вршац јунајтед је
током ове седмице ангажовао искусног Перицу
Ранкова, некадашњег капитена Вршца.

У одличној форми: Душан Бобић

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ

СТЕФАН МАРКОВИЋ, КОШАРКАШКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ

НА ПРВОЈ ПРОЗИВЦИ
ЖАО МИ ЈЕ У ВРШАЦ НИСМО
ТРЕНЕРА ДАНИЈЕЛЕ
ДОНЕЛИ ТИТУЛУ ПРВАКА СРБИЈЕ
РИЗВИЋ ДЕСЕТ ИГРАЧИЦА

На првом тренингу деветоструког
шампиона наше земље за предстојећу
сезону у Првој женској лиги Србије
директор клуба Предраг Каначки
поздравио је играчице и чланове
стручног штаба, захвалио им се на сјајном
четвртом месту протекле сезоне, пожелео
им добар рад у припремном периоду
и још боље резултате у будућности. Од
ове сезоне у рад се активно укључила
и члан скупштине клуба
Јулкица
Митрашиновић, некадашњи капитен
тима и репрезентативка наше земље.
Тренер Данијела Ризвић рекла је да ће
у наредној сезони капитен Вршца бити
легенда клуба, Биљана Станковић, која
се после две године вратила у Вршац.
Сем ње на првом тренингу биле су:
Марина Мандић, Зорица Митов, Анђела
Радовић, Ивана Јовановић, Инес Бошњић,
Анђела Ратковић, Нађа Ћорда, Драгана
Стјепановић и Марија Илић.

Један од најбољих европских
плејмејкера, Стефан Марковић,
после освајања сребрне медаље
на Олимпијском турниру у Рију
са репрезентацијом Србије и
кратког предаха стигао је у Вршац
и прикључио се припремама свог
новог клуба. “Краљ асистенција
Еврокупа” нови је члан Зенита
из Санкт Петерсбурга који се
налази на припремама у Центру
Миленијум. Била је то прилика да
са Марковићем поразговарамо
на разне кошаркашке теме.

ПОВРАТАК БИЉАНЕ СТАНКОВИЋ
Легендарна Биљана Станковић је после две интернационалне сезоне у руском
Спартаку из Ногинска (2014/15) и румунском Данцио Темишвару (2015/16) поново у
дресу Вршца. Капитену ће ово бити 26 професинална сезона у каријери, и за то време
је са некадашњим Хемофармом 9 пута била шампион државе и 11 пута освајач Купа
Милана Циге Васојевића. Као играчица београдског Партизана (2012/13) и Радивоја
Кораћа (2013/14) освајала је триплу круну, титуле првака Јадранске лиге, шампиона
Србије и Куп Милана Циге Васојевића.

У СУБОТУ И НЕДЕЉУ (10. И 11. СЕПТЕМБАР) КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ
СЛАВИ 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

НАЈЈАЧИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР У
СРБИЈИ У ПРЕДСЕЗОНИ

Спортски Вршац у суботу и недељу (10.
и 11. септембар) славиће велики јубилеј
70 година од оснивања кошаркашког
клуба. Овај спортски празник прославиће
се одигравањем најјачег кошаркашког
турнира у Србију у предсезони, уз учешће
двоструког узастопног шампиона АБА лиге
Црвене звезде, подгоричке Будућности,
Мега Лекса и слављеника Вршца. Првог
дана, у суботу, 10. септембра у првом мечу,
са почетком у 17:30 часова састаће Вршац
и Црвена звезда, док ће од 20 часова на
терен изаћи Будућност и Мега Лекс. У
недељу, 11. септембра поражени тимови
ће се састати у борби за треће место од

17:30, док ће финални меч турнира почети
у 20 часова. Улаз на трибине Центра
Миленијум биће слободан.

Јеси ли успео да се одмориш од
напорног лета и како се осећаш
поново у Вршцу?
- Баш нешто и нисам успео да се
одморим, али такав смо посао изабрали
да радимо, следе нови изазови у новој
сезони, са новим клубом. У Вршцу се
увек осећам лепо, којим год поводом
да дођем. Овде сам провео четири лепе
године, тако да је лепо свратити.
По
завршетку
Олимпијских
игара једна од најважнијих вести
била је да си најавио повлачење из
репрезентације. Колико ти је било
тешко да донесеш такву одлуку и
да ли је можда утицало то што си
комплетирао медаље са свих великих
репрезентативних такмичења?
- Веома тешка одлука, али нисам је
донео преко ноћи. Дуго сам размишљао
о томе и много ствари је утицало, али
што се медаља и трофеја тиче оне
никад нису биле значајне за доношење
мојих одлука. Ни овог пута није било
другачије.
На
почетку
припрема
репрезентације много се писало
и причало о играчима који се из
разних разлога нису одазвали
позиву селектора. Колико је у тим
тренуцима добра атмосфера коју сте
стално истицали помогла да останете
фокусирани на циљ?
- Нисмо ми прву годину заједно
тако да са атмосфером никада нисмо
имали проблема. Одувек нас је красило
другарство у тиму. Млађи играчи су се
лако уклапали, држали смо се заједно
када смо имали лоше периоде, када
је добро онда је све лако. Знали смо
у сваком тренутку шта нам је циљ и
остали смо увек фокусирани. Најпре да
се квалификујемо за Олимпијске игре, а
после тога да се се представимо у што
бољем светлу.

Осим по освојеној сребрној
медаљи, по чему ћеш још памтити
Рио?
- Без сумње то је атмосфера у
олимпијском селу и дружење са осталим
нашим спортистима. Било ми је драго
да упознам наше репрезентативце у
другим спортовима да чујем како је
њима, да разменимо искуства.
Да ли је било времена да се упозна
Рио де Жанеиро?
- Ништа од Рија нисмо видели осим
олимпијског села. Једном смо само
отишли на заједнички ручак у ресторан
ван села и то је све.
Следе изазови на клупској
сцени. Колико си имао времена да
се упознаш амбицијама Зенита,
колико знаш о руској лиги и новим
саиграчима?
- Упознајем се са екипом, неке
играче знам од раније, са некима сам
играо, већину тек треба да упознам.
Лига почиње за месец дана што је
довољно времена да се упознамо. Што
се амбиција тиче, никад нисам волео да
причам о дометима, ту смо да играмо
што боље и да напредујемо као екипа.
Најважније је да се добро спремимо а
онда, из утакмице у утакмицу па ћемо
видети колико можемо.
После Београда живео си у
Вршцу, Тревизу, Валенсији, Турској
па Малаги, сада ћеш живети у Санкт
Петерсбургу. У којој си се од свих
тих дестинација осећао баш као код
куће?
- Дефинитивно бих поред Београда
могао да живим у Малаги. Тај град ми у
потпуности одговара.
У
вршачким
кошаркашким
круговима често се људи сете старих
добрих времена када је Хемофарм
био раме уз раме са београдским
Партизаном. Можеш ли са ове
временске дистанце рећи шта је
генерацији, коју си предводио као
капитен, недостајало да се окитите
титулом шампиона Србије?
- Искрено ми је жао што је тада
нисмо успели да освојимо неки трофеј.
Мислим да је Хемофарм био један од
најбоље организованих клубова у
региону и да је заслужио и по играчким
квалитетима и по нивоу организације
да освоји титулу првака. Више фактора
нас је омело на путу до трофеја, али бих
рекао да је недостајало мало среће а
мало и нечег другог. Без обзира, било је
лепо играти овде.
Б.Ј
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