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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА СТЕРИЈИ

Поводом обележавања 210. годишњице
Стеријиног рођења, Књижевна општина Вршац и
Градски музеј Вршац у сарадњи са Библиотеком
града Београда, организовали су изложбу
посвећену Јовану Стерији Поповићу. Изложба
је отворена у уторак у згради „Конкордије“.
Ауторка изложбе је Олга Красић Марјановић,
библиотекарка саветница Библиотеке града
Београда, док је дизајн изложбе урадила Снежана
Рајковић.
- Годину Стеријиног двоструког јубилеја КОВ
слави различитим пројектима и догађајима,
међу којима је изузетно значајна и ова изложба –
истакла је Ана Крду из Књижевне општине Вршац,
док је Милан Филиповић, директор Градског музеја
Вршац, подсетио да је ово друга, али вероватно не
и последња изложба посвећена Стерији у Градском
музеју Вршац ове године.
- Стеријино име остало је записано великим
словима у историји наше књижевности, његове
се представе са великим задовољством играју
и данас, а многе улоге које је написао велики су
изазов за глумце. Међутим, овом изложбом ја
сам пре свега хтела да испричам причу о Стерији
као човеку који је са великим ентузијазмом и

енергијом урадио за читав српски народ оно што
у развијеним земљама раде читаве институције –
нагласила је Олга Красић Марјановић.
Изложба обухвата Стеријин живот у Београду у
периоду од 1842. до 1848. године, који је обележила
изузетна активност на пољу просвете и културе.
У том релативно кратком периоду свог боравка
у Србији, већ славни и признати комедиограф
Стерија, предано и са највећим прегалаштвом
радио је и као професор природног права и
реторике у Лицеју, као начелник Попечитељства
просвештенија предлагао је и учествовао у
доношењу закона о Народном позоришту, првог
просветног закона у Србији, отварању позоришта
на Ђумруку и касније Театра код Јелена. Стерија
је био један од оснивача и покретача Београдског
читалишта и Друштва српске словесности.
Сам је писао пројекат Српске академије наука,
Устав друштва и са Д. Исаиловићем урадио скицу
првог печата друштва.У доба оснивања модерне
српске државе, када су полагани темељи значајних
културних и просветних установа, Стерија је
оставио видљив траг, о чему речито сведочи и ова
изложба.
Т.С.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих послова
др Небојша Стефановић изјавио је
данас да је у заједничкој акцији српске
и немачке полиције, којом је задат
велики ударац организованим нарко
картелима, ухапшено 30 особа, као и
да су акцији српске полиције ухапшене
123 особе у више градова због сумње да
су починили кривична дела из области
општег и организованог криминала.
- Заједничким радом и уз добру
сарадњу Србије и Немачке, током 13
месеци дуге истраге, у оквиру једног
заједничког истражног тима, ухапшено
је 30 особа осумњичених да су се
бавили организацијом и прометом
наркотика. За три особе се још трага,
рекао је Стефановић на конференцији
за новинаре у палати „Србија“.
Министар је прецизирао да
је током акције заплењено 303
килограма кокаина, 96 килограма
канабиса, 106 килограма хашиша као
и седам лабораторија за производњу
марихуане у којима је откривено
више од 36.000 стабљика. Вредност
заплењених наркотика, како је навео,
на уличном тржишту процењује се
на више од двадесет милиона евра,
а током акције заплењена је и већа
количина новца и оружја.
- Вођа ове организоване криминалне
групе Ј.Ј. (83) из Београда, који је и вођа
навијача једног од фудбалских клубова
у Београду, ухапшен је данас заједно
са још три особе М.П. (1992), Д.С. (1984)
и Ј.В. (1976).“, рекао је Стефановић и
додао да су ухапшена и два курира
те криминалне групе која су носили
два килограма кокаин, пет килограма
екстазија и четири
килограма
амфетамина.
Указавши да је ова акција одлична
пример борбе против прекограничног
организованог криминала и сарадње

унутар Европе, министар је истакао
да ће Република Србија наставити
интензивну сарадњу са Немачком
у борби против организованог
криминала и корупције.
Говорећи о данашњој акцији која
је спроведена у више градова на
територији Србије, у циљу хапшења
осумњичених за кривична дела из
области општег и организованог
криминала, Стефановић је прецизирао
да су припадници Министарства
унутрашњих послова ухапсили 123
особе, док је потрага расписана за још
осам особа.
Министар полиције је прецизирао
да је током акције заплењено 176
килограма марихуане, 450 стабљика
канабиса и више стотина таблета, три
пиштоља, аутоматска пушка, више
комада муниције и већа сума новца.
У акцији, која је, како је навео,
спроведена у Београду, Панчеву,
Суботици,
Кикинди,
Зрењанину,
Шапцу, Ваљеву, Смедереву, Бору,
Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Чачку,
Јагодини, Зајечару, Пироту, Лесковцу и
Врању, ухапшени се терете за покушај
убиства, производњу и кријумчарење
наркотика,
трговину
људима,
кријумчарење
људи,
силовања,
угрожавања сигурности, тешке крађе,
неовлашћеног држања оружја...
Стефановић је издвојио хапшење 11
особа осумњичених да су током 2015.
и 2016. године из рударског басена
„Колубара“, украли 89.120 литара евро
дизела, чиме су нанели штету том
предузћеу од вишу од 11,5 милиона
динара.
Указавши да је у овом случају за две
особе расписана потрага, Стефановић
је навео да су сви ухапшених, сем
једног запослени су у Рударском басену
„Колубара“.
Министар
је
додао
да
је

полиција у Шапцу ухапсила Г.С.
(1992), осумњиченог да је починио
кривично
дело
силовања
над
четрнаестогодишњим дететом, као и Д.
Г.(1995) из Богатића који се сумњичи да
је малолетну шеснаестогодишњакињу
закључао у својој кући и сексуално и
радно је експлоатисао.
- Постоје основи сумње да је Д. Г., уз
примену силе и претњи, малолетницу
подводио по локалним кафанама и
наплаћивао сексуалне услуге, казао
је Стефановић и додао да је у истој
акцији ухапшен и В. Н. из Богатића
који је исту малолетницу силовао
на локалном гробљу. Полиција је у
Београду, како је навео Стефановић,
ухапсила З. Ж., осумњиченог да је
учествовао у обрачуну навијачких
група у Железнику око превласти на
тржишту наркотика. Осумњичени се
терети да је током априла ове године
пуцао и ранио оштећеног У. В., као
и да је током јуна ове године напао
С. М. и нанео му убодну рану ножем,
рекао је Стефановић. Министар
полиције је издвојио и хапшење Б. С.
и Н. З. из Крагујевца осумњичене да
су припремали ликвидацију двојице
браће из Крагујевца, чиме је спречено
извршење овог кривичног дела.
Сектор унутрашње контроле, како је
рекао, привео је девет полицијских
службеника осумњичених да су
злоупотребом службеног положај у
буџет Републике Србије уплаћивали
мања новчана средства од предвиђених
за регистрацију путничких и теретних
возила.
- На овај начин нанели су штету
грађанима Републике Србије у
износу од преко 1,7 милиона динара,
прецизирао је министар полиције.
Стефановић је указао да је у сарадњи
са Тужилаштвом за организовани
криминала, ухапшено 15 чланова

организоване криминалне групе,
осумњичене да су преварама у
осигурању, прибавили противправну
имовинску корист вишу од 15 милиона
динара.
Министар је објаснио да је
криминална
група
уз
помоћ
фалсификоване
пословне
документације
регистровала
непостојећа или хаварисана возила,
монтирала регистарске таблице и
налепнице и тако припремљена возила
каско осигуравала. Потом су, како је
навео, та возила лажно пријављивали
као украдена и тражили одштету од
осигуравајућих друштава. Стефановић
је додао да су у наставку акције
„Армагедон“ ухапшене четири особе
осумњичене да су злоупотребљавали
и искоришћавали малолетна лица на
интернету.
- Полиција ће наставити још јачу и
интензивнију борбу против криминала.
Нико више не зна када ће се акције
одиграти и нико не може да каже да
је зна да ће се акације спроведене у
претходна четири дана догодити брзо
једна за другом, као што нико не зна
ни када ће бити наредна акција. То ће
знати само полиција и тужилаштво“,
истакао је Стефановић.
Министар је нагласио да је борба
против корупције и криминала
приоритет Републике Србије –
„Полиција ће свој део обавити часно и
поштено и показати да криминал неће
бити толерисан у Србији“.

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

Туристичка организација спремна
је за овогодишњу манифестацију
“Дани бербе грожђа”, која ће
окупити велики број посетилаца
у Вршцу, током викенда који је
пред нама, од 15. до 18. септембра.
Припремљен је богат програм који
је представљен на конференција
за новинаре, одржаној у Градској
кући, којој су присуствовали Јулкица
Митрашиновић, чланица Градског
већа задужена за туризам, Татјана
Палковач, директорка ТОВ-а, Роман
Лука, начелик Саобраћајне полиције
ПС Вршац и Босиљко Доневски,
начелник Одељења за комуналне и
стамбене послове Града Вршца.
Верујем да ће Вршац и ове
године бити добар домаћин и да
ће сви који буду дошли у наш град
имати прилику да се лепо проведу,
рекла је Миташиновићева. Ово је
важна манифестација за наш град,
а о њеном значају довољно говори
податак да је “Дане бербе грожђа”
подржало и ресорно Републичко
министарство, као и Покрајински
секретаријат.
Није изостала ни
финансијска подршка Града Вршца,
као ни подршка бројних спонзора.
Митрашиновићева је нагласила
да је Грожђебал занимљив и бројним
посетиоцима из целе Србије, али и
суседних земаља, тако да се и ове
године очекује велики број гостију
из Румуније.
Генерални
спонзор
59.
Манифестације дани бербе грожђа су
“Вршачки виногради” у кооперацији
са фирмом “Профинекс”.
- Желим да се захвалим свима на
подршци у организацији, истакла
је Палковачева. За све посетиоце
припремили смо богат програм. У
сусрет Грожђебалу организовано
је дружење на Видиковцу код
Црквице на брегу, у четвртак, уз
печене кобасице, вино и тамбураше.
Свечано отварање је у петак увече
на отвореној бини у центру града.
Винко Лозић преузеће кључеве
града од градоначелнице и тако
означити почетак прославе. Те
вечери наступиће Јелена Томашевић
и Биг бенд из Новог Сада, а касније и
Црвена јабука. Исте вечери, у Хотелу

ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ
ШЕСНАЕСТ ТАЧАКА

Богат програм грожђебалских дешавања: Лука Роман, Јулкица Митрашиновић,
Татјана Палковач и Босиљко Доневски
Србија, биће избор Мис Бербе, у
22 сата. Субота је резервисана за
најмлађе. Биће организован дечји
маскенбал, а увече ће концерте
одржати Сара Јовановић, а касније
и Снежана Ђуришић и Зоран
Калезић. У недељу, тачно у 12
часова кренуће традиционална
карневалска поворка која ће имати
велики број учесника. Потом ће
уследити још једна традиционална
атракција
ове
манифестације,
наградна игра „Грожђе из авиона“ за
коју смо припремили лепе награде.
Затварање „Дана бербе грожђа“
биће у недељу увече у 19,30 часова
када ће Винко Лозић вратити кључве
града. После затварања концерт ће
одржати Ана Кокић.
Према речима Палковачеве,
новина овогодишњег Грожђебала
је Фото конкурс за избор најлепше
грожђебалске фотографије, који
је отворен до 23. септембра.
Поред програма у центру града,
за посетиоце су организовани
туристички обиласци виногорја и
винских подрума и бројне пратеће
манифестације.
Незаобилазни
садржаји
манифестације су и продајни објекти
и забавни садржаји, који ће бити
постављени у ширем центру града,
подсетила је директорка ТОВ-а.
Продајни и угоститељски објекти
ове године биће на Светосавском
тргу и Тргу Победе, Булевару Жарка
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Зрењанина и у Улици Вука Караџића,
а забавни луна -паркови биће на
паркингу Хотела Србија.
Доневски ја најавио да ће део
вршачких улица бити затворен за
саобраћај и додао:
- Већ од уторка ,13. септембра,
један део Стеријине улице затворен
је за саобраћај и то у делу од Банке
Интеза до Центра “Бахус”, а од
четвртка и остале улице у ширем
центру града.
Део Булевара Жарка Зрењанина
и Милоша Обилића резервисан је за
паркирање аутобуса.
- Очекујемо велики број гостију,
а тиме и возила, зато алепујем
на грађане Вршца, али и на госте
нашег града, да поштују постављену
саобраћану сигнализацију, рекао је
начелник Роман и најавио појачану
контролу и активност саобраћајне
полиције на терену. Привремено ће
бити затворен и један део државног
пута Вршац- Бела Црква, од Улице
Анђе Ранковић до Васка Попе.
Светковина винара и виноградара
има богат програм и бројна
дешавања, а врата Туристичке
организације биће отворена током
манифестације за све додатне
информације које се могу добити
и телефоном на бројеве 832 999 и
832-430, као и на сајту организатора
www.to.vrsac.com.

За среду, 14. септембар, заказана је пета седница
Скупштине града Вршца. Како је седница одржана
пре затварања овог броја Вршачке куле, детаљан
извештај биће објављен у наредном издању.
У предлогу дневног реда нашло се шеснаест тачака,
а међу њима: допуна одлуке о задуживању Града
Вршца за финансирање капиталних инвестиционих
расхода у 2016. години, одлука о образовању
Градског правобранилаштва Вршца и одлука о
усвајању локалног акционог плана за унапређење
енергетске ефикасности у стамбеном сектору за Град
Вршац. Неколико одлука односе се на усаглашавање
аката установа чији је оснивач Општина, с обзиром
на промену статуса Вршца у град. На дневном реду
су и решења о престанку мандата вршиоца дужности
директора ЈП „Вршац“, као и решење о именовању
новог директора.

.

РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ ВОДЕ У ПАВЛИШУ

У АПРИЛУ 2017.
ВРШЧАНИМА
ПОТПУНО ИСПРАВНА
ВОДА

На изворишту воде у Павлишу у току су радови
на изградњи фабрике за пречишћавање пијаће
воде која је у овом тренутку највећа инвестиција у
Вршцу. Вредност постројења је шест милиона евра,
инвеститор је Јавно комунално предузеће „Други
октобар“, а пројекат се води под покровитељством
влада Србије и Немачке и града Вршца, каже
Наташа Биочанин, помоћница директора „Другог
октобра“ за водовод и канлизацију. По завршетку
фабрике у априлу 2017. године вода коју ће добијати
грађани биће потпуно усклађена са Правилником о
хигијенској исправности воде.
Радови нису прошли без проблема, а кише су их
донекле успориле. Шеф градилишта Горан Ступар
истиче да су велики проблем представљале подземне
воде, али да је ова препрека сада превазиђена и
претпоставља да ће радови ипак бити готови до
средине априла наредне године.

Ј.Е.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ ДОБИЈА НОВИ САНИТАРНИ ЧВОР

РЕШЕЊЕ ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОГ
ПРОБЛЕМА

Након много година и
проблема због непостојања
адекватног санитарног чвора
у објекту, за Школу за основно
и средње образовање „Јелена
Варјашки “из Вршца најзад
су обезбеђена средства и
радови су у току. За изградњу
новог мокрог чвора локална
самоуправа
је
обезбедила
преко седам милиона динара.
Ову школу похађају деца са
сметњама у развоју, а надлежна
инспекција је још пре три
године наложила изградњу
новог санитарног чвора или
затварање објекта.

- Коначно смо решили велики
проблем који постоји још од
оснивања школе. И раније је
било покушаја да ово питање
решимо, али нисмо наилазили
на разумевање институција
од којих смо тражили помоћ –
каже Душан Милић, директор
Школе за основно и средње
образовање „Јелена Варјашки “.
Рок за завршетак радова је
два месеца. Тренутно наставу
у школи похађа 78 ђака, а
поред ученика из Вршца, овде
се школују и деца из суседних
општина.

- Вода у Вршцу је једна од најквалитетнијих за
пиће, али не задовољава све критеријуме, са вишком
мангана и амонијака који нису штетни по здравље,
али ће и они бити отклоњени. Овим добијамо
постројење за прераду воде капацитета 300 литара у
секунди и завршетком изградње фабрике за прераду
пијаће воде Вршац добија потпуно усклађену воду
са Правилником о хигијенској исправности воде –
истиче Наташа Биочанин.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ДОКУМЕНТАРНА ИЗЛОЖБА О РАЗВОЈУ ВОЈВОЂАНСКОГ ТУРИЗМА

„АЛА СМО СЕ НАОДМАРАЛИ“
свог ближњег окружења, а нешто
касније одмарали су се и на обалама
Јадранског мора или на планинама,
све је било подређено удобнијем и
здравијем начину живота. Истакла је
да је ова изложба пропутовала пола
некадашње државе, она није рађена
само за Војвођане, него за све са
којима су они долазили у контакт,
стварали везе и пријатељства.
„Економско снажење грађанства у
другој половини 19. века довело је до
јачања његове свести, која се, пре свега,
испољавала у начину размишљања
и стилу живота. Привредни развој
и
индустријализација
условили
су културно и духовно уздизање
трговаца, предузетника, адвоката,
лекара, професора, учитеља и
богатијих занатлија. Успостављен
је грађански систем вредности,
грађански стил живота и одређено
грађанско понашање. Европеизација
градова, кућа за становање или кућа
за одмор утицала је и на промену
навика понашања у свакодневном

ТРИБИНА О НАСИЉУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„ЛИЦЕ ДАНАШЊИЦЕ“

Након успеха текстова под називом
„Лице данашњице“ на порталу ЕВршац
аутора Стефана Михајловског, у среду 21.
септембра од 19 часова у Културном центру
Вршца биће одржана и трибина на тему
насиља. Гости трибине биће психолошкиња
Снежана Илић, Сандра Симић, мајка
несрећно
настрадалог
Вукашина
Симића, као и Иван Арадски, особа са
инвалидитетом.
- Чини се да је насиље постало
доминантан дискурс овог друштва. Идеја за
трибину настала је пре свега на иницијативу
родитеља који су ме контактирали након
објављеног текста „Може бити и Ваше
дете“, у којем сам писао о вршњачком
насиљу. Најчешће су биле поруке о томе
како су њихова деца жртве насиља и да
нису сигурни како да им помогну, као и да

животу,
али
и
организовања
слободног времена, које је провођено
у природи и на путовањима у друге
крајеве“,
истичу
организатори
изложбе и додају: „Све је било
подређено удобнијем и здравијем
животу. Најчешће се ишло на излете
у природу, као и на обале река и
језера, које су биле веома популарна
купалишта. Престижно је било једном
годишње отићи и у неку светску
или оближњу бању. Са променом
здравствених схватања о мору као
лечилишту долази до све бројнијих
одлазака на летовање, нарочито
између два светска рата. Након Другог
светског рата путовања из личног
задовољства и ради одмора постају

они сами имају страх да се њихово дете не
сусретне са још већим проблемима уколико
пријави насиље, али има и оних који брину
да ће процес спречавања насиља трајати
веома дуго или да на крају насиље неће бити
спречено – каже водитељ и колумниста
Стефан Михајловски.
Према истраживањима скоро 70 одсто
деце у Србији трпи насиље, најчешће
физичко и вербално, али је у порасту
и сексуално насиље, као и насиље на
друштвеним мрежама. Такође, око 50
одсто жена некада је претрпело насиље,
најчешће физичко, од стране својих
партнера. На трибини ће поред насиља над
децом и женама бити речи и о насиљу над
маргинализованим групама, Ромима, ЛГБТ
заједници као и особама са инвалидитетом.

Стефан Михајловски, аутор трибине

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„БЕСКРАЈ ШИРИНЕ“
ВЛАДЕ МАРИНКОВИЋА

Вечерас (петак, 16. септембар)
у 17 часова у „Салону код
Порте“ (Змај Јовина 16, Вршац)
биће отворена хуманитарна
изложба фотографија Владе
Маринковића. Изложба под
називом
„Бескрај
ширине“
организује
се
у
оквиру
традиционалне Грожђебалске

чајанке
коју
приређује
Удружење „Тачка сусретања“.
Изложбу ће отворити Александар
Аврамеску, док ће за музичке вињете
бити задужен гитариста Виктор Нађ.
Сав приход од продаје фотографија
на изложби биће дониран у
хуманитарне сврхе, а намењен је

потреба најширег круга радних људи,
али и других слојева становништва“.
- Надам се да ће ова поставка за
публику представљати интересантну
изложбу, као што је и за нас
представљала изазов у истраживању
и сагледавању једне музеолошке
теме. Ова изложба ће можда код
публике пробудити и различите
успомене и подсетити их на нека
прошла времена – рекла је др Агнеш
Озер.
Вршчани ће изложбу под називом
„Ала смо се наодмарали“ моћи да
погледају у згради „Конкордије“ до
10. октобра.
Т.С.

Фото: Радосав Вијатов

Прошлог петка у Градском музеју
Вршца отворена је изложба под
називом „Ала смо се наодмарали”,
ауторки др Агнеш Озер и Милкице
Поповић. Ауторке су припремиле
документарну
поставку
везану
за период од почетка развоја
војвођанског туризма у другој
половини 19. века до осамдесетих
године 20. века.
Вршачка публика добила је на
овај начин прилику да се изблиза
упозна са обичајима и навикама
Војвођана у не тако далекој историји.
Изложба пружа праву слику о
начину и организацији путовања
као и о омиљеним дестинацијама
за одмор, а мноштво фотографија,
разгледница, мапа, сувенира и других
артефаката сведоче о овом сегменту
свакодневног живота наших предака.
Историчар уметности и музејски
саветник
Милкица
Поповић,
објаснила је да су управо Војвођани
били ти који су своје слободно време
проводили поред река, језера и бања

удружењима „Отворено срце света“
и „Параквад ВШ“.
Реализацију ове изложбе
су омогућили Град Вршац и
Туристичка организација Вршац,
док су пријатељи догађаја
Смотри чајеви из Београда и
Винарија Недин.
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МИЛИВОЈ ВУЧАНОВИЋ, ЧУВАР ПРИРОДЕ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА ГРАДА ВРШЦА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 304, 20. АВГУСТ 1993.

ОД ВРБОВОГ ПРУЋА ДО
АНТИБИОТИКА

Хемијско-фармацеутска
индустрија
„Хемофарм“ из Вршца, ако сви планирани послови
буду обављени у предвиђеном року, добиће нови
погон за производњу антибиотика који сад гради
у селу Дубовац код Ковина. Реч је о објекту у којем
се својевремено налазила занатска радионица за
израду предмета од прућа, такозвана корпара.
За нови погон „Хемофарма“ већ је набављена
технолошка опрема из Италије у вредности од
1.250.000 немачких марака. Кад буде завршена
реконструкција и адаптација поменутог објекта,
почеће монтажа опреме, која може да се обави у

веома кратком року, а како се предвиђа, редовна
производња би требало да крене најкасније до
краја ове године.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 304, 20. АВГУСТ 1993.

МУЗЕЈ ВИНОГРАДАРСТВА

Постоје археолошки налази из времена римске
доминације Банатом, други век н.е. на основу којих
се може закључити да је вршачко виногорје и
виноградарство веома старо.Најстарији писани
податак о вршачком вину потиче с краја петнаестог
века 1494. године. Дворски економ угарског краља
Ладислава другог плаћао је буре вршачког вина
10,5 златних гулдена. Извештај дворског чиновника
упућеног 20. августа 1551. године угарском краљу
Фердинанду између осталог каже да је овај крај добио
добро обрађен, плодоносан житарицама и добрим
вином, коме нису равна друга много хваљена. Турски
дипломата и путописац Евлија Челебија који је путовао

по Банату 1660. године у својим путописима каже
између осталог, да се на источној страни града све до
утврђења на брегу простиру виногради са укусним,
руменим грожђем.
Вршац располаже основним фондом материјала да
се оствари давна жеља, а верујемо, данас већ и потреба,
да Вршац као једно од најзначајнијих виноградарских
подручја добије и Музеј виноградарства и
подрумарства у којем би се приказивао његов развој
од најстаријих времена до данас.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЧОВЕК ЈЕ НИТ У ЋИЛИМУ
ПРИРОДЕ, КОЦКИЦА У
ЊЕНОМ МОЗАИКУ!

Миливој Вучановић имао је
срећу да се бави послом који
воли. Ради у ЈП „Варош“ као
чувар природе у заштићеним
природним
добрима
Града Вршца: Вршачким
планинама, Малом риту и
Стражи. Природа, биљни и
животињски свет његова су
опсесија из детињства. Посао
ради пуним срцем. А, када се
тако ради, ту су и резултати.
Био је учесник и иницијатор
многих акција на заштити
природе коју, каже, треба
чувати, јер нисмо ни свесни
које благо лежи у нашем
окружењу.

Ви сте чувар природе у заштићеним
природним
добрима
Вршачке
планине, Мали рит и Стража. Шта је
конкретно Ваш посао?
-То је читав низ активности. Пре
свега, обилазак терена, праћење стања
и свега што се дешава, мониторинг
биљног и животињског света. Уколико
је нешто угрожено, спроводе се акције,
интервенције у сарадњи са покрајинским
Заводом за заштиту природе из Новог
Сада, као мере заштите. Ако има неких
недозвољених радњи, трудимо се да их
уклонимо, санкционишемо, да пријавимо
надлежнима. Ако неке групе научника,
спортиста, љубитеља природе хоће да
дођу, да спроводе неке своје активности,
најаве нам се. Наш задатак је и промоција
Вршачких планина, едукација, нарочито
школараца. Одлазимо у школе, давали
смо информације, пуштали деци филмове
како би се још у том периоду упознали са
природом, научили да је воле, чувају и
уживају у њој.
Колико ми, уствари, бринемо о
своојој животној средини и чувамо
природу?
-Постоји група људи која има
еколошку свести и труди се да заштити
природу колико је то могуће, као и да
утиче на друге. Нажалост, значајно је
већи брох оних који не размишљају и не
обраћају пажњу на живи свет око себе
и неким једноставним активностима
негативно утичу на природу. То су нека
тровања, прскања, или неки обичан
потез када, рецимо, желе да помере
неки камен у дворишту. Можда се ту
баш тада гнезде неке врсте, они то
не примете и померањем прекидају
тај циклус репродукције. Када би то
одложили за неко време, то померање
камена, сечење неке гране на којој је
гнездо са младима, процес би био готов
и те врсте би биле заштићене. Људи то
нису хтели, једноставно нису обратили
пажњу. Дешава се, посебно за 1. мај, када
људи кампују у природи, да оду и све
оставе као да ће неко други да дође да
то почисти за њима. Знате да се пластика
споро разлаже, стотину година. Пришао
сам једном шетачу и питао што је бацио
флашу када има на 10 корака корпу за
отпатке, а он ми је одговорио да није ни
обратио пажњу. Узео је флашу и бацио у
корпу. Има и незаконитих радњи као што
је сеча стабала, има и криволова птица
које су заштићене, затим незаконитог
брања биљака, као што је оштролисна
кострика, која је под заштитом, користи се
често и у изради венацаза гробље. Имамо
и специфичну врсту мајчине душице на
брегу, треба је, као и све остало биље,
брати правилно, да се одсече маказама
само цвет, а да се корен остави како се
биљка не би уништавала чупањем из
корена. Ако ишчупамо пола корена,
следеће године ће је бити мање. На
неким местима је мајчина душица тако и
искорењена јер је нестручно брана.

Какво је богатство биљног и
животињског света на Вршачким
планинама?
-Богатство биодиверзитета на подручју
Јужног Баната је на високом нивоу. Овде
се суочавају 3 велика европска региона:
Панонска низија, Балкан и Карпатски
масив. Вршачке планине не припадају
Карпатима. Оне су најсевернији изданак
Српско- македонског масива и много су
старије од Карпата. Геолошки састав и
географски положај утицали су да овде
има изузетно много биљака и животиња
из различитих региона којима је ово
на неки начин граница ареала. Овде се
могу видети Карпатска мишјакиња, или
жбунаста, и Карпатски дичак, биљке које
расту само на Вршачким планинама,
нигде више у Србији. Забележено је 1.016
врста биљака, 220 врста птица. Мали рит и
Вршачке планине јесу одвојени, али они
су повезане и чине једну целину, посебно
када су у питању птице и водоземци.
Велики број жаба и змија страда на путу
Вршац- Средиште. То је миграција у
пролеће када се жабе спуштају у Рит да би
се мрестиле јер тамо има барица и канала,
а за њима иду и змије, белоушке и смукови,
који су презимили на брегу у стенама,
подземним пећинама. У јесен се сви
враћају на Вршачке планине истим путем.
Са змијама и жабама циркулише и велики
број птица, орао змијар, имамо 2-3 пара
који се гнезде на Вршачким планинама, а
ту су и мишари. Та циркулација повезује
ове две локације, чини их нераскидивим.
Када би случајно нестао Мали рит, нестао
би и велики број животиња на Вршачким
планинама. На брегу је проблем воде
доста изражен па се дивљач спушта у Рит
и налази воду у тим каналима. Мали рит
је са леве стране пута Вршац - Средиште,
има око 1.000 хектара који су заштићени.
То је велика влажна ливада, испресецана
каналима, са фрагментално распоређеним
групама стабала важним за поједине
птице, степске врсте. Некада је Мали рит
био језеро које је одводњено каналима.
Месић се некада уливао у Мали рит,
касније је спроведен из града да одлази
на другу страну. Језеро није имало доток
воде, почело је да се деградира, тако да је
то сада велика влажна ливада.
Да ли је то, заиста, једно право
природно благо које ми имамо?
-Да. То је и потврда свих који се баве
биљним и животињским светом. Многи
научници, природњаци, који су у Србији
обишли доста тога, слажу се да је ово
једно од најинтересантнијих и најбогатијих
места у Србији када је у питању живи
свет. Спој Вршачких планина, Дунава и
Делиблатске пешчаре чини врућу тачку
биодиверзитета.
Рецимо
Лабудово
окно на Дунаву је једно од најбитнијих
европских миграторних станица за птице
селице, али и као гнездилиште, за птице
као што су чибуклија, жилова. Вршачке
планине, као једна коцкица, доприноси
богатстсву биодиверзитета у Јужном
Банату. За људе који се баве природом
лепе ствари су понекад нешто чега се
остали плаше, као што су змије, сове... али
све су оне нераскидиви део еко система,
важна карика без које би се пољуљао цео
систем. Дугорепа или уралска сова, која
је и амблем Вршачких планина, гнезди се
у Војводини једино код нас, поред Таре,
Златара у Србији. Орао змијар је, такође,
прави драгуљ Вршачких планина, орао
кликташ који је угрожена врста и кога у
Србији има 30-так парова, код нас су 2-3
пара, што је врло значајно. Имамо вука
који је у Војводини, практично, ишчезао.
Има га на брегу и евентуално у Пешчари.
Претпоставља се да је то иста популација,
јер вукови могу да пређу и до 100 км за
ноћ у равници. Имамо и дивљу мачку којом
може у Војводини да се похвали мали број
локација. Постојали су подаци раније да
су виђени рисеви на брегу. Уколико јесу
истинити, рис је овде само у пролазу. Рис
је давно нестао са ових простора. Сада је
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само у пролазу када с Карпата силази да
потражи други простор.
По чему су значајни Мали рит и
Стража?
-Стража је парк природе, заштићена је
због столетних храстова, део код млина,
непосредно уз Караш. Ти храстови су
огромни, изгледају монументално. Кад
станете испод таквог храста, схватите
колико сте мали, како је време релативна
ствар, када тај храст памти нека времена
од пре 300, 400 година.
Мали рит је заштићен због
интересантног ритског станишта, јер
станиште влажних ливада и пашњака је у
Војводини нестало. Та исконска станишта
су нестала пребрзо, а животиње и биљке
се аклиматизују деценијама. Мали рит
је једно од последњих упоришта неких
биљака каква је, рецимо, једна врста
перунике. Има и једна врста биљке која је
први пут описана у науци у Малом риту. То
је интересантно место и за репродукцију
водоземаца и гмизаваца, јер около је све
култивисано, третирано хербицидима, а
рит је једно мало острво за живот ових
животиња. Из свих тих разлога, Мали рит је
заштићено станиште.
Шта је Вама најинтересантније од
свег тог природног блага?
-Па, не бих могао да издвојим само
један детаљ, јер природа је једна целина.
Када извадите једну коцкицу из те целине,
из тог мозаика, онда видите да мозаик
губи на квалитету, да то више није то. Ово
место треба доживљавати као целину, од
географског положаја, геолошког састава,
поднебља, људи. Човек је једна нит у
ћилиму природе, једна коцкица у њеном
мозаику.
Како обављате свој посао?
-Када ујутро дођем у Јавно предузеће
„Варош“, узимам возило Ладу ниву која
ми много помаже да брже стигнем, да
пренесем нешто, рецимо храну за птице
грабљивице. Терен обилазим пешице,
највише сам напољу, осим када уписујем
неке податке, дневник који се води. Имамо
и фото документацију, све спроводимо
у базу података коју касније користимо
у заштитарске сврхе. На терену су ми
неопходни фото апарат и двоглед, у
ранцу увек имам и воду, неки завој, често
понесем и храну ако је целодневни
терен. Имам и пењачку опрему када се
ради маркирање птица неопходна ми
је код старих дебелих стабала да бих се
попео. Често ми у активностима помажу и
волонтери који су чланови Природњачког
друштва „Геа“ из Вршца. Свако слободно
време они искористе да ураде нешто лепо
и добро за Вршачке планине.
Како помажете и бринете о биљном
и животињском свету?
-Износимо храну, кланични отпад
на хранилиште за птице грабљивице,
један локалитет на брегу. Потребна је
поприлична папирологија за изношење
тих остатака животиња или угинулих
животиња које нису биле заражене, које
су ветеринарски исправне. На ту храну
долећу орлови, белорепан, крсташ,
забележени су и црни и сури орао, затим
кликташ. Чести гости су и гаврани, типични
лешинари међу вранама. Гаврани су
иинтелегентни, прате их грабљивице.
Лешинари дају сигнале другим птицама и
лоцирају храну тако да се за пола сата сви
сјате и униште лешину и спречавају да се
зараза шири у природи.
Вршимо и мониторинг птица, некада и
заједно са људима који долазе са стране.
Све време смо на терену, пратимо сваки
покрет, сваку животињу, биљку. Једна
од активности праћење је и чишћење
ливадских станишта. Пашњачки фрагменти
почињу да зарастају. Све је мање стоке на
пашњацима па они почињу да зарастају
у жбунасту вегетацију, глог и дивљу
ружу. Велики број биљних врста тада
изгуби станиште. У сарадњи са Заводом
за заштиту природе и Покрајинским
секретаријатом, добили смо нека
средства и почели механички да чистимо,
да косимо. Идеална комбинација је да
нађемо човека који ће држати козе које
би то природно чистиле. Међутим, то није
исплативо, тако да нема заинтересованих.
Идеја постоји да се направи бренд козјег
сира на Вршачким планинама. Козе би се
напасале на тим отвореним стаништима
којих има довољно за пар стотина коза.
Могла би да се направи туристичка
понуда, да се одабере локација где би се
дистриуирало козје месо, сир, сапуни од
козјег млека... Али то, нажалост, не можемо
да спроведемо у овом тренутку.
Пратили смо и сове на Вршачким
планинама. Установили смо да нема
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ЧВРСТО ДРЖЕ ТРЕЋЕ
МЕСТО
И после деветог кола такмичења кошаркашице
Хемофарма имају реалне шансе да се пласирају међу
прве четири екипе и тиме стекну право да се надмећу
у Плавој лиги коју чине осам најбољих југословенских
кошаркашких клубова.
Спортска хала је препуна када заиграју Пилулице, већ
познате по атрактивној борбеној игри. Иако млад тим, још
увек доста неискусан, има полет који надокнађује рутину

и вештину. Током јесењег дела првенства кошаркашице
Хемофарма биле су сјајне. Успевале су да победе тимове
који су до сада били успешнији од наше екипе.
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довољно шупљих стабала где би свиле
гнезда па смо спровели акцију прављења
и постављања кућица за сове. Врло лепо
су их прихватиле, почеле да се гнезде,
популација шумских сова стабилизовала
се на одређеним локацијама, а код
дугорепе сове популација се подигла,
сада имамо 10 парова. То је један леп плод
мониторинга и касније заштите које је
дало добре резултате. Вршачке планине
су, практично, пионирска локација где се
спровела таква заштита. Почели смо да
радимо 1998.и данас се то практикује по
многим заштићеним природним добрима
у Србији. Ми смо то први урадили.
На Вршачким планинама у летњем
периоду вода је проблем. Приметили
смо да групе неких водоземаца, које се
не спуштају у Мали рит, као шумска жаба
или даждевњак, не изведу репродуктивни
циклус до краја, због недостатка воде. На
неким местима ископали смо мала појила,
центре за репродукцију водоземаца, у
којима остаје вода током читаве године.
Ту могу да утоле жеђ и птице и друге
животиње.
Све те акције су спроведене након
мониторинга и врло су значајне за живи
свет. Уочили смо проблем и нашли
решење.
Да ли сте спроводили још неке
акције?
-Било је ту кампова за децу, а долазили
су и студенти, радили дипломске радове
овде. Корист је била обострана. Они
су имали бесплатан боравак, а нама су
њихови радови користили у заштити.
Доста ствари на Вршачким планинама је

на такав начин урађено, обележавање
првог степена заштите, лоцирање извора,
пашњака ГПС уређајима професионалног
типа. Уштедели смо доста новца и урадили
доста посла на тај начин.
Одакле та Ваша љубав према
природи?
-То је од кад знам за себе. Увек ме је
интересовало све око мене, посебно
животиње. Моје главне играчке када сам
имао 4 -5 година, биле су змије, гуштери,
жабе, инсекти које сам хватао, гледао
сатима. Касније сам се усавршавао, учио
на разне начине, волонтирао у многим
акцијама, док се није указао овај посао
који радим пуним срцем, максимално се
трудим да урадим све што је у мојој моћи.
Ја се не сећам, али родитељи су ми
причали да су ми главна опсесија док
смо били у Дубровнику на летовању били
голубови који су слетали на трг. Хранили
смо их, отац ми је ухватио једног голуба.
Био сам опчињен њиме, нисам хтео да га
пустим. Нисам хтео ни у море да улазим,
једва су ме убедили да га пустим. Голуб се
пола сата сушио од мог зноја колико сам га
снажно држао у рукама.
Реците нам нешто о себи. Да ли сте
Вршчанин?
-Да. Рођен сам у Вршцу. Овде сам
завршио основну и средњу школу. Моји
родитељи, отац Петар и мајка Радованка,
живели су једно време у Београду, и ја са
њима. И они су из ових крајева, отац из
Вршца, мајка из Великог Гаја. Сви преци
су ми из Југоисточнг Баната, само је деда
дошао из Барање као дете.
Јованка Ерски

Бранко Милеуснић, атлета из Малог Жама снагом
својих мишића годинама плени пажњу. По свему судећи
реч је о наследнику чувеног земљака Марјана Матијевића
јунака из Лике који је пре неколико деценија задивио цео
свет.
- Имао сам свега две године када је лекар Уједињених
нација др Пухарић из Београда открио мој феномен
– способност физичког савијања материјала, прича
Милеуснић, звани Челик, кога публика поистовећује и са
познатим Италијаном Карелијем.
У јужном Банату готово да нема човека који није бар
једном срео Милеуснића који зубима савија гвоздене
шипке дебљине од 12 до 20 мм. Снагом вилице у стању
је да повуче локомотиву са вагоном, лежи на стаклу и
бодежима, а уз музику демонстрира и плес мишића.
Његов феномен заштићен је од стране УНИЦЕФ-а у оквиру
којег наступа обилазећи села и градове.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

МАГИЧНА ЛЕПОТА БЛИСКОГ ИСТОКА

ПЕТРА – ГРАД УКЛЕСАН У СТЕНИ

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА

1. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан

Петра (у Јордану) је својевремено
била главни град арапског краљевства
Набатејаца још од 5. Века пре нове ере,
центар трговине, одредиште каравана, а
развој града настављен је и у доба Римског
царства. Град је познат по воденим тунелима
и каменим структурама уклесаним у стену.
Петра на грчком значи камен или стена.
Неки га зову и „Црвени град”, јер је уклесан
у стене црвенкасте боје.
Западном свету откривен је тек 1812,
након што га је пронашао швајцарски
истраживач Јохан Лудвиг Бурхардт,
описавши је тада речима „Петра је
најдивније место на свету”. Налази се на
УНЕСЦО-вој листи светске баштине.
Град је са истока, запада и југа био

2. Папина кћи, Дарио Фо
3. Казна за грех – Молитва за опроштај,
Јелена Бачић Алимпић
4. Казна за грех – Комплет, Јелена Бачић
Алимпић
5. Бити као река, Пауло Коељо
неосвојив. Усечен у стену био је са свих
страна опкољен стрмим литицама и у њега
се улазило кроз кривудав и узан теснац.
Град је био једино место између Јордана
и Централне Арабије где, не само да је
воде било у изобиљу, него је она својом
бистрином увек мамила.
105. година била је кобна за Петру, када
јој је Рим укинуо њене привилегије и она
полако губи на значају. Затим доживљавају
два снажна потреса (363. И 55) а кад Арапи
663. Освајају то подручје, последњи
становници напуштају Петру.
До данас је сачувано је око 800 грађевина
и жртвеника. Обележени су набатејским,
грчко-хеленистичким и римским утицајима.
Врло често се на само једном споменику

могу очитати стилски елементи све
три културе. Израз „грађевина” и није
најисправнији, јер се код очуваних објеката
у Петри не ради о грађеним споменицима,
него о објектима који су уклесани у стене.
На путу од уласка у котлину према центру
Петре, с леве стране се налази доста добро
очуван амфитеатар из 1. Века. И он је, као и
друге грађевине, исклесан од стене. Има 33
реда седишта, а имао је око 5.000 места. Код
клесања амфитеатра, отворени су прилази
низ гробница које су још раније биле
уклесане у стене. Амфитеатар су открили
амерички археолози 1961. Године.
Данас се Петра сматра једном од највећих
знаменитости Блиског истока.

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
2. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
3. Моја књига тајни за девојчице, Група
аутора
4. Испричај ми причу – Три прасета, Група
аутора
5. 1000 прозорчића у кући, Група аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА

1. Александриа и френдс – Врзино коло
2. Ху Си – Собе, цимер, румс
3. Френки, Контра, Индиго – Био сам ту
4. Радио Актив – Пар минута љета
5. Сара Јо – Пробај

Извор: zanimljiveinformacije.net

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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АНТОН ВОКОУН, ЈЕДАН ОД ВОДЕЋИХ БОДИБИЛДЕРА СРБИЈЕ

ПРИВАТНИ ДЕТЕКТИВ У ПОХОДУ НА ОЛИМПИЈУ
Антон Вокоун, тридесетогодишњи Вршчанин, један је од
најбољих српских и балканских
бодибилдера, иако је овим
спортом почео је да се бави
сасвим случајно. Своју животну
причу испрчао је за читаоце
“Вршачке куле”

БОДИБИЛДИНГ ФИНАНСИЈСКИ ВРЛО ЗАХТЕВАН
Има ли новца у бодибилдингу?
- Како се узме. У Србији само мали број људи има ту среће да им клуб
плаћа пут, котизацију за такмичења и суплементацију. У ту групу спадам и
ја, дакле плаћен сам ако се мисли на покривање тих трошкова, јер већина
то плаћа из свог џепа. На такмичењима, прво место носи новчану награду.
Рецимо, на Мајданпек опену 11. септембра, награда ће била 100.000 динара
у мушкој конкуренцији, и 50.000 у женској, док су награде за друго и треће
суплементација, која није ништа мање вредна.

Како је започео Ваш пут до
спортског успеха?
-Све је почело 1994., када сам сам са
се такмичим. У њој су наступали и неки
8 година почео да тренирам ђиу - ђицу
од највећих светских бодибилдера,
и фул - контакт у клубу Јин Јанг, код
као што су Арнолд Шварценегер, Рони
учитеља Јована Обрадовића. Он ме је
Колеман, Дориан Јејтс и Џеј Катлер, који
увео у свет спорта и борилачких вештина
ми је један од главних узора.
којима се и данас бавим кад стигнем.
Како
изгледа
бавити
се
Међутим, у 15-ој години, престао сам
бодибилдингом?
да тренирам ђиу - ђицу због тога што
- Радим по два до три сата дневно
сам се повредио и добио дискусхернију
бар четири пута недељно, а Џим 030
услед много полуги и бацања. Проблем
је био у томе што сам са 170 цм висине према том спорту била јача. Иначе, ми јако пуно помаже око прилично
, 50 кг масе био висок , мршав и жилав пауерлифтинг више одговара нижим, скупе суплементације - протеина и
са врло мало мишића на себи, због чега стаменим људима природно веће енореактора, који повећава волумен
ми се померила хрскавица између два мишићне масе са већом количином мишића и довод енергије, јер без тога
пршљена. Када сам отишао код лекара, воде и масноће на себи, што смањује се не може у овом спорту. Боди билдинг
рекао ми је да под хитно кренем у могућност повреде при дизању великих је један од најскупљих и најзахтевнијих
теретану, да набацим мало мишићне тежина. Премда сам могао да подигнем спортова. Неки фудбалер или кошаркаш
масе, како се не би појавили и други у мртвом дизању 240кг, из чучња 200, има тренинг сат, сат и по дневно и то је
проблеми. Зато сам послушао савет и а из бенча 150, мој брзи метаболизам то, а нама који смо у бодибилдингу је то
учланио се у Пауерлифтинг клуб Вршац. није остављао телу довољно резерви живот. Од како устанем ујутро, док не
Тренер Радован Гаврилов помогао да те тежине издржи. Но, Регановић ми легнем у кревет, пазим на унос хране,
ми је да заволим
је скренуо пажњу да воде, количину одмора и наравно,
“Од како устанем
теретану, улио ми је
имам предиспозиције вежбања. И све то радећи свој редован
љубав према спорту ујутро, док не легнем у да остварим добре посао. У овоме нема много простора за
и такмичарски дух, а
кревет, пазим на унос резултате у боди- лични живот.
Шта је за бодибилдера квалитетна
моја
дискусхернија хране, воде, количину билдингу, и убедио ме
исхрана?
је потпуно излечена,
је
да
изађем
на
једно
одмора и наравно,
- Исхрана је таква да се састоји
због чега сам још
такмичење. Нашао ми
вежбања.
И све то радећи је клуб у којем ћу да се углавном од протеинских намирница, са
више заволео тегове.
свој редован посао.”
Када сам почео са
такмичим, а то је Џим нешто мањим уносом угљених хидрата,
пауерлифтингом,
030 из Мајданпека, масти, влакана, и наравно витамина,
кренуло ми је релативно лако будући чији ме је председник Невен Тепић минерала. Претежно једем месо, дисциплина се подразумевају. Вежбе
да сам због борилачких вештина имао добро прихватио. Током 2015. и 2016. минимум 700 грама до килограм дневно се морају изводити правилно и мора
добру кондициону подлогу, тако да узео сам 5 медаља. Тако је бодибилдинг и поврће. Слаткише генерално не треба се бити сконцентрисан. Ако ти није
јести, али непосредно сат, два пред дан, немој. Не сме се цимати на силу
сам већ после 2 године освојио златну од утехе постао моја највећа љубав.
медаљу у бенч-пресу на првенству
Како је даље текла Ваша каријера бину, бодибилдери се пуне угљеним или вежбати одсутног ума, јер тада
хидратима ради боље васкуларности лако може доћи до пуцања мишића и
средњих школа. Тада сам био у у бодибилдингу?
и
веће
енергије, сличних повреда.
категорији до 67,5кг, а подигао сам
- Прво такмичење на
“Ја верујем да сваки што је неопходно за
Поменули
сте
да
поред
105кг, што ми је дало наду да ћу у том које сам изашао било
бодибилдинга
и
посла
немате
мушкарац
има
макар
позинг.
То
овако
на
спорту постићи нешто велико. И заиста, је државно првенство
бини изгледа лепо много времена за свакодневна
потајну фасцинацију
освојио сам мноштво награда а највећа у бодибилдингу и
Који је ваш редован
је титула вицешампиона државе. Бавио фитнесу у Панчеву
мишићима и жељу да и лако, али стегнути задовољства.
посао? Чиме се бавите?
све
мишиће
у
истом
сам се пауерлифтингом све до прошле прошле
године.
буде као, на пример,
- Бавим се пословима обезбеђења
тренутку и стајати неко
године, када сам се максимално Искрено, тај први
Шварценегер.”
време у свакој од 8 и радим у вршачкој фирми Фокус
истрошио и повредио грудни мишић пут био сам збуњен.
основних поза веома је Протект. Иначе, веома сам захвалан
на једном такмичењу. Постало јасно Нови спорт, велика
свом послодавцу Жижи Илаку на
исцрпљујуће.
да у овом спорту немам више шта сала, много људи, бина, рефлектори,
толеранцији и разумевању кад је
Одакле
долази
љубав
према
да тражим. Достигао сам максимум блицеви, камере. У сваком случају,
у питању моја спортска каријера
свог потенцијала. Међутим, на истом због свега тога сам потпуно промашио теговима?
и одсуства због такмичења која уз
Тај
осећај
пумпања
и
затезања
такмичењу, запазио ме је Алекса категорију, и уместо на боди класик,
„Мастер“ Регановић, председник клуба изашао на менс фитнес, и ту освојио мишића је за мене најлепши осећај. Осим њу иду. Обављам послове чувара,
„Глориа Пауер“ из Шапца. Он је видео 4. место. Нисам био разочаран, већ ми тога, при тешким вежбама, као што су али сам и телохранитељ и један од
колико сам се разочарао. После 15 је то дало мотивацију да уложим још чучањ и мртво дизање, код мушкараца ретких приватних детектива у округу.
година да доживиш тако нешто, јако је енергије и труда. Схватио сам шта треба се појачано лучи тестостерон, због Будући да сам бивши војни полицајац
и припадник антитерористичког
тешко. И онда смо причали, објаснио да побољшам код себе, и то се одразило чега се осећамо боље,
батаљона
72.
снажније,
здравије,
“Велика подршка,
ми је да са мојом конституцијом немам већ на следећем такмичењу. То је био
неку будућност у пауер лифтингу. То је Шабац опен, где сам освојио 2. место, моћније, а и остали уопште у животу, долази специјалне бригаде,
представља
и мени самом било јасно, али је љубав овога пута у својој категорији. Уследиле хормони се луче урав- ми од моје старије сестре ово
су квалификације за европско и светско нотеженије. Наравно, Марине, која ме је одувек природан наставак те
каријере. Такорећи,
првенство у Ћуприји, где сам био трећи с друге стране, ту је
и пласирао се на та такмичења. Уследило бол. Мишићи, кости храбрила. Без ње тешко променио сам сектор,
је државно првенство у Шапцу, на којем и тетиве стално боле, да бих успео да постанем али је суштина остала
иста -сачувати нечији
сам понео титулу вицешампиона. Након јер кад ставиш 200
оно што јесам.”
живот. Склоност ка
кила
на
леђа
не
може
тога, на такмичењу у Ковину постао
овом послу наследио
сам и вицешампион Балкана. Каријера другачије, али све то
сам
од
свог
покојног
оца који је радио
ипак
има
своју
драж.
ми је кренула вртоглаво узлазном
Какав савет имате за почетнике са у истој бранши. Он ме је од малена
путањом, уложио сам доста рада, али
васпитавао, упутио ме на борилачке
пресудну улогу одиграло је мојих 15 теговима?
- Ако неко то довољно жели и то вештине и био ми је један од главних
година пауерлифтинга. Још увек радим
на себи, има простора за напредак а ја му је сан, оствариће га. Ја верујем да мотиватора у спортској каријери. Али
желим до светског врха, што мислим да сваки мушкарац има макар потајну велика подршка, уопште у животу,
је могуће са мојим предиспозицијама. фасцинацију мишићима и жељу да буде долази ми од моје старије сестре
Испоставило се да ми више пријају као, на пример, Шварценегер. Сваки Марине, која ме је одувек храбрила.
вежбе са пуно понављања него велике дечак жели да буде снагатор. Имам Без ње тешко да бих успео да постанем
тежине, а мој брз метаболизам погодује једну слику себе са отприлике 4 године, оно што јесам. Кад год сам наилазио
спорту у којем је естетика у првом у некој пиџами са медведићима како на препреке пред којима сам хтео да
плану, па је важно имати минимално стојим у бицепс пози. Сигуран сам да клонем, она ми је говорила да човек
масноће на себи. Циљ ми је да стигнем већина дечака има сличне фотографије. не може, само онда кад неће.
В. Јањић
до Олимпије - најпрестижнијег светског Ако је жеља надживела одређени узраст,
треба
је
испунити
себи.
Ентузијазам
и
такмичења у ЛФББ федерацији, у којој
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МАРКО ПОПОВИЋ:

Дебитантски роман Марка
Поповића, трилер под називом
„Један погрешан корак“ (Лагуна,
2016), брзо се нашао у врху листа
читаности. Успех овог романа
већ у првим месецима налик
је оним какве доживљавају
страни хитови сличне тематике:
освојио је симпатије критике,
завео читалачку публику, а сва
је прилика да ће његови јунаци
са страница ове књиге у неком
тренутку прећи и на телевизијске
екране.
Поповићев књижевни првенац
напета је крими прича о сасвим
обичним Београђанима који
се изненада затичу у крајње
необичним и смртно опасним
околностима. У вртлогу убистава,
мистериозних нестанака, лажи
и уцена, ликови романа „Један
погрешан корак“ пронаћи ће
одговоре на питања о себи,
сопственим грешкама и одлукама.
Марко Поповић дипломирао
је на Факултету драмских
уметности у Београду на одсеку
за драматургију и завршио школу
филмске режије у Њујорку. Снимао
је кратке филмове, радио као
сценариста, али и као копирајтер
у маркетиншким агенцијама.

ФОТО: Ана Јелић

НЕДОСТАТАК ХРАБРОСТИ ПРАВИ
ТРИЛЕРЕ ОД НАШИХ ЖИВОТА

Радња романа „Један
тај основни концепт, онда знао да мора. Мислим да то нечињење,
погрешан корак“ обилује
сигурно нећете залутати и повлачење, тај недостак храбрости да
неочекиваним обртима
„Ма
знаћете да одвојите битно урадимо оно што знамо да је исправно,
ПРЕГОВОРИ ЗА
и
епизодама
које
од небитног. А небитно је свакодневно претвара наше живот у
колико
било
наизглед скрећу пажњу
што не служи њеном трилере и хороре.
ЕКРАНИЗАЦИЈУ
интересантно све
са главног тока књиге, да
вечичанству Причи, ма
Који писци су вам послужили као
би се касније савршено
колико вам се у тренутку инспирација и узори када сте писали
или лепо
уклопиле у разрешење
Дипломирани сте драматург,
учинило само по себи „Један погрешан корак“?
написано,
за
мистерије.
Јесте
ли
а завршили сте и школу филмске
- Када су трилери у питању, три
интересантно или лепо
унапред
осмислили књигу је небитно написано.
режије у Њујорку. Имате ли амбиција
„открића“ су на мене круцијално
читаву причу или је она
Експлицитно насиље утицала. Први је Џејмс Елрој и његов
по питању екранизације књиге?
све
што
не
настајала док сте писали
присутно је од прве до „ЛА квартет“, други „Име руже“
- Већ сам у преговорима око
служи њеном последње
књигу? Може ли се добар
странице Умберта Ека, који бих уврстио међу
прављења серије од 6 или 8 епизода,
трилер написати без вечичанству – романа. Да ли сте имали најбоље романе свих времена и трећи
али немам намеру да ја пишем
прецизног плана?
икаквих
недоумица Харлан Кобен, који је нашој публици
Причи“
сценарио. Мислим да је најбоље да
- Све може, али је питање
када је о овоме реч? Шта најпознатији по трилеру „Ником ни
то уради неко други, неко ко ће ову
на шта ће то личити. Кад
је то што је условило речи“. Иако су ме Еко и Елрој више
причу сагледати реалније, ко ће знати
су трилери у питању,
овај степен насиља у вашој књизи: фасцинирали, Кобенови романи
мислим да је најбоље од почетка имати друштвени
да потпуно објективно анализира и
су више обликовали
контекст
осмишљен костур приче, основне обрте Србије данас у коју је
извуче оно најбоље за драмску радњу
мој стил писања. Чак
и крај. Наравно да вас писање може радња смештена, сам
„Желео сам да волим да кажем да је и зачини је нечим новим, како би и они
одвести у различитим правцима и треба жанр или нешто треће?
потпуно окупирам „Један погрешан корак“ који су читали роман могли да уживају
да вас одведе, неки ликови ће бити више
написан у „кобеновском“
Апсолутно
жанр.
у изненађењима.
заступљени него што сте првобитно Замислите како би изгледао пажњу читалаца, поджанру,
који
замислили, неки делови ће„појести“ више трилер без насиља? Али
карактеришу
обични од америчких или скандинавских
да их држим
страница, неки мање, али ако пратите постоји разлика између тог
људи
као
главни колега. Димитрије Војнов је у блурбу
будним
до
касно
у
јунаци,
неразрешени мојој књизи управо на то алудирао.
жансровског насиља коме
ноћ“
догађај из прошлости Сад, да ли ће и кад неки домаћи
је основни циљ узбуђење
који се рефлектује на трилер бити награђен Ниновом
и забава читалаца, и
садашњост и нестанак, наградом не знам, видећемо, можда
оног другог, које заиста
рефлектује неке друштвене проблеме, а не убиство, као основни покретач се и то деси.
Иако је у питању
као што је на пример насиље у породици. радње.
Трилери
су
већ
дебитантски
роман,
У роману постоји једна сцена када се
„Подозрење „Један
погрешан
инспекторка Пашалић изненада сусретне дуго у свету међу
са породичним насиљем које чак није н а ј ч и т а н и ј и м према домаћим корак“ се брзо нашао
топ листама. Шта је
ни приказано, већ само видимо његове жанровима. Каква је
ауторима трилера на
тајна овог успеха?
последице. Милим да је та сцена тежа и ситуација код нас?
- Све боља и боља. још увек постоји,
- Надам се квалитет
да више дотиче читаоце него сва остала
Што
се
иностраних
романа.
Желео
убистава и мучења заједно.
али верујем
сам
да
читаоцима
Један од ваших главних јунака писаца трилера тиче, они
да ће се убрзо пружим напету причу,
Душан Борота, учинио је само „један су већ веома популарни
неочекиване
обрте,
погрешан корак“ и покренуо домино код нас. Џејмс Патерсон,
променити“
узбуђење, акцију. Жеља
ефекат који је његов и животе Ју Несбе, Харлан Кобен,
ми је била да овим
његових најближих претворио у пакао Ли Чајлд, Џилијен Флин,
криминала и безнађа. Сугерише ли Пола Хокинс редовно су у самом романом потпуно окупирам вашу
наслов ваше књиге да је управо тај врху листа читаности. Проблем је пажњу, да вас држим будним до касно
један једини корак довољан да било одређено подозрење према домаћим у ноћ. Судећи по доброј продаји,
чију свакодневицу претвори у трилер? ауторима које још увек постоји, али коментарима читалаца и критикама
- Наравно. Али истина је да он чак верујем да ће се то брзо променити које су до сада изашле, верујем да сам
није ни учинио тај погрешан корак, већ и да ће наши аутори овде бити у томе успео.
Т.С.
му се није супротставио, иако је још тада подједнако читани, ако не и читанији
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НОВА ПРЕМИЈЕРА У НП „СТЕРИЈА“

ПОЗОРИШТАНЦЕ И ДРУГАРИ

Народно позориште „Стерија“ започело је реализацију
новог пројекта намењеног најмлађој публици. Реч је о
луткарско -драмској представи за децу предшколског
узраста „Страшило и другари“ по тексту Бојане Иванов
Ђорђевић. Премијера је заказана за 28. септембар са
почетком у 10 сати на Великој сцени НП „Стерија“ када
се обележава и позоришна слава Свети Порфирије
глумац. Режију потписује Иван Ђорђевић, сценографију
Софија Лучић, костимографију Сенка Ђорђевић, а музику
компонује Момир Цветковић.
С обзиром да је амбиција да се направи велика
представа уз мноштво сценских ефеката, процес рада
биће подређен њеној естетици која би требало да
одговара стогим критеријумима уметности намењеној
деци. Новина у домену стваралачког процеса биће
интеракција са публиком и пре премијере која ће бити
реализована у виду циклуса радионица под називом
„Позориштанце и другари“. Позоришни уметници
ангажовани на пројекту водиће креативне радионице
израде декора по свим објектима вршачких вртића. У
сваком вршачком вртићу настаће по једно страшило
које ће сведочити овом заједничком раду. Кроз поменуте
радионице деца ће имати прилику да се ближе упознају
са процесом настанка позоришне представе и са
позориштем као институцијом са друге стране – не из
угла гледаоца, већ из угла његовог учесника и ствараоца.
- Наишли смо на разумевање управе вртића и
пронашли заједнички језик за креативан процес рада
који је пред нама. Тиме смо испунили основни предуслов
за реализацију овако захтевног и узбудљивог пројекта
који има за циљ да још боље повеже две институције на
путу формирања нове публике, развијања и неговања
културних потреба наше деце – истиче Иван Ђорђевић,
директор НП „Стерија“ и још једном наглашава велику
захвалност управи ПУ „Чаролија“ која је кључни партнер
у овој новој позоришној авантури.
- Све до премијере малишани ће имати прилику да се
емотивно припреме за нову представу нашег репертоара,
али и да буду директни учесници стваралачког процеса.
Наш заједнички рад у оквиру радионица „Позориштанце
и другари“ биће презентован и на изложби која ће
бити отворена пре премијере представе „Страшило и
другари“ 28. септембра, на дан славе НП „Стерија“ које
образујући публику за будућност позоришта наставља
да негује Стеријину мисао о позоришту као „врелу праве
науке о животу“ – кажу у управи НП „Стерија“.
У „Салону код Порте“ прошлог петка је
одржана промоција графичке новеле под
називом „Дружина Дарданели“. Љубитељи
стрипа имали су прилику да упознају
њене ауторе: сценаристу Павла Зелића и
аутора цртежа Драгана Пауновића, као и
уредника Издавачке куће „Систем комикс“
Игора Марковића. Поред Илије Бакића,
књижевника и стрип критичара, говорила
је и Марија Васић Каначки која је била у
улози модераторке.
„Дружина Дарданели“ је прича
о тиму хероја, протагониста српске
и европске књижевности, који се
супростављају злу оличеном у истим
таквим, из класика позајмљеним
ликовима са друге стране, и интересима
моћника чија су ови продужена рука. У
првом албуму – „Пољубац лептирице“,
аутори су нас изнова упознавали са
Хајдук Станком Јанка Веселиновића,
Коштаном Боре Станковића, Толстојевим
Алексејем
Кириловичем
Вронским,
Савом Савановићем Милована Глишића,
Андрићевим Карађозом, Ћосићевим
Вукашином Катићем, и најзад, јазавцем
(пред судом) Петра Кочића. Опоненти овој
чудноватој скупини су били Кафкин Јозеф
К., (добри војник) Швејк Јарослава Хашека,
Олд Шетерхенд и Халеф Омар из романа
Карла Маја, и негде између обе стране,
Димина Дама с камелијама, као и камара
других епизодиста у омажима књижевним
класицима.
Окупљени на једвите јаде од
стране владиног повереника Катића, у
легендарној београдској кафани чије име
ће постати и њихов синоним, насловна
дружина тајних агената је бачена у
ковитлац догађаја који су довели до
открића ужасавајућег плана. Плана о
војсци немртвих – „ендемских“ српских
вампира, али без душа оличених у
лептирицама – савршеном топовском
месу за наступајући планетарни сукоб,
који се у овој алтернативно-историјској
поставци лудачки смелом акцијом јунака
зауставља, или макар одлаже.
Миље ових приповести је свет
технолошких
чуда,
архитектонских
лудорија, и опште ишчашености у односу
на познату прошлост, надовезујући се
на имагинацију али и стварне концепте
научника и визионара, у којем је (скоро)
све могуће. И где боље да се врхунац
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ПРОМОЦИЈА СТРИПА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

ПРЕДСТАВЉЕНА
„ДРУЖИНА ДАРДАНЕЛИ“

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

таквог другачијег и бољег друштва
прикаже, него на чувеној Светској изложби
у Паризу 1900. године, када се универзум
маште преклапао са нашим на предивне
и неочекиване начине, као и на Оријент
Експресу који у овој верзији – лети! Нови
супарници, али и помагачи, оличени
пре свега у Раскољникову Достојевског,
метаморфу Грегору Самси из Кафкиног
„Преображаја“, монстроузном Фантому из
Опере Гастона Леруа, и нашем светском
путнику – Нушићевом Јованчи Мицићу су
ту да ствари учине занимљивијим, а сваки
читалац може да се игра проналажења
референци на дела глобалне културе на
страницама нове вратоломне авантуре
дарданеловаца која носи наслов „Злочин
на Светској изложби“.
„Дружина
Дарданели
је
авантуристичка прича, али са књижевном
подлогом, а један од циљева јој је и да
едукује младе генерације, које ће кроз овај
стрип чувене књижевне јунаке моћи да
сагледају у сасвим новом светлу. Ипак, ово
није само стрип за младе. Он има висок
уметнички квалитет и изузетан графизам.
Нуди спој динамичне приче која се брзо
чита и стрипа којем ћете се неколико пута

враћати, проналазити скривене детаље,
омаже и инспирације – каже Павле Зелић.
Добро познатим ликовима Зелић је у
задатим параметрима њихових особина
дописао нове доживљаје и авантуре,
остајући ипак веран изворницима.
- Ово је било врло компликовано јер
су ти ликови врло специфични и добро
познати чак и мимо књижевних дела.
Ипак, остали смо доследни идејама које
су за њих замислили велики писци, а
успели смо и да дамо заокрет који их чини
занимљивим и новим генерацијама којима
се неки пут мора понудити и акциони херој
– додао је Зелић.
Стрип серијал „Дружина Дарданели“
је већ са почетном епизодом постао
феномен, па је тако она адаптирана у
радио драму, анализирана у десетинама
критика, па чак и у научном раду, имала
велики број самосталних и групних
изложби и била промовисана небројено
пута широм Србије али и у целом региону
и годинама након објављивања. О успеху
друге епизоде сведочи и чињеница да
је још пре штампе излаган у Културном
центру Србије у Паризу.

Т.С.
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Кошаркашки хепенинг у Центру Миленијум
поводом обележавања јубилеја 70 година
постојања Кошаркашког клуба Вршац, био
је један од најважнијих спортских догађаја у
Србији током протекле недеље. Уз присуство
великог броја гостију из света кошарке,
подршку клубу дало је и руководство Града
Вршца, његови привредници и спортски
радници. Кошаркашки клуб Вршац није
заборавио своје легенде, играчице, играче,
тренере и спортске раднике који су у

ФОТОРЕПОРТАЖА
претходним деценијама стварали клупску
историју, али ни оне који су клупска садашњост,
којом се дичи и читава Србија. Све то је током
два дана пратило преко 5.000 гледалаца на
трибинама Миленијума и на десетине хиљада
љубитеља спорта гледајући пренос преко
Интернета. Део те незаборавне атмосфере
читаоцима “Вршачке куле” дочарао је и
фотообјектив Бојана Тодоровића, фотографа
Фото студија Дејан Голд.

ПЕТАК •16. септембар 2016.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ ПРОСЛАВИО 7

СПЕК

ПЕТАК • 16. септембар 2016.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА
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КТАКУЛАРНА ЖУРКА

ФОТО: ДEJAN

70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК •16. септембар 2016.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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16 ВРШАЧКА КУЛА
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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. 851-946
Продајем гарсоњеру 28
м2. Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39359, (после подне).
Продајем двособан
стан у Вршцу, Иве
Милутиновића 80, близу
центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са
локалом, 120 м2, (мушки
и женски wc, кухиња, две
терасе) плац, башта на
брегу, асфалтни пут, код
цркве Св. Теодора , кућа је
на спрат са четворособним
станом. Продајем кућу у
Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у
Призренској 55, цена
55.000 евра. Тел. 062/88924-67.
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.

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. 064/14994-20 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. 061/65-65-933 или
063/70-144-81.
На
продају
дворишни
стан
у
Другог октобра 13. Тел.
065/542-20-82.
Продајем кућу у
Павлишу, ул. Жарка
Зрењанина.
Тел.
060/034-35-33.
Мењам кућу са две
стамбене целине за
двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел.
834-926.
Продајем кућу у
улици Војнички трг 2,
површине 225 м2. Тел.
069/872-39-10.
На продају двособан
стан од 64м2 у улици
Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска, комплетно
реновиран (све ново).
Тел. 066/51-48-254.

Продаје се двособан
стан у центру Алибунара
Тел. 064/459-68-04 или
210-16-40.

На продају
савршена кућа,
спратна, на плацу
650м2 са виноградом.
Хитно и повољно. Тел.
0046704930046 и 2801130.

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.

Продајем у Панчеву,
строги центар,
двособни стан 56 м2,
цг, код старе поште /
Радова зграда). Тел.
063/8008-243 и 013/348683.

Продајем кућу у ул.
Југ Богдана, Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
На продају
реновирани дворишни
станови (двособан +
гарсоњера). Изузетна
локација, погодно за
пословни простор. Тел.
061/71-39-82.
Продајем плац
на Сребрном језеру,
површина 5,01 ар,
власник. Тел. 064/96-64709 и 069/211-95-65.
На продају кућа на
Гудуричком путу или
замена за стан или
мању кућу у Вршцу или
Панчеву.Тел. 064/16858-94.
Хитно на продају
кућа. Тел. 069/512-1204.
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.
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
приземна кућа од око
80 м2, на плацу од
око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу.
Хитно. Тел. 064/248-7691 и 013/ 806-441
Продајем стан од
30 м2 Улица Светозара
Милетића 2 (код школе
„Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
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. 805095
На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471511.

На продају двособан

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

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 трособан
стан у центру
Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију
кућу у Вршцу,
сређена, ПВЦ
столарија, комплетна
инфраструктура.
Могућност исплате у
ратама. Тел. 060/66-07901.
На продају кућа у
Избишту, нова градња,
приземље и спрат 100
м², плац са баштом 18
ари. Тел. 064/456-01-05.

КУЋЕ,
СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Стан з а издавање
опремљен, клима,
кабловска, интернет,
веш машина. Близу
Пилотске академије.
Тел. 065/505-74-24.
Издајем дворишни
полунамештен стан, у
ул. Пашићев трг 5. Тел.
064/267-79-76.
Издајем кућу
у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33
м2, у Жарка Зрењанина
бр. 77. Тел. 063/894-9163
Издајем намештен
једнособан стан у
Првомајској бр. 77.Тел.
837-513 и 062/160-3525.
Издајем гаражу у
центру Вршца, улаз
из Дворске поред
Владичанског двора.
Тел. 064/51-52-245.
За издавање
једнособан намештен
стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња,
у дворишту Филипа
Вишњића 31, Вршац.
Тел. 064/429-06-14.
Запосленој девојци
потребна сређена или
полунамештена кућа
за становање у замену

за одржавање. Тел.
064/38-92-738.
Издајем стан у
града за студенткиње
(ученице). Посебан
улаз, одвојене
комуналије и цг.Тел.
838-702 и 063/789-1014.
Издајем
собе ученицима
(намештене), собе
се налазе на 5 мин.
Од центра, Улица
Црног Јована 18.
Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан
улаз и комуналије. Тел.
065/238-93-83.
Издајем стан у
центру Вршца за
студенткиње или
ученице. Засебан улаз,
одвојене комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702,
063/789-1014
Издајем намештен
трособан стан са два
купатила у Хемограду.
Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/78235-26.
У Београду издајем
двособан
намештен
стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен
једнособан
стан
у центру ул. Анђе
Ранковић
(централно
грејање,
кабловска,
интернет). Тел. 060/35030-60.
Издајем локал у
центру града 35 м2
код румунске цркве,
санитарни чвор, клима,
фиксни
телефон,
засебно
комуналије.
Тел. 064/837-26-35.
Издајем намештени
једнособни
стан
у
Вршцу. Звати после 17
сати. Тел.834-975.

403.
И з д а ј
полунамешт
гарсоњеру
на
Андрије Лукића.
060/335-11-72.

е м
ену
Тргу
Тел.

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.
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.
Продајем фрижидер
„Горење“ са комором.
Цена 50 евра. Тел.
064/186-52-44.
У Алибунару на
продају половна бела
техника, електрични
штедњак, тв у боји. Тел.
064/459-68-04.
Продајем класичну
гитару одличног звука.
Тел. 21-01-640.

З а п о с л е н о ј
девојци
потребна
кућа
за
становање
и
одржавање.
Тел.
064/389-27-38 и 2101623.

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

Издајем
собе
–
лежаје
за
раднике
(самце),
употреба
купатила. Тел. 063/551-

Продајем полован,
исправан прозор (80х140
цм „Словенијалес“),
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очуван, са дуплим термо
стаклом и пластичним
ролом. Цена 40 евра. Тел.
064/123-17-56.
На продају шиваћа
машина „Унион“, руска, нова,
само глава, очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован
очуван пиштољ ЦЗ-7,62
,тетејац, први власник, само
лицима са дозволом. Цена
100 евра.Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован
очуван пиштољ ЦЗ-99 , дуга
деветка, први власник, само
лицима са дозволом. Цена
200 евра.Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс
врећу за тренирање
(вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње
стране велика појачања,
дупло дно. (фи35х120цм)
Цена 35 евра. Тел. 064/12317-56.
Продајем пластични
спојлер – дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу
ауто приколице и мању
портрошњу горива. Цена 30
евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну,
очувану, комплетну,
оргинал фабричку ауто куку
(немачку) од Ауди-а 100, са
електро инсталацијом. Тел.
064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200
евра. Тел. 064/123-17-56.
Радио би поправку
плинских бојлера, шпорета,
пећи и решоа. Тел. 063/482418 и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода
за ципеле (може и као
ормарић), сточић дрвени
(собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски
са шест столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада)
стаклених сточића, врата
дрвена, пластичну бурад.
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила
кућне послове. Тел. 064/2810-216.
OSB плоче за
подасчавање кровова.
цена 296 дин м2. Превоз на
адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може
и у деловима. Купујем и

контакте од склопки
изгореле. Тел. 060/35862-09.
Хитно и повољно
дајем часове
енглеског основцима
и средњошколцима,
такође услужно радим
припрему за штампу,
дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/74220-13.
Пензионер, ситуиран,
живи сам, жели да
упозна жену до 60 година
старости ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Продајем радио
станицу ТОКАЦ-АЛИНКОВТДВМ. Тел. 013-21-01623 и 063/482-418.
Купујем електрични
шпорет, кухињски сто и
орман. Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5 лканца
земље потез Кевериш,
удара на асфалтни пут
Вршац-Влајковац. Тел.
062/511-751.
Радила би и чувала
старије особе. Тел.
064/313-44-64.
Помагала бих

Часови немачког
језика (Бела Црква),
припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете
институту. Тел. 013/853783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе,
и велики воћњак са
викенд кућом, све у
једном комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.

Продајем четворо
врата са стаклима,од
џете, годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем: дрвене
жалузине за прозоре
и балконска врата,
ауто приколицу и
кукуза „заставу 101“,
метални светларник
са орнамент стаклима,
бојлер „горење“ од
10л, два фото апарата
полароид, нов дрвени
прозор са пластичном
ролетном и машину за
центрифугирање веша.
Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан за
печење ракије, пожељно
широк аплитак, може и
са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.

Купујем
старе
неисправне
плинске
бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за централно грејање
24 kW, плински, нов,
н е к о р и ш ћ е н . Те л :
061/303-1537

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 самоходну
косилицу,
бензински
мотор.Тел: 061/303-1537

Продајем плац 13,50
ари на Тари, на малом
језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.

Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/73392-47.

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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
породици или старијој
особи у кућним
пословима, може и
чување деце. Тел.
063/159-14-48.

исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.

Самици, запосленој
жени педесетих година,
потребна лепо сређена
кућа или већи стан.
Могућ сваки договор.
Тел. 066/36-34-36.
Озбиљна жена
54 год. образована,
културна, вредна, радна,
запослена, чувала би
децу у поподневним
сатима. Могућ сваки
договор. Имам искуство
у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер, тражи
озбиљну жену око 60
година, по могућности
саму. Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач и
шпорет „Смедеревац“ на
дрва. Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш
машине „Горење“ и
„Индесит“
потпуно
исправне, у одличном
стању и машина за
сушење веша „Еида“

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА

Купујем брилијантне
минђуше
Тел: 061/303-1537

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.
Продајем шатор за
камповање. Повољно.
Тел. 826-251 и 064/2276-993.
На
продају
преградна шестокрилна
врата од пуног дрвета.
Димензије 285х380 цм.
Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна
жена
спремала
би
по кућама и служила
старије
особе.
Тел.
065/542-20-82.
Продајем
већа
вучна колица за моторбицикл. Тел. 064/186-5244.
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 Тошиба- сателит
C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet
P1005. Tel. 063/862-9749.
За продају две веш
машине, исправне, у
одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/42906-14.
На продају мотор,
мењач
генерално
сређен и делоци за
фићу. Такође на продају
кућице за псе и мачке.
Тел. 064/280-57-20.
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.
064/186-52-44.
Продајем
вунени
тепух 4 х 3 м. Нов. Тел.
064/186-52-44.
Продајем
скенер
А4 формата без кабла
и пуњача и један
ЦД плејер. Цена по
договору.
Хитно
и
повољно. Тел. 069/26699, 063/74-22-013 и
013/835-129.
Продајем регал два
гардеробна дела и један
стаклени део, дужина 4
м. Скоро нов. Повољно.
Тел. 064/186-52-44

Продајем дрвени
месарски сто 3х1,5
м очуван. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
На
продају
велики
круњач
„Чаковец“
и
два
плуга
једнобразни
и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/2824-932.
П р о д а ј е м

двокрилне
дупла
дрвене
прозоре
са
пластичним
ролетнама,
добро
очувани. Цена 35 €.
Тел. 063/187-16-73 и
807-793.
Продајем комплет
за клање свиња (
тучани казан, пећ,
корито, дрвени сто
3х1,5 м), повољно,
све у добром стању.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем
добро
очуван
казан
за
ракију од 100 литара
(свега
7
казана
печено), казан је
плитак
а
широк
са
комплетним
додацима. Цена 700
еура, могућ договор.
Тел. 064/477-28-40 и
069/ 290-69-53.

АУTОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем скутер
piaggio Hexagon 180
m 20, веома очуван, у
одличном стању, 2005,
гаражиран, црвене боје,
аутоматски мењач,
регистрован, мало
прешо, сервис урађен,
ветробран, наслон
за седиште, аларм,
церада. Хитно. 650 €.
Тел. 064/510-50-66
Продаје се опел
астра Г караван, 1998.
годиште. Регистрован
до 16.04.2017.године.
Тел. 064/130-84-90.
Продајем трактор
ИМТ 539, произведен
1994. године, први
власник, солидно
стање. Тел. 063/749-6523.
Продајем аутомобил
ЛАДА 110, 1500
кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ
договор. Тел. 064/8199260

Дана 05.09.2016. године, заувек нас
је напустила наша драга

АНКА БЛАНУША
1934-2016.

У периоду од 6. до 12. септембра на територији Града Вршца
преминуло је 13 лица
Слободан Лалић (1951), Душица Лукић (1951), Стеван Живојнов
(1937), Анка Блануша (1934), Ружица Митрић (1949), Никола Гојка
(1921), Зора Алексић (1958), Јован Маринковић (1953), Златибор
Шмит (1955), Лазар Маринков (1956), Љубица Перић (1934),
Стеван Николић (1949), Богдан Антонијев (1930).

Заувек ћу те памтити
твоја ћерка Нада
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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 се позирале:
Силванa Ћеромовић са ћеркицом Љиљаном
и Мерима Мака и синчић Дејан Милић.
А.Б.

Силванa Ћеромовић

Мерима Мака

ДРЖАЊЕ ГЛАВЕ
Одмах после рођења врат бебе је млитав.
Држање главе код бебе а глава климава и веома
је важно да је добро учврстите и подупрете док
узимате бебу у наручје. Наравно, видели смо да
она издиже главу, ако је ставите на стомак, али
овде је реч о рефлексу. Кад је беба на леђима,
глава пада унатраг.
Постепено ћете приметити, почевши од
четврте, пете недеље, како је глава, кад бебе
ставите да седи држећи је уз себе, мање климава
и како се она труди да је подигне или спречи
да падне. Лекари су увек говорили „Беба држи
главу са три месеца“, то јест способна је да је
држи сасвим усправно, спречавајући је да падне
унапред, уназад или у страну, и да је држи у
основи тела ако се оно нагне.
У ствари, ова способност се често јавља
раније, па многе бебе данас добро држе главу
од другог месеца. Али, то је сам просек. Неке
држе главу усправно са шест или седам недеља,
а друге тек са 3,5 или 4 месеца (тада је реч о мало
закаснелом тонусу.)

ОБИМ ГЛАВЕ КОД БЕБА
Неки родитељи мере не само телесну масу и
дужину, него и пропорције главе. Ако то радите,
мерите увек истим сантиметром, водећи га од
потиљка, преко горње тачке ушију према према
пределу изнад обрва.
Просечан обим главе при рођењу је око
35 цм, овај параметар се колеба у границама
нормале од 32 до 38 цм.
1. Месец: 37 цм; 35-40 цм
3. Месеца: 40 цм; 38-43 цм
6. Месеци: 44 цм; 41-46 цм
9. Месеци: 45 цм; 43-48 цм
12 Месеци: 47 цм; 44-50 цм
Правилан однос пропорција обима главе и
обима грудног коша говори о добром физичком
развоју, суштинска одступања морају упозорити
родитеље.

Код новорођенчета је обим главе увек
приближно за два цм већи од обима грудног
коша.
У четвртом месецу се ове величине
приближавају једна другој или се изједначавају.
У дванаестом месецу величина грудног коша
је приближно два цм већа од обима главе.
Уосталом, величина обима грудног коша
подељена са два даје величину одеће.
Величина обима главе је истовремено величина
шеширића и капа за малишана.
Извор: http://www.mamaibeba.rs/
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 7, БРОЈ 74 , 6. МАРТ 1981.

ЗАСТОЈ - БЕЗ ПРАВИХ РАЗЛОГА

Није то било тако давно када је вршачка општина била
водећа у спровођењу акције омасовљења и јачања Титовог
фонда. Ти успеси овековечени су и признањима, како локалног
тако и војвођанског и ширег значаја. Ситуација се у међувремену
знатно изменила.
Број чланова је исти, месне заједнице не испољавају
заинтресованост за оживљавање активности на том плану,
а многи у радним колективима као да су заборавили на
уговорене обавезе према Титовом фонду. Јер, имајући у
виду и приступнице, годишње обавезе потписника требало
би да износе преко 700 хиљада динара, а у просеку једва се
уплаћује половина тог износа. То у сваком случају говори о
неодговорности људи задужених да прате и извршавају обавезе
. Истовремено, међутим, показују се да нисмо баш толико
осиромашени, јер очигледно је да се средства за репрезентацију,
поклоне, пријатне пословне утиске, честитања, прославе и за
остале „згодне прилике“ - поред законских прописа - вешто
„камуфлирају“ и ипак повећавају. А с друге стране уплате у
Титов фонд изостају. Има, наравно, и лепих примера поштовања
његове суштине и намене. Међу њима посебно треба истаћи
гест Општинске конференције ССРНВ Вршац, која је уместо да
ствара трошкове новогодишњег честитања, новац уплатила на
рачун општинског Титовог фонда.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 258 , 24. АПРИЛ 1991.

ШАНСЕ БЕЗ ГАРАНЦИЈА

Од почетка априла више од стотину Вршчана без посла
живи у нади да ће им се осмехнути животна срећа, то
јест, да ће подаци које су уписали у непосредне листове
Централне службе Савезног уреда за рад СР Немачке
привући послодавце из ове земље да их позову на
тромесечни рад.
О шансама наших суграђана да оду у печалбу као
помоћни радници у грађевинарству, угоститељству,
шумарству, виноградарству и пољопривреди Никола
Поповић, секретар СИЗ-а запошљавања у Вршцу каже:
Савезни биро за послове запошљавања закључио је
споразум са Савезним уредом за рад СР Немачке о
ангажовању југословенских радника на сезонским
пословима . У ову акцију наша служба укључена је као
посредник. Тим поводом почетком месеца од војвођанске
Заједнице запошљавања упућено нам је 140 упитника.
Радници са евиденције незапослених, махом трикотажери
и обућари, попунили су их, а ми затим проследили Новом
Саду. Да ли ће и у ком броју незапослени из наше општине
добити шансу да оду на рад у ову европску земљу за сад
је велики знак питања. Одабир ће направити немачки
послодавци. У зависности од опредељења доставиће
уговоре о раду“.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 476 , 9. ФЕБРУАР 2001.

„ПЉУШТЕ„ ПОНУДЕ ИЗ ЕВРОПЕ

Домаћи конфекционари „пуном паром „ шију. У две смене
ангажовано је, поред сталних радника, и око 40 сезонаца.
До половине фебруара испоручиће уговорених око 22.000
комада одевних предмета за даме, за сезону пролеће - лето
2001, године, вредних око 170.000 ДМ.
На питање да ли је обезбеђен посао и за наредне месеце
директор „Клуза“ каже: - Планирам ускоро да обиђем наше
дугогодишње партнере у Европи зарад уговарања израде
колекције за јесен и зиму 2001. године. Радује нас да нам
сарадњу са Старог континента нуде и неке нове фирме,
из Италије и Немачке, Данске. Међутим, понуде нису
прихватили због ниске цене рада.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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 (37)

I КЊИГА

V одељак
1716 -1737.

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.
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“

Сам Вршац, као што смо већ видели, бејаше
пространа општина и обухватао је чак и раштркала
добра оближњих планина 1), али број становништва
му као да није био баш одвећ велики, јер, по једном
списку места и домова им из јужне Угарске, од год.
1717. који се храни у Бечу у тајној дворској архиви,
бројао је Вршац само 70 домова 2). Најјаче насељен
је био део вароши, што се протеже од Чукурмале
према западу, сама пак Чукурмала, у којој су
становали Турци, била је расељена и пуста. Домови
нису били ушорени, а правилним улицама не беше
ни трага.
О социјалном животу није могло бити ни
помена, а трговина и занати беху непознати. Занати
су носили махом народносни карактер: чизмари,
опанчари (табаци) и кабаничари, који су од грубог
сукна отворене боје шили узане чакшире, зубуне
и кабанице, беху најзнатнији представници
занатлијства. Трговину пак водили су ситничари.
Они се не могаху ни сравнити с правим трговцима.
Са околином Вршац је везивало више друмова.
Тако путеви на северу водили су у Тамишград,
путеви на западу у Гробљиште, које је онда
постојало на ивици алибунарског рита, путеви на
југу у Кевериш, ког данас такође нема, а путеви на
југо-западу преко Павлиша у Влајковац; осим тога,
водили су друмови и у Јабуку и у Велико Средиште
3). Дакако, ово беху врло примитивни путеви, више
трагови од кола, него прави друмови, којима се, по
хрђавом времену, и није могло путовати.
После пожаревачког мира (1718), принц
Евђеније наименује у новодобивеним земљама
између Дунава, Тисе и Мориша, где је данашња
тронталска,
тамишградска
и
крашовско
-северинска жупанија, грофа Клавдија Флоримунда
Мерција за надкоманданта, поверивши му уједне и
управу над овим крајевима. Овај нови гувернер,
споразумно са принцом Евђенијем, заведе по
овим крајевима најпре војничку владу, једно, да их
сачува од турског насртаја, а после и ради тога, што
су крајње запуштене социјалне прилике захтевале
чврсту руку. Да би се основала уређена комора
(Kameralverwaltung) сво освојено земљиште
подељено је на једанаест дистрикта. На челу сваког
дистрикта стајао је управитељ (Verwalter), познат
и „ префект“, а свако повеће место у дистрикту
имало је свог подуправитеља, који је првоме
био потчињен. Свако село имало је свог кнеза, а
више села заједно једног оборкнеза.Управитељ
је располагао нужним чиновничким особљем,
а обављао је све политичке, правне и економне
одношаје свог дистрикта. Овим управитељима
подносили су нижи чиновници своје рачуне, а
они су опет одговорни били ђенерал-команди
у Тамишграду. Кнеза у старим местима бирао је
народ из своје средине, он већином није знао
ни читати, ни писати. Његово обележје састојало
се у томе што је био чиновник и што је код своје
куће држао кладу и окове (ланце и синџар),
којима је казнио преступнике, осим тога, док је
1)А Vaszits: Denkschrift esc. str.. 9

отправљао знање није плаћао порез. Оборкнез је
имао 150 фор. плате и био је већином досељеник.
Полицајске и поштанске дужности отправљали су
хусари и пандури.
Између 11 дискрикта нове провинције, прозване
„Тамишки Банат“, један је сачињавала околина
Вршца. По званичној конскрипцији из год 1717. коју
смо већ једном споменули, овај дистрикт имао је 72
села са 3505 дома. Ево списка тих села: Вршац 70,
Круенца 22, Војводинци 77, Куштиљ 100, Варадија
180, Пекосница 90, Помориште 90,Фороћик 73,
Крњача 50, Тиквањ 122, Секаш 84,Ђургер 72, Горуј
48, Грлиште 44, Карашево 400, Доман 27, Речица
62,Куптора 14, Церово 23, Трново 76, Сочица 56,
Есериш 52, Клинк 82, Муњова 18, Васиова 36,
Бокша 82, Равна 92, Парвош 44,Жидовин 57, Физеш
110, Бињиш 48, Доклин 90, Сурдук 46, Ферендија
30, Морава 30, Јудаи 100,Бућин 23, Перкосово
15, Радованци 20, Ђерман 26,Шам 67, Клоподија
42, Лацунаш 30, Мало Средиште 20, Гуторца 17,
Овдина 27, Обровац 20, Маргита 23, Морминта 8,
Ст. Јанош 8,Гум 25, Велико Средиште 72, Алибунар
32, Николинци10, Уљма 20, Влајковац 22, Ритишево
(Родишева) 27, Павлиш 17, Гробљиште 9, Кевериш
24, Јабука 10, Избиште 20, Потпорањ 36, Загајце
37, Парта 18, Орешац 30, Гребенац 28, Кајтасово 7,
Дубовац 8, Гајић 20, Црвенка 61.

2)Szentkláray J.: Száz év. sv.I str. 21

3)Toppografische Charten etc
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
ТУРИЈСКА КОБАСИЦА
Намирнице:
- 10 кг свињског месА
- 200 г соли
- 200 г слатке алеве паприке
- 200 г љуте туцане паприке
- 100 г бибера
- 100 г белог лука
- 10 м танких свињских црева
За чувену Туријску кобасицу
користим мало масније свињско
месо, плећку и врат, старијих
крмача, или товљеника од 20 до
130 кг. После одлежавања од 48, а
најмање 24 сата месо исецкам на
комадиће за млевење, додам му 100
г соли и туцану паприку, па оставим
два сата. Мељем га на шајбну 8 мм
и додам преостале зачине. Добро
га измешам, машином или ручно,
све док не добијем компактну масу
(као хлебно тесто). Пуним га у танка
свињска црева дужине 35 до 40 цм,

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

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

нанижем на штапове па оставим
да одстоје 3 до 5 сати. У пушници
их постављам високо (до равног
плафона), потпалим буково или
багремово дрво и лаком ватром
(без дима) угрејем хладне зидове
пушнице и просушим црева.Кад
се ватра распали, и температура
достигне 28 до 35 ºC, на жар ставим
припремљену букву.или багремову
прпу и димим кобасице два дана
4 до 5 сати. Чувам их у мрачној,
сувој, и проветреној просторији
на температури од 5 до 8 ºC и не
дозвољавам, никако, да смрзну (јер
много губе на квалитету). После
месец дана кобасице су зреле за
јело. Завијам их у новинску хартију и
папирни џак, ставим у најлон врећу,
и чувам у погодној просторији.
За сигурније чување у градским

условима,
кад
температуре
у мају у јуну постану високе,
препоручујем наставак чувања
у замрзивачу и до годину дана.
Производњу моје такмичарске, и
победничке кобасице темпирам
на месец дана пре такмичења, а
свежу „Рекордерку“ дужу од 1000
метара производим дан-два пре
кобасицијаде у Турији, јер се она,
углавном, поједе свежа, а само
мањи део иде на дуже сушење.
Мирослав - Чика Медурић,
месар - Турија
Сребрна медаља 1995. и
бронзана 1998. на Новосадском
сајму.
Победник Кобасицијаде у Турији
1993. и друго место 1998.

DOO

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

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
РАКИЈА СA ЛИНЦУРОМ
Ракија са додатком горког,
али неотровног корена линцуре,
која је најраспрострањенија и
најчешће коришћени лек међу
житељима наших планнинских
подручја за различите здравствене
проблеме убраја се у ред
најбољих и најцењенијих , а тиме и
најтраженијих лековитих ракија у
нашој народној медицини.
Производи се веома једноставно:
50 грама самлевеног корена
линцуре прелије се једном литром
ракије. Боца се, потом, добро запуши
и зготови за наредних седам до
осам дана. За то време свакодневно
је треба, чешће, промућкати.
Као „подлога“ могу се користити
шљивовица, лозовача, јабуковача, и
друге добре, здравствено исправне
ракије, различите јачине, од 10 до
20, па и до 50% алкохола.
Линцура се користи као веома
делотворан лек против стомачних
тегоба, јер стимулише рад и боље
лучење желудачних сокова. Помаже,
истина у нешто мањој мери, у
пражњењу жучне кесице, а користи
се и као облог код упале вена на
ногама.
Дуготрајнија
употреба
линцуре, па и оне растворене у
ракији, не шкоди и не би требало да
изазове стварне навике.
Треба је узимати кад наступе
тегобе, три пута дневно, 30 до 60
минута пре јела. У сваком другом
случају, посебно ако је растворена у
јачој ракији треба је пити умерено две до три ракијске чашице дневно.

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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ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ БАНАТ БИО
ЈЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ДОБАР
ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНОГ
ОДБОЈКАШКОГ ТУРНИРА

ПРИЈАТЕЉСТВО
ВАЖНИЈЕ ОД
ПОБЕДА

Под покровитељством Града Вршца ОК
Банат је у Центру Миленијум организовао
традиционални Међународни одбојкашки
турнир за пионирке и кадеткиње, уз учешће
братског клуба из Словеније, Кема из Пуцонаца
и великих пријатеља из темишварског клуба
Бега. Анка Петкеску, одбојкашица Беге, каже да
је учешће на турниру било непроцењиво за њу
и њене саиграчице.
– Имали смо шансу да играмо са другим
клубовима, да се упознамо се са њиховом
тактиком и начином игре. Иако смо изгубиле
научиле смо много. Желела бих да дођемо и
следеће године.
Као најбоље у обе конкуренције су се показале
Словенке, Вршчанке су биле на другом месту,
девојке из Темишвара на трећем. Међутим,
спортски аспект овог догађаја није ни изблиза
значајан колико његова друштвена димензија,
јер је приоритет био да учеснице стекну
доживљаје и познанства вредна памћења.
Душан Павловић, председник вршачког клуба
истиче да је циљ турнира био да се све учеснице
лепо проведу и размене искуства.
- Овим турниром желимо да популаризујемо
одбојку и дамо деци прилику да одиграју
довољан број утакмица, а резултат је скроз у
другом плану. Једноставно, да се деца друже
и буду задовољна. По други пут смо на овај
међународни турнир позвали пријатељски клуб
Бега из Темишвара, а Кема из Пуцонаца је клуб
с којим смо се збратимили, и ово је већ четврти
наш сусрет. Овог пута су наше девојке угостиле
Словенке на три дана у својим домовима, а
у плану је да следећи пут ми идемо тамо, да
наше девојке спавају код њих. Дружење и јесте
суштина овог односа, наглашава Павловић.
- Мислим да смо их лепо угостили и да је
турнир био леп, додаје с осмехом Милица
Ђурић, најбоља кадеткиња ОК “Банат”.
–Недељама смо се спремали да их дочекамо
и тренер је то јако дуго најављивао. Ово је,
иначе, други пут да нам Словенке долазе у госте,
а знамо се већ пар година у назад, тако да имамо
много бољу комуникацију у односу на први
пут када је било мало теже. Девојке су стварно
коректне, немамо ни једну замерку и све их
волимо. Мислим да је девојци коју сам угостила
било стварно лепо код мене, а верујем да је и
код других било исто и да су се стварно лепо
провеле, закључила је Милица Ђурић. Једна од
гошћи, Нуса Лукиновић, то је и потврдила.
– Било је сјајно, играле смо одбојку, дружиле
се. Просто не знам шта бих издвојила као
најбоље. Вршчанке су дивне домаћице, постале
смо баш добре другарице. Волелеа бих да
чешће можемо овако, и једва чекам да оне дођу
код нас.

ФУД Б А Л

ВРШАЦ ДОБИО ПРВУ ФУДБАЛСКУ АКАДЕМИЈУ

Од првог септембра, у Вршцу је почела
са радом Кервер академија. Кервер коучинг
је едукативни програм за обуку играча и
усавршавање тренера, настао по систему
који је развио холандски тренер Вил Кервер,
који је као тренер Фејенорда освојио Куп
УЕФА сезоне 1973/74. У последње 32 године
рада, колико постоји Кервер куочинг, у овом
систему је обучено и едуковано преко милион
играча и тренера, што у аматерским што у
професионалним клубовима, а до сада има
регионалне развојне центре у Европи, Америци
и Азији, и званичне лиценце за рад у 45 земаља
на свим континентима.
У Србији је овај систем присутан две и
по године, и за сада су отворене академије у
Београду, Суботици, Крагујевцу, и Вршцу. По
речима Рената Пирше, техничког директора
Кервера за Србију, планира се покретање школа
и у Новом Саду и Нишу.
–За ово време постигли смо веома добре
резултате, будући да смо поред рада на
самим тренинзима спровели бројне кампове
и остварили добру сарадњу са Фудбалским
савезом Србије, ФК Црвена Звезда, ОФК
Београдом, па и Академијом фудбала Дуљај.
Разлог из којег родитељи већ три деценије
уназад поклањају поверење нашем систему
је то што кроз аутентичан и посебан начин
тренирања постижемо да дечаци оно што су
научили примене у игри на терену, али и касније
у реалним животним ситуацијама, рекао је
Пирша.

ВРШАЦ

Дошли: Ристовић Илија (Слога, Петровац на
Млави), Бачанин Страхиња (Јагодина), Тимић
Бојан, Спасовски Никола, Жијан Александар
(Вршац јунајтед), Главичанин Никола (Врчин),
Мрдаковић Немања (Степојевац), Марковић
Вуко, Ђурић Зоран (Бачка, Бачка Паланка), Бањац
Никола (Телеоптик), Сремчевић Драгослав
(Сента), Рокса Дарко (Пролетер, Враново),
Мастило Марко (Долина, Падина), Бугарин Емил
(Озрен, Соко Бања), Хасанагић Емил-Амир,
Радовановић Реља, Вигњевић Петар (Сремац,
Војка), Шобат Божидар, Петровић Марко (Мокра
Гора, Зубин Поток), Мугоша Сава (Рад, Београдуступање), Митровић Немања (Раднички, Нови
Београд), Вукић Милош (Ц.звезда, Београдуступање), Вуковић Никола (Луњевица, Горњи
Милановац), Петровић Никола (Јуниор,
Краљево), Бабић Његош (Славија, Источно
Сарајево), Бабић Мирослав (Сопот)
Отишли: Ановић Ненад (Борац, Сакуле),
Миловац Стојан, Станков Небојша (Цемент,
Беочин), Ђорђевић Марко (Смедерево 1924),
Васиљевић Марко (Слобода, Ужице), Лучић
Јован (Бежанија), Пештерац Филип (Динамо
1945, Панчево), Бобић Душан, Вагић Бојан, Тејин
Марко, Ранков Перица (Вршац јунајтед), Радић
Никола (Ц.звезда, Павлиш), Москић Стефан
(Јединство, Влајковац), Бугаринов Никола
(Вултурул, Гребенац), Илкић Славко (Пролетер,
Бан.Карловац), Сарајлин Војкан (БСК, Борча),
Спасовски
Никола
(Хајдучица-уступање),
Марковић Вуко (Ц.звезда, Павлиш-уступање)

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД

Дошли: Бобић Душан, Вагић Бојан, Тејин
Марко, Ранков Перица (Вршац), Ћулибрк
Даниел (Полет, Избиште),Чукић Бојан (Радник,
Сурдулица), Царан Сандро (Тврђава, Нови Сад)
Отишли: Грујин Сиквит (Караш, Јасеново),
Борић Јован, Рибић Марко (Ц.звезда, Павлиш),
Балог Дарко (Дунав, Бан.Паланка), Николић
Милорад, Ракић Урош (Пролетер, Бан.Карловац),
Балабан Бојан (Потпорањ), Жијан Александар
(Вршац), Стојаковић Иван (Омладинац,
Таман колико и његовим младим Степановићево)
одбојкашицама, ово побратимство значи и
ПОЛЕТ (Избиште):
Данилу Јаносику, председнику словеначког
клуба.
– Свака част организатору и Граду Вршцу,
надамо се да ћемо пет бити гости побратимског
нам клуба Банат. Кроз овај однос настојимо да
створимо заједницу налик оној какву смо некад
имали као народи. Није овде битан спортски
резултат, већ резултат пријатељства, другарства
и заједништва, нагласио је Јаносик.
Пријатељство два клуба почиње да поприма
и важну дипломатску улогу у формирању односа
На такмичењу у атлетици под називом
између Вршца и Пуцонаца. Након отварања
финале купа Србије за млађе јуниоре одличан
турнира, на којем је било присутно цело
наступ су имали такмичари ак Атине из Вршца.
градско веће Вршца, као и жупан словеначког
Петар Мича је одлично наступио у трци
градића Лудвиг Новак, градоначелница је са
на 400м где је освојио 3. место са резултатом
колегом разговарала о потецијалној економској
од 53,63с, да би сутрадан тај успех поновио
сарадњи два града.
освајањем четвртог места у трци на 400м
В. Јањић
препоне где је остварио време од 1:04,62 мин, док

Директор Кервер академије у Вршцу Јован
Герга, бивши играч ФК Вршца и дугогодишњи
тренер млађих категорија у том клубу каже
да је овај метод специфичан по томе што је за
разлику од школа при клубовима, овде фокус на
индивидуалном раду.
– Акценат је на техничкој припреми и
индивидуалном формирању играча кроз
развијање прво осећаја за лопту, затим
елемената технике и других основних вештина, а
тек касније групне игре. Концепт подразумева да
свако дете на тренингу има лопту, а један тренер
ради са највише 12 дечака, тако да је свакоме
посвећена пажња. Веома је битно истаћи и то да
овде нема никакве селекције ни притиска. Сва
деца су прихваћена, и програм их подстиче да
се осећају доминантно, сигурно у себе, и да кроз
техничку, физичку, тактичку и што је најбитније
психолошку обуку стичу неопходне животне
вештине и израстају у здраве особе. То је
приоритет на овој академији, закључио је Герга.
Млади вршачки фудбалери могу да се упознају
са Керверовим методом понедељком, средом и
петком у 8:30 ујутро и 15:30 поподне, на терену
иза мотела „Ветрењача“. Показном тренингу
одржаном првог дана рада присуствовала су
32 дечака, а то колико ће полазника привући
прва вршачка фудбалска академија, као и да
ли ће и колики утицај остварири на квалитет
локалног фудбала, односно успех локалних
клубова, време ће показати. Иако овај метод
има и известан број критичара који тврде да
стављање акцента на појединца у фудбалској

Обука по светски признатој методи: Јован Герга,
директор и тренер Кервер фудбалске академије
обуци није добра идеја, већ да основу тренинга
треба да чини тимски аспект игре, чињеница је
да милиони људи хвале Кервер коучинг, због
чега је и попримио глобалне размере, као и да
одавде потичу врхунски фудбалери као што су
Руд Ван Нистелрој, Весли Снајдер, Робин Ван
Перси и Кристијано Роналдо.

В. Јањић

БИЛАНС ПРЕЛАЗНОГ РОКА ФУДБАЛЕРА
Дошли: Илић Љубиша, Петровић Стеван
(Партизан, Уљма), Стојанов Божидар (Караш,
Јасеново), Милунов Душан (Потпорањ), Овчаров
Саша (Банат, Дупљаја)
Отишли:Караклић Филип (Пролетер, Бан.
Карловац), Ћулибрк Даниел (Вршац јунајтед),
Бојовић Братислав (Раднички 1927, Вршац),
Милунов Милош, Бранков Данијел (Банат,
Дупљаја)

Ц.ЗВЕЗДА (Павлиш):

Дошли: Радић Никола (Вршац), Борић Јован,
Рибић Марко (Вршац јунајтед), Војнов Радош
(Партизан, Уљма), Миок Марин (Будућност,
Алибунар), Марковић Вуко (Вршац-уступање)
Отишли: Тадић Урош, Јовановић Марко
(Вултурул, Гребенац), Живанов Стефан (Раднички
1927, Вршац), Ракановић Дејан, Ника Југослав,
Будак Денис, Манојловић Милош (Потпорањ),
Бокшан Дејан (Партизан, Уљма)

ПАРТИЗАН (Уљма):

Дошли: Побра Радован, Јездимировић Иван,
Младеновић Новак (Пролетер, Бан.Карловац),
Бокшан Дејан (Ц.звезда, Павлиш), Јевтић
Страхиња(Пролетер, Бан.Карловац)
Отишли: Илић Љубиша, Петровић Стеван
(Полет, Избиште), Војнов Радош (Ц.звезда,
Павлиш), Оморац Југослав (Потпорањ), Остојић
Сава (Хајдук, Шушара)

(Партизан, Уљма)
Отишли:Милунов Душан (Полет, Избиште),
Павлов Александар (Јединство, Влајковац),
Рашитовић Алмир (Раднички 1927, Вршац),
Остојић Дамир (Шевац, Кусић), Мушкиња Душан
(Јединство, Влајковац)

РАДНИЧКИ 1927 (Вршац):

Дошли: Рашитовић Алмир (Потпорањ),
Живанов Стефан (Ц.звезда, Павлиш), Мрђа
Александар, Блануша Немања (Наша Крајина,
Купиник), Ресановић Милан (Победа, Парта),
Бојовић Братислав (Полет, Избиште)
Отишли:Чехаја Алберт (Борац, Вел.Средиште),
Лазовић Миодраг (Караш, Куштиљ), Радак Јован
(Хајдучица)

КАРАШ (Куштиљ):

Дошли: Вуксановић Бојан (Форум, Вршац),
Мојсић Радослав (Јединство, Влајковац), Лазовић
Миодраг (Раднички 1927, Вршац)
Отишли: Гуја Горан (Јединство, Влајковац)

ЈЕДИНСТВО (Влајковац):

Дошли: Павлов Александар (Потпорањ), Гуја
Горан (Караш, Куштиљ), Москић Стефан (Вршац),
Мушкиња Душан (Потпорањ)
Отишли: Мојсић Радослав (Караш, Куштиљ)

БОРАЦ (В.Средиште):

Дошли: Чехаја Алберт (Раднички 1927,
Вршац), Гава Зоран (Караш, Јасеново)
Отишли: Јованов Ненад (Вултурул, Гребенац),
Благојевић Срђан (Победа, Парта)

ПОТПОРАЊ (Потпорањ):

Дошли:Митић Ненад (Виноградар, Гудурица),
Ракановић Дејан, Ника Југослав, Будак Денис,
Манојловић Милош (Ц.звезда, Павлиш), Балабан
Бојан (Вршац јунајтед), Оморац Југослав

АТЛ Е Т И К А

ДОБАР НАСТУП ВРШЧАНА НА
ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ

је Иван Жарков освојио 7. место такодје у трци
на 400 препоне са временом од 1:09,52 секунде.
Овим такмичењем сезона још није завршена,
овај двојац заједно са целокупним првим тимом
сениора и јуниора очекује наредног викенда
првенство Београда за сениоре, где би требало
да потврде своју форму и оборе личне рекорде.

Изненађење прелазног рока: Перица Ранков
(Вршац јунајтед)
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ВРШАЧКА КУЛА
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КО Ш А Р К А

ВРШЧАНИ ПОЗДРАВИЛИ МИТРОВИЋ ОПЕТ ПОДИГАО
КОШАРКАШКЕ
ПЕХАР У МИЛЕНИЈУМУ
ОЛИМПИЈЦЕ
ЦРВЕНО – БЕЛИ ТРИЈУМФОВАЛИ НА ТУРНИРУ У ВРШЦУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – МЕГА ЛЕКС 80:74 (19:14, 19:24, 21:14, 21:22)

Кошаркашки клуб Вршац на
величанствен начин обележио је јубилеј
70 година постојања, спектакуларним
турниром који је првог и другог дана
пратило по близу 3.000 гледалаца у
Миленијуму. Томе треба додати да је
мечеве преко Интернет сајта kk.vrsac.
rs пратило 25.082 гледалаца. Љубитељи
кошарке имали су прилику да, као
некад, на делу виде АБА лигаше, бројне
асове српске клупске кошарке, али и
нови тим Вршца предвођен тренером
Миланом Гуровићем, који је показао
да поседује суперлигашки потенцијал.
У фантастичној атмосфери Вршчани
су уз рођендан клуба обележили и
рођендан легенде вршачке, српске и
европске кошарке, Биљане Станковић,
играчице која је учествовала у освајању
свих 20 трофеја које красе витрине
клуба. Директор Кошаркашког клуба
Вршац, Предраг Каначки, уручио је
Биљани букет 25 ружа од којих свака
представља по једну освојену титулу,
а двадесет пета је за њен повратак у
Вршац који је, према речима Каначког,
вредан као једна титула.
Најтрофејнија
вршачка
спортисткиња је, потом, у име клуба,
уручила плакете члановима српског
олимпијског тима који су, као чланови
женске и мушке репрезентације
Србије, сјајно представљали вршачки
спорт и Кошаркашки клуб Вршац на
Олимпијади у Рију. Публика је овацијама
и громогласним аплаузом најпре
поздравила играчицу која је поникла и
стасала у Вршцу, некадашњег капитена
екипе Хемофарма која је учествовала
у освајању пет вршачких шампионских
титула и у освајању пет купова,Тамару
Радочај, која је донела прву олимпијску
медаљу у историји вршачког спорта.
Затим Горана Топића, стандардног члана
стручног штаба српског сениорског
националног тима који је учествовао
у освајању олимпијског, светског
и европског сребра, а претходно
радио у свим омладинским мушким
и женским селекцијама наше земље.

Драгана Попова, младог кошаркашког
стручњака који је својим иновацијама
на пољу скаутинга оплеменио рад
стручног штаба репрезентације Србије
и већ има два боравка на чувеном
балкону јер је учествовао је и усвајању
светског сребра. И коначно, Велибора
Вељу Косановића, који је од 2012.
године члан физиотерапетуског тима
репрезентације Србије са којом је
учествовао и на Олиимпијади у Рију и
на претходном Европском и Светском
првенству.
Спектаклу у Вршцу присуствовали
су и бројни гости: Генерални секретар
КСС Дејан Томашевић, председник
Удружења КЛС Дарко Јовичић,
Спортски директор АБА лиге Жарко
Чабаркапа, кошаркашки радници
Небојша Човић, Драгиша Вучинић,
Миодраг
Ражнатовић,
Предраг
Дробњак, тренери Милан Минић,
Владимир Ђокић, Оливер Поповић,
менаџери Миодраг Радовић, Горан
Савић, Бојан Николић, као и бројне
кошаркашке легенде: Душан Керкез,
Миодраг Марић, Стеван Караџић, а
подршку Вршчанима пружио је и рокер
Ђорђе Давид, велики пријатељ тренера
ВршцаМилана Гуровића. У свечаној
ложи били су и представници града,
градоначелница Драгана Митровић,
чланови Градског већа, директори
јавних предузећа и установа, угледни
и успешни привредници Вршца,
представници Спортског савеза и
спортски радници и пријатељи из
других клубова. Сви су дошли да
упуте честитке за јубилеј и подрже
клуб. Домаћин им је био председник
КК Вршац Иван Грујин. Гледаоци су
великим аплаузом поздравили и бивше
играчице, играче, тренере, спортске
раднике који су током протеклих седам
деценија стварали историју клуба. Сви
актери турнира били су одушевљени
гостопримством у Вршцу и похвалили
изузетну организацију турнира. Заслуге
за то припадају директорском тандему
Предраг Каначки, Александар Грујин.

У сјајном финалном мечу, после
велике борбе, Црвена звезда је
заслужено победила екипу Мега Лекса
и тријумфовала на турниру у Вршцу.
Црвено – бели су после изједначеног
првог полувремена, у наставку били за
нијансу бољи од изабраника тренера
Дејана Милојевића и обрадовали своје
многобројне навијаче у Миленијуму.
Утакмица није била ни налик ревијалној
или пријатељској, напротив, обиловала
је изванредним потезима и великим
пожртвовањем играча обеју екипа,
а севале су и варнице, нарочито у
дуелу Симоновића и Загорца када су
арбитри досудили обострану личну
и техничку грешку обојици играча. У
екипи Мега Лекса осетило се одсуство
лакше
повређених
Јарамаза
и
Симеуновића, као и Тејића у финишу,
који је већ у првом полувремену
ушао у проблем са фауловима. Каба
није имао своје вече, али је врло
добру партију пружио Спасојевић. У
редовима победника кошгетерски
је био расположен Симоновић,
нарочито у првом полувремену када је
погодио три узастопне тројке, а у игри
под таблом запажен је био Бјелица.
Наравно, највише аплауза од вршачке
публике добили су играчи који су у
једном делу своје каријере играли у

Миленијуму, Симоновић, Дангубић и
Митровић. Победнички пехар капитену
Црвене звезде Луки Митровићу
уручио је председник КК Вршац Иван
Грујин, пехаре за друго и треће место
капитенима Мега Лекса и Вршца, Радету
Загорцу и Милошу Савовићууручио
је члан Градског већа за спорт града
Вршца Дејан Сантрач.

ВРШАЦ У СПЕКТАКУЛАРНОЈ УТАКМИЦИ ОСВОЈИО ТРЕЋЕ МЕСТО НА
СЛАВЉЕНИЧКОМ ТУРНИРУ

ВРШАЦ – БУДУЋНОСТ 81:79
(26:19, 14:22, 13:12, 13:13, 15:13)

Извенредном представом Вршчани
и Подгоричани одушевили су љубитеље
спорта у утакмици за треће место на
слављничком турниру Кошаркашког
клуба Вршац поводом прославе
70 година постојања. Изабраници
тренераМилана Гуровића одиграли
су до сада најбољи меч у припремном
периоду и заслужено славили против
реномираног противника. Вршчани су
изненађење најавили почетком друге
четвртине када су стекли двоцифрену
предност (29:19). Међутим, тим тренера
Владе Шћепановића је већ у наредна
два минута узвратио серијом 7:0, у 15.
минуту се приближио на само два поена
заостатка (32:30), да би на полувреме
отишао са минималном предношћу
(40:41). У читавом току другог
полувремена водила се изједначена
борба, ниједан од ривала није успео да
створи осетнију предност. Утакмица је
у регуларном току завршена нерешено
(66:66 ), па је узбуђење кулминирало
у продужетку. Чинило се да ће
Будућност остварити победу када је
капитен ПодгоричанаСеад Шеховић
на 3 секунде пре краја довео свој тим
у вођство (79:78), али после тајм-аута,
Вршчани су одиграли „специјал“ за
Сашу Аврамовића, уследио је шут са 8

метара и погодак за ерупцију славља у
Миленијуму.
Била је то и прилика да љубитељи
кошарке виде дуел два брата, Милоша
и Бориса Савовића. Капитен Вршца био
је успешнији и свом рођеном брату,
најбољем играчу подгоричког тима
поручио изрекавши чувену реченицу
из култног филма Лепа села лепо горе:
Код кошарке ти је најважније дисање...
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