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

Од петка до недеље (15. - 18. 
септембар), Вршцем је  по 59-ти 
пут владао Бахус, митолошки 
бог вина и хедонизма. Када 
је његов потомак Винко 
Лозић, рођен из пера великог 
Стерије, церемонијално и уз 
ватромет преузео кључеве 
од градоначелнице Драгане 
Митровић, Град под Кулом 
постао је подијум за један од 
највећих фестивала у Србији, 
којег сваког трећег викенда у 
септембру посећује преко 100 
000 људи. И ове године стигли 
су осетиоци из целог Јужног 
Баната, Војводине, Београда, 
чинећи од Вршца метрополу 
забаве. За то време приређене 
су бројне манифестације: 
дечији маскенбал, улична 
трка, карневалска поворка, 
наградна игра грожђе из 
авиона, изабрана је мис 
бербе. Банатски вински ред 
„Свети Теодор“ примио је 
новог члана и приступио 
Светској асоцијацији винских 
редова. Дани бербе грожђа 
су лепи, али ноћи су лепше... 
Многи би рекли да је дух 
грожђебала баш у њима 

најприсутнији. Ваздух је био 
испуњен мирисима роштиља 
и прстенастих крофница 
са преливима, помешаним 
звуцима смеха, разговора, 
музике најпознатијих 
домаћих извођача и луна-
парка постављеног око 
Хотела Србија, са којим се 
може поредити једино онај 
на новогодишњем вашару 
Београдског сајма. Вриске 
оних који су се одважили 
на вртоглаве адреналинске 
вожње пригушио је звук гласне 
електронске музике која је 
допирала из моћних звучника, 
а разнобојна разиграна светла, 
агресивна колико и привлачна, 
мамила су пролазнике да се и 
они окушају. Од Руског парка до 
Катедрале Светог Герхарда, и 
од Суда до Милекерове, у улици 
Жарка Зрењанина, тротоаре су 
прогутали небројени штандови 
трговаца који су нудили 
разнолику робу. Од накита, 
обуће и одеће, преко прелепих 
балона и играчака за децу 
(мада су сигурно и одраслима 
многе нашле пут до срца), до 
посуђа. Гостујућим трговцима 

је, како су сами потврдили, 
ово омиљена манифестација 
јер, иако много раде, много 
и зарађују, успут се одлично 
проводећи у тренутцима када 
оставе колеге на штанду, да би 
и сами уживали у свему што 
овај фестивал нуди. А кад су 
у питању њихова очекивања 
- један од њих је чак донео и 
степенице које је изложио на 
шеталишту градског трга, што 
говори о значају и величини 
грожђебалског вашара. 
Наравно, ни један вашар не би 
био то што јесте без шарене 
шећерне вуне, глазираних 
јабука на штапићу, алве и 
других карактеристичних 
слаткиша и грицкалица који су 
се могли наћи на готово сваком 
кораку. Исто тако ни Грожђебал 
не би био то што јесте без 
грожђа, које се продавало 
на тоне, иако је ове године 
понуда била нешто слабија, 
јер су штандови Вршачких 
винограда изостали ове 
године. Ипак, вероватно се сви 
слажу да је на овом фестивалу 
божански напитак важнији 
од Бахусовог воћа. Винари 

вршачког виногорја, али и 
остатка Војводине, несебично 
су точили своје производе 
широког асортимана свим 
љубитељима ове драгоцене 
течности, наравно, надајући се 
да ће их навести на куповину. 
Али ревносни дегустатор 
могао је изгубити тло под 
ногама потпуно нетакнутог 
џепа, а да чак ни није окусио 
све што је за кусање понуђено. 
Одиста, Дани бербе грожђа су 
рај за појединце префињеног 
непца, а нарочито за оне 
великог апетита. Гурмани 
којима је роштиљ и печење у 
великим количинама главна 
асоцијација на Грожђебал, 
ни овог пута нису били 
разочарани. Угоститељски 
штандови тесно поређани 
ивицом хотелског паркинга 
нудили су традиционалне 
српске специјалитете са 
роштиља, месо са ражња и 
свадбарски купус који се на 
више места лагано крчкао 
у огомним казанима или 
ћуповима посађеним у жар. 
Њихови мириси далеко 
су пратили пролазнике. 

ЗАВРШЕНА ЈЕ 59. ВРШАЧКА СВЕТКОВИНА ГРОЖЂА И ВИНА

КРОЗ ГРОЖЂЕБАЛСКЕ НОЋИ...



ПЕТАК • 23. септембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

Међутим, ногама уморним 
од многих сати проведених 
у разгледању и пробијању 
гроз грожђебалску гужву, није 
било лако наћи одмора. Све 
клупе биле су заузете, а и сви 
кафићи у центру града дупке 
пуни, тако да су понегде и 
унутра стајали, а све баште 
биле су потпуно начичкане 
људима. Изостанком чувених 
винских кругова Вршачких 
винограда, овај Грожђебал 
погодовао је љубитељима 
пива. Привремени бар на Тргу 
је углавном служио ово пиће, 
судећи по броју разбацаних 
пластичних чаша од пола лите, 
а ситуација је била слична 
и у парку крај Градске куће, 

где се окупљала омладина у 
великом броју. И тако се Вршац 
са својим гостима радовао две 
ноћи, празнећи улице само у 
јутарњим часовима. У недељу 
предвече је Винко Лозић 
морао да врати свој мандат, 
заједно са кључевима града, 
назад његовим старешинама. 
Ипак, журка се наставила и 

трећу ноћ, а народа је било 
тек мало мање. Међутим, 
негде пред поноћ, киша која се 
данима суздржавала да нам не 
квари славље, није више могла 
да се обузда. Пљусак је пао на 
Вршац, и донео јесен.

В. Јањић 

Фото: Доша
Фото: Туристичка организација Вршац
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Пета седница Скупштине града 
Вршца на којој су разматране 22 тачке 
дневног реда одржана је у среду, 14. 
септембра, а трајала је нешто дуже од 
пет сати. Већим делом прошла је у тону 
полемике између позиције и опозиције, 
углавном о питањима одлуке о изменама 
и допунама одлуке о задуживању 
града за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у 2016. години и 
локалног акционог плана за унапређење 
енергетске ефикасности у стамбеном 
сектору. 

Након усвајања дневног реда, 
усвојене су и оставке одборника Кузмана 
Туркоане из Покрета ВРЕР и Александре 
Панић из Српске напредне странке. За 
нове одборнике именовани су Бранкица 
Јакоб из Куштиља (ВРЕР) и Александар 
Оморан из Страже (СНС). 

Уследила је дискусија на тему 
измене и допуне одлуке о задуживању 
града за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у 2016. години. 
По ставкама је прецизирано за шта ће се 
средства у износу од 66.640.000 динара 
трошити, а одлука је на крају усвојена. 

Након примедби опозиције да укупан 
износ у којем се град задужује није јасно 
прецизиран, да не постоје подаци о 
уштеди средтава која је остварена, као и 
да се ова одлука на дневном реду налази 
по трећи пут, градоначелница Вршца 
Драгана Митровић изјавила је да је у 
питању тек конкретизација износа који 
није био довољно усклађен са планом 
Јавног предузећа „Варош“. 

- Потпуно је нетачна тврдња да се 
неки подаци о планираној потрошњи 
новца крију, јер се чак и ситни износи 

и детаљи приказују, јер сам желела да 
одборницима и грађанима Вршца све 
буде транспарентно приказано – додала 
је градоначелница Вршца. 

Без расправе, усвојена је одлука 
о установљењу права службености 
на непокретностима у јавној 
својини. Образовано је и Градско 
правобранилаштво града Вршца, као 
посебан орган који обавља послове 
правне заштите имовинских права и 
интереса Вршца. Усвојен је и локални 

акциони план за унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору. 
Овај документ биће полазна основа за 
прављење стратегије за ову област. 

Усвојене су одлуке о изменама 
оснивачких аката установа чији је 
оснивач Град, ради усклађивања са 
законом о јавним предузећима, а 
основан је и Савет за запошљавање. 
За директора ЈП „Вршац“ именована је 
Драгана Станков, а за вршиоца дужности 
директора ЈП „Варош“ Мирослав Ступар. 

ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА  

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА 
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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Сретен Удовић Радоњић 
провео је читав радни век у 
„Вршачким виноградима“. 
Као дипломирани инжењер 
пољопривреде, воћар 
- виноградар, био је 
руководилац плантажа и 
инвестиција у овој тада 
реномираној фирми. Бринуо 
је о засадима у роду, али и о 
садњи младих винограда, а 
годишње су, каже, подизали 
и до 250 хектара нових. Након 
32 године рада, отишао је 
у пензију и наредне године 
напуниће две деценије 
пензионерског стажа. 

Да ли сте рођени Вршчанин?
-Не. Ја сам рођен у Земуну, 1938, 

у радничкој породици. Свега годину 
дана живели смо у Земуну и онда се 
пресељавамо у Београд где остајемо до 
1945. Тамо смо провели и окупацију. Моју 
породицу тада чине отац Цветко, који је 
био берберин, мајка Крстиња Радоњић, 
била је радница, и нас четворо деце. 
Бранислава и Војислав су деца из очевог 
првог брака, а када се оженио мојом мајком 
родили смо се Мирослава и ја. Имали смо 
сиромашно детињство, под окупацијом.  
Памтим улазак Руса 20. октобра 1945. 
када је ослобођен Београд. Становали 
смо у Војислава Илића. Ту је прошла руска 
војска. У тако лепом сећању су ми остали 
ти Руси. Био је октобар, јесен. Бацали су 
цвеће, пешкире пред ослободиоце. А, Руси 
раздрагани. Ми још више!

Како долазите у Вршац?
-Отац је био Банаћанин. Рођен је у селу 

Велики Свети Никола, преко пута Мокрина, 
са оне стране границе, 1900. године. Са 
20 година прешао је у Београд и отворио 
берберницу. Отац је чуо да је Вршац 
најјефтинији град за живот и одлучио да 
дођемо овде. Путовали смо скелом. Један 
лук панчевачког моста био је срушен у 2. 
Светском рату. Као сиромашна породица, 
налазимо добро поднебље за живот у 
Вршцу. Ту ја започињем школовање. 

Од малих ногу волели сте спорт. 
Чиме сте се бавили?

-Уписао сам се у ДТВ „Партизан“, 
1949. Било је то соколско друштво. Ту 
сам упознао чика Срету Стефановића, 
гимнастичара,учесника Олимпијаде у 
Хелсинкију. Када је чуо да имамо исто име, 
заволео ме је и ја сам постао Срета број 2. 
Био сам његов миљеник. Међутим, нисам 
остао дуго у гимнастици. Након 5 година 
саопштио сам чика Срети да ја не желим  
да останем ниског раста као гимнастичари. 
Желим да порастем виши. Отишао сам у 
одбојкаше, тада се формирао Одбојкашки 
клуб „Вршачки виногради“. Ту сам провео 
3 године, до одласка на студије. Клуб 
је водио Радован Стојадинов, звани 
Кепа, а играли су: Александар Тометић, 
Томислав Јовићевић, Миодраг Торбаров, 
Мики Шлихтубер, Дејан Гвозденов, 
Сергеј Вујовић, Драган Милутин, Драган 
Којчић, Сима Ињац, Јарослав Шафарик... 
Квалификовали смо се за Војвођанску лигу 
у Сремским Карловцима, освојили смо 
2. место, 1957. После тога смо, као други 
у Војводини, били на првенству Србије 
у Пожаревцу. Заузели смо пето место од 
8 екипа, јер смо отишли ослабљени. У 
одбојци сам био 3 године, од 1954. до 1957. 
када сам отишао на студије.

Шта уписујете? Где добијате прво 
запослење?

-Уписао сам Пољопривредни факултет 
у Земуну. Добио сам стипендију за одсек 
воћар виноградар. Мало сам одужио 
студије, јер сам морао да радим као 
студент, изостала ми је била стипендија 
једно време. Први посао добио сам у 

„Вршачким виноградима“, као њихов 
стипендиста. Ту сам радио од 1964. до 1997. 
када сам отишао у инвалидску пензију 
са 59 година живота и 32 године радног 
стажа. 

Како је тада било у „Вршачким 
виноградима“? На којим сте пословима 
радили?

-Било је лепо радити и радо смо 
долазили на посао. Фирму је красило 
фантастично другарство, колегијалност. 
Годину дана радио сам као стажиста, 
отишао у армију и вратио се поново у 
фирму. Почетком шездесетих година, 
„Вршачки виногради“  имали су око 1.600 
хектара на роду и тада су се вршиле 
припреме за подизање нових винограда. 
Радио сам као руководилац на плантажама 
и на крају радног века био сам постављен 
за руководиоца инвестиција, за подизање 
младих засада. Биле су заступљене сорте и 
стоног и винског грожђа. Од стоних „мускат 
хамбург“, „афусали“, као доминантне, а 
од винских „мускат отонел“, „траминац“, 
„шасла“, „прокупац“, „талијански ризлинг“, 
„рајнски ризлинг“... Било је више белих 
сорти јер се испоставило да су беле сорте 
биле отпорније, посебно на зимске и позне 
пролећне мразеве. У ООУР „Виногради“ 
било је 450 радника, а погон Подрумарство 
био је посебно. Не сећам се колико је тамо 
било радника. 

У прво време, када сам почео да радим, 
још је мотика била у примени. Прво су 
били опити са хербицидима који су се 
касније увели у производњу. Заштита је 
била преко атомизера, док је, касније, 
покојни др Живадин Пантић увео авио 
заштиту која је била у примени посебно у 
кишним временима када није могло да се 
уђе у винограде. Узгој је био шпалирски, 
само још по негде било је лозе уз притку. 

Какви су били приноси? Памтите ли 
неку посебну годину?

-Редовно смо имали добар принос. 
Рекордна берба била је 1997. Принос је био 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ  314 , 8.  ЈУЛ  
1994.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Одређивање 16. јуна за Дан Војске Југославије 
у складу је са новим идентитетом Војске и 
њене трансформације у нову професионалну 
организацију, модерно технички опремљену и 
деполитизовану, засновану на најбољим српско 
- црногорским војним традицијама. Пре 118. 
година 16. јуна склопљен је уговор о савезу између 
Србије и Црне Горе . Том је уговору прододата и  
Војна конвенција. Историјски значај склопљеног 
савеза  је у томе што је то био први ратни договор 
двеју држава које су стремиле истим циљевима,  

жудећи за слободом и независношћу. Ове године 
је свечаном смотром и техничким збором  први 
пут 16. јун свечано обележен у касарни Вршац.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ  315 , 5.  АВГУСТ  
1994.

НОВЕ ТЕЗГЕ НА БУВЉАКУ
Да је већ сада вршачки бувљак недовољан да 

прими све продавце и препродавце најбоље се види 
из тога што су се бувља, сточна и житна пијаца спојиле 
у једну. Стога ће, што је предвиђено програмом рада 
Комуналног предузећа “Други октобар” за ову годину, 
ускоро житна и сточна пијаца бити измештене у 
Делиградску улицу, иза кланице. Што се тиче бувљака 
, купљено је још 80 тезги, а у зависности од средстава 
биће изграђене и настрешнице за 80 до 120 тезги. 
Тиме ће продавци добити бољи простор за излагање 
робе, а купци ће бити поштеђени шетње по барама 

уколико желе да виде сву робу која је добрим делом 
изложена на земљи или импровизованим тезгама. У 
плану је коначна изградња квалитетног санитарног 
чвора на овом, четвртком и викендом, најпосећенијем 
делу града.

ИНТЕРВЈУ
СРЕТЕН УДОВИЋ РАДОЊИЋ, 32 ГОДИНЕ РУКОВОДИЛАЦ ПЛАНТАЖА И ИНВЕСТИЦИЈА У „ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА“:

И СА МАЛОМ СРЕЋОМ 
ЧОВЕК МОЖЕ ДА БУДЕ 

ПРЕЗАДОВОЉАН!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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вагон и 2 тоне  по хектару. Међутим, имали 
смо проблема и са мразевима, тукао нас је 
град. Осигуравали смо винограде. Ми овде 
имамо одличноземљиште, песковито, 
климатске услове који су изванредни 
за винову лозу, велики број осунчаних 
дана. Све то обезбеђује високи сортимент 
са врхунским квалитетом, високим 
процентом шећера у грожђу. Како је време 
одмицало били смо све више упућени да 
доводимо сезонске раднике из околине 
Александровца, Прокупља, Лесковца... 
Долазили су на резидбу и на бербу. Имали 
су путне трошкове,  бесплатно храну, 
преноћиште, одличну зараду. Имали смо 
ми и раднике из овог подручја. Неки од 
њих зарадили су пензију као сезонци 
на одређено време у „Виноградима“. 
Међутим, тада је било више места где су 
људи могли да се запосле, не као данас. 

Берба је, својевремено, била прави 
празник за виноградаре. Да ли је тако 
било и у Ваше време?

-Како да не. Упоште, атмосфера је била 
врло здрава, а берба је била посебан 
догађај. Јер, ту су берачи,  трактори 
са приколицама, грожђе се носило у 
путуњама, јесен је, грожђе зрело, слатко, 
ори се песма берача у виноградима... 

„Вршачки виногради“ пратили су 
савремени тренд у производњи грожђа и 
вина. После мотике, уводе се хербициди 
против корова, савременија средства 
замењују бордовску чорбу, после следе 
органски хербициди, пестициди. Ишли 
смо у  корак са временом, можда смо само 
мало заостајали за Европом тада. 

Некада се за „Вршачке винограде“ 
говорило да су највећи плантажни 
засади на једном месту у овом делу 
Европе. Да ли је то било тачно?

-Да, било је тачно. Виногради су били 
огромни. Нема лепшег погледа него када 
се попнеш и са висине погледаш, а оно 
„пуцају“ виногради пред очима свуда око 
тебе. А  уређени, као под конац. Уживао 
сам у томе. Не знаш кад су лепши, у ком 
годишњем добу, да ли када озелене с 
пролећа, када су пуни рода или у јесен кад 
им пожути лишће?  Најзаступљенији су 
били „мускат отонел“, „талијански ризлинг“,  
„шасла“, „прокупац“... Велика пажња била 
је посвећена подизању нових винограда. 
Просечан век винове лозе је до 30 година, 
кад је у пуном роду. Када се искрче стари 
виногради, земљиште се одмори пар 
година, засеју се ратарске културе. За 
нове винограде потребно је риголовање 
на 90 цм с јесени, зими земља измрзне, 
на пролеће се тањира и почиње садња. 
Имали смо матичњак, дивља америчка 
лоза коју смо слали у Дренову, Медвеђу и 
Коњух. Они су калемили, стратификовали, 
држали је у прпоришту. Од нас су узимали 
и ту дивљу лозу и племениту. После годину 
дана добијали смо тај садни материјал и 
садили нове винограде. Постављала се 
шпалирска конструкција. Садња је текла 
нормално. Подизали смо око 250 хектара 
младих винограда годишње. Први млади 
мали род добија се већ у трећој години, а 
од четврте је пуно плодоношење и траје до 
30 година. Када се виногради исцрпе, крче 
се и подижу нови. 

Како је у то време било у „Подруму“?
-У Погону „Подрумарство“ је до 1963. 

било свега 200 вагона. Међутим, почела 
је изградња новог подрума капацитета 
2.000 вагона. Касније су изграђени и 
танкови, тако да је било још 200,300 вагона 
више. Ту се одвијао савремен производни 
процес прераде грожђа који су пратили 
стручњаци. „Вршачки виногради“ били 
су један од најзначајнијих произвођача 
вина и алкохолних пића на тржишту екс 
Југославије, а колико ја знам добар део 
ишао је и у извоз. Сећам се да је вињак 
ишао у тадашњи Совјетски Савез. 

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Моја супруга звала се Стана, девојачко 

презиме Данић. Била је из околине 
Прокупља. Упознали смо се у кафани у 
Градском парку, јуна 1968. Стана је већ 
била неко време у Вршцу. Радила је као 
медицинска сестра у Психијатријској 
болници.  Дошла је овде на конкурс када 
сам ја био у војсци, 1965. Била је то љубав 
на први поглед. Плесали смо танго, сећам 
се и данас. Била је 9 година млађа од мене. 
Забављали смо се 3 месеца и венчали.  
Били смо у браку од 1968. до 2009. када 
ме је моја Стана заувек напустила. Умрла 
је, нажалост, у 63. години. Живели смо 
у лепом браку, разумели смо се. Била је 
дивна. Изродили смо децу, сина Војислава 
и ћерку Јасну. Имам и унучад. Најстарији 
је Филип, а најмлађи Матија, то су Јаснина 
деца, а од Војислава имам унука Уроша. 
Они су ми велика радост. 

Сада сте у пензији. Како проводите 
пензионерске дане?

-Већ 19 година сам у пензији, од 1997. 
У „Виноградима“ сам радио 32 године. Био 
сам руководилац, али нисам могао никако 
да будем директор јер сам терао правду 
и нисам имао длаке на језику.  Сећам се 
кад су покрадени избори, 1996, попео 
сам се на бину у центру града и обратио 
се Вршчанима. Као да сам био визионар, 
рекао сам да треба да прође више власти 
да би нам било боље. Завршио сам речима 
„Живела монархија!“. Јер, ја сам рођен у 
монархији! Коштало ме је то касније, то што 
сам био отворен и рекао своје мишљење. 

Био сам члан партије, али ја сам веровао 
у Бога.  У Бога сам почео да верујем у првом 
основне. Имао сам веронауку код попа 
Маринка. И данас верујем. 

Био сам члан партије  у два наврата, у 
КПЈ и СКЈ. Изгубио сам поверење у партију 
и демонстративно је напустио.  Кад је 
почело вишестраначје, на промоцији 
Демократске странке, рекао сам да ми 
се програм добрим делом допада, али 
да више нећу да уђем ни у једну партију. 
Тако је и било све до 2013. године када 
сам постао члан Српске напредне странке, 
на петогодишњицу од оснивања СНС-а. 
Нисам много активан. Одем на састанке, 
нека се млади људи активирају.  

Супруга и ја смо за живота размишљали 
да када остаримо одемо у старачки дом, 
нећемо ни код сина ни код ћерке. Извршио 
сам тај наш завет и када сам остао сам био 

сам 5 година у старачком дому. После сам 
га напустио и сада живим у приватном 
стану.  Задовољан сам, добро ми је. Имам 
солидну пензију, била је и већа, али нешто 
је умањена. Време проводим читајући. 
Имам своје пријатеље, обилазим Здравка 
Сандића који је овде у Геронтолошком 
центру, био је редовни професор 
Електротехничког факултета у Сарајеву. 
Ту су и Душан Дошен, бродоградилишни 
инжењер, затим професор Никола Шите. 
Лепо се дружимо. Имам и школске другове 
које посећујем.

Задовољан сам својим животом. 
Мислим да у животу треба бити скроман, 
пружити се колико је губер дуг. Не треба 
жудети за великим стварима, за великом 
срећом.  И са малом срећом човек може да 
буде презадовољан!

Јованка Ерски
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СЈАЈ СА СЕНКОМ 
„НИСКОГ“ УДАРЦА

Овогодишњи међународни фестивал фолклора у 
организационом и маркетиншком смислу знатно је 
успешнији од лањског, казује председник Алексић. 
Илуструју то подаци о бројнијем учешћу ансамбала, 
масовности посматрача такмичарског и ревијалног 
програма. Презентацију манифестације у медијима 

и широк одјек у јавности. О достигнутом домету 
Фестивала и самим тим и Вршца као седишта културних 
збивања европског нивоа, казују и чињенице да су 
тродневна надметања играча, певача и музичара 
пратили многи реномирани гости попут председника 
Владе Србије, неколико дипломатских представништава, 
културних и пословних институција као и Принц 
Томислав Карађорђевић. Додуше, неки  недостаци у 
организационом погледу су се појавили, но на време су 
уочени и отклоњени, што је гаранција да ће „Вршачки 
венац ‘95“ бити још успешнији.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ  316 , 16.  
СЕПТЕМБАР  1994.

КОШАРКАШКИ АС У 
ПИВАРИ

Међу посетама познатих  Југословена нашем граду 
ће остати забележен дан када је у Вршцу био светски 
кошаркашки мајстор Владе Дивац. Прослављени играч 
Лејкерса  који већ годинама живи у далеком Лос Анђелесу 

био је гост „Вршачке пиваре“ . А ту, међу домаћинима 
и пријатељима, уз пручу о југословенској и светској 
кошарци,  послужено је врхумско пиво чији је квалитет 
недавно потврђен добијањем светског признања Mond 
selection.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СИНДРОМ „СЛОМЉЕНОГ СРЦА” 
Са изразом „сломљено срце” 

често се срећемо у љубавним 
романима и фимовима, међутим, 
„синдром сломљеног срца” постоји и 
у медицини а назива се још и „стресна 
кардиомиопатија“. 

„Окидач“ за настанак овог 
синдрома су обично интензиван 
стрес, много адреналина, лоша вест 
или јачи физички и(ли) емоционални 
догађај. Код већине оболелих од овог 
синдрома јављају се очај и депресија 
па је одатале и добио популарни 
назив „синдром сломљеног срца”. А 
саме последице синдрома су чак и 
физички приметне на самом срцу. 

Реакције на трауматичне догађаје 
и последице интензивног емотивног 
стреса каткад су такве да ожалошћена 
особа има симптоме као да је 
претрпела срчани удар а то су јак бол у 
грудима, отежано дисање, ослабљена 
способност срца да „пумпа” крв, 
неправилан срчани ритам – а 
колоквијални назив овог поремећаја 
је „синдром сломљеног срца”. 

На срећу, за разлику од инфаркта, 
код „сломљеног срца” се пацијент 
сасвим опорави, док срчани удар 
оставља трајне последице. 

Занимљиво је и откриће америчких 
научника да се синдром најчешће 
јавља током пролећа и лета, за 
разлику од срчаног удара који се 
најчешће јавља у зимском периоду. 

Многа истраживања упућују и на 
закључак да су жене угроженије, као и 
људи склони депресији и анксиозним 
поремећајима. 

Симптоми су обично привремени, 
не захтевају посебно кардиолошко 
лечење, али су брига ближњих и 
помоћ психолога и(ли) психијатра 
понекад неопходни. Показало се и 
да су антидепресиви и диуретици 
корисни у терапији, пацијент се 
најчешће спонтано опоравља, а 
најбољи лек је заборав трауматичног 
догађаја. Научници, међутим, још 
нису објаснили зашто од синдрома 

сломљеног срца чешће, и то чак девет 
до десет пута, обољевају жене. 

Још увек није познат тачан узрок 
синдрома сломљеног срца. Сматра 
се да талас хормона стреса, као што 
је адреналин, код неких људи може 
привремено да оштети срце. Улогу 
може играти и привремено сужавање 
великих или малих артерија срца. 

Назвали су га „такоцубо 
кардиомиопатија”, по врсти јапанског 
лонца у коме се кува под притиском, 
а на који подсећа срце оних са овим 
синдромом. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА 
1. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан 

2. Казна за грех – Молитва за опроштај, 
Јелена Бачић Алимпић 
3. Папина кћи, Дарио Фо 
4. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
5. Душан Силни, Лука Мичета 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ   
1. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 

2. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

3. Брзе машине, група аутора 
4. Змајева ризница, Јован Јовановић 

Змај 
5. Испричај ми причу – Три прасета, 

Група аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Френки, Контра, Индиго – Био сам 

ту 

2. Нина – Колорс ов мај лав 
3. Д Зу – Бум! 
4. Артан Лили – Професионалци 
5. Атеист реп – Одох ја у цврчке 

ИГРА КОЈУ ЈЕ КОНФУЧИЈЕ ПРЕПОРУЧИВАО АРИСТОКРАТИЈИ ЗА „ВЕЖБАЊЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ” 

ЈЕСТЕ ЛИ ВЕЋ ЧУЛИ ЗА „ГО“? 
Ако сте се заситили разних 

друштвених игара и треба вам нешто 
ново, „Го“ је савршена игра за вас ако 
желите да тренирате вијуге, а уједно се 
забавите и покажете ваш такмичарски 
дух. Ова игра која води порекло из 
Кине, специфична је по томе што је 
најстарија игра на свету која се игра 
по неизмењеним правилима. 

То је мисаона игра на табли за два 
играча. У Кини се ова игра зове „веи 
ћи”. Име „Го” како се најчешће назива 
у Европи и свету, потиче од јапанског 
назива игре – „иго”. У употреби је 
и корејски назив „бадук”. Игра је, у 
зависности од извора, стара између 3 
и 4 хиљаде година. 

Фигуре које се зову каменови, 
стављају се на пресеке линија на 
табли од 19 хоризонталних и 19 
вертикалних линија, мада постоје и 
варијанте различитих мањих табли. 

Партија почиње на празној табли, 
а сваки играч има 180 каменова (на 
табли која је 19×19). Као територија 
рачунају се све пресечне тачке, а 
вредност сваке је један поен. Сваки 
камен постављен на таблу има четири 
суседна пресека које играчи називају 
слободе. 

Да би нека група каменова била 
„жива” мора да има најмање два 
одвојена слободна пресека који се 
називају очи. Противнички камен 
је заробљен када све позиције око 
њега заузме играч супротне боје 
(заробљени каменови се скидају са 
табле). 

Најбајковитија прича о настанку 
„Гоа“ је она о древном кинеском 
цару који је ову игру измислио како 

би свог сина научио мудрости и 
маштовитости. Други кинески извори 
кажу да је „Го“ настао око 2250. године 
пре нове ере, у доба владавине цара 
Чуна. У писаној форми го се први пут 
помиње у списима Конфучија који 
га препоручује аристократији за 
„вежбање интелигенције”. 

Први записи одиграних партија 
потичу из првог века пре нове ере. 
Познаваоци тврде да су тадашњи 
мајстори „Гоа“ били једнако добри као 
и данашњи, али је игра била нешто 
мање атрактивна него данас. 

У седмом веку, преко трговаца и 
путника, „Го“ стиже у Кореју, одакле 
се преноси у Јапан где вековима 
остаје једна од најпопуларнијих 
националних игара. У средњем веку 
највише се развија у Јапану где се, 
поред сликарства и музике, сматра за 

важну уметност. 
На запад је „Го“ стигао касно, пре 

нешто више од 120 година, тек пошто 
су цивилизације Далеког истока 
отвориле своје капије према остатку 
света. У то доба поморци, дипломате 
и научници постају задивљени овом 
игром. 

У Јапану се врхунске партије играју 
два пута по десет сати, а могу да 
трају и данима. Половина времана се 
користи за смишљање стратегије, а 
друга половина на саму игру. Највећи 
мајстори ове игре зарађују и по 
неколико милиона долара годишње. 

Процењује се да данас од свих 
играча мисаоних игара има највише 
регистрованих играча „Гоа“. У Јапану 
их је око 12 милиона, у Јужној Кореји 
11 милиона а у Кини 50 милиона. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 
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 Изложба грожђа и вина један је од заштиних 
знакова Грожђебала. Туристичка организација 
Вршца је ову традиционалну манифестацију 
организовала у згради Конкордије. У истом 
простору у сарадњи са Кластером „Банатска рута“, 
у оквиру реализације пројекта „Лепоте банатске 
равнице“ отворена је и изложба банатских 
сувенира. 

Жири је и ове године доделио захвалнице 
најуспешнијим излагачима: Пољопривредној 
школи Вршац, Миодрагу Петричевићу и Верољубу 
Грозди. 

- Школа има хектар старог засада јабуке и 70 ари 
новог засада у четири сорте. Ученици се упознају 

са свим агротехничким мерама које треба да се 
примењују у савременој производњи воћа – истакао 
је Иван Станић, професор у Пољопривредној 
школи Вршац, додавши да ђаци ове школе активно 
учествују у свим радовима на економији школе. 

У конкуренцији за избор најбољег сувенира 
нашао се 21 производ, а менаџер Кластера 
„Банатска рута“ Радомир Топалов уручио је награде 

најбољима. Владимир Бајић који је освојио две, 
од којих једну прву награду, изјавио је да је, иако 
се није надао наградама, у овој конкуренцији у 
питању врло ласкаво признање. 

И овогодишњу изложбу песмом је употпунио 
чувени Винко Лозић, привремени градоначелник 
Вршца у данима Бербе грожђа. 

Т. Станојев

Док је већина уживала у 
карневалској атмосфери на вршачким 
улицама, неки су одлучили да 
прву ноћ Грожђебала проведу уз 
традиционални избор најлепше 
девојке бербе грожђа, који се по 
традицији одржао у свечаној сала 
Хотела Србија. На овом такмичењу 
у лепоти и шарму учествовале су: 
Марина Гранић(1998)из Ритишева, 
Бојана Стаматовић (1998) Банатског 
Kарловца, Сузана Јанковић (1989), 
Арсић Александра (2000) Панчева, 
Јелисавета Kојић (1995) Банатског 
Новог Села, Тамара Вуклиш (1987)  
Владимировца, Сузана Васиљевић 
(1999) Вршца, Kристина Самоила 
(2000) из Вршца, Адријана Бека (1999) 
из Банатског Новог Села, Светлана 
Мијаиловић (1999) из Вршца и 
Анамарија Kрачун (1998) из Вршца.

Девојке су најпре прошле пистом 
обучене у идентичне, једноставне 
и елегантне црвене хаљине, а 
најављивао их је водитељски пар, 
глумци Тамара Тамчи Тоскић и Марко 
Аџић. Други пут су кандидаткиње 
прошетале бином у купаћим 
костимима, а трећи у вечерњим 
тоалетама по сопственом избору. 
Након получасовног разматрања, 
трочлани жири у саставу: Мариоара 
Сфера, независни Орифлејм директор, 
Љубица Грујић, маркетинг менаџер 
у Берић сатовима и Весна кекезовић 
Миљковић, дописница Радио 
телевизије Србије донео је одлуку. 
Девојке су позване на бину, након чега 
су, једна по једна, позиване да сиђу, све 
до онох које су освојиле титуле. За мис 
фотогеничности изабрана је Сузана 

Васиљевић, дој је Јелисавета Којић 
из Банатског Новог Села проглашена 
за мис шарма. За другу пратиљу 
изабрана је Светлана Мијаиловић из 
Вршца, док је прва пратиља Kристина 
Самоила из Вршца. За мис Бербе 
грожђа проглашена је Адријана Бека 
из Банатског Новог Села. 

- Уопште нисам очекивала победу, 
потпуно ме је изненадио овај исход. 
Јако сам радосна и не могу да дођем 
себи, ово је за мене баш велико - 

изјавила је усхићена мис Бербе.
Одлуку жирија образложила је 

председница Мариора Сфера, иначе 
професорка латинског језика.

 – Није било направити избор, јер 
су све девојке биле јако лепе. Након 
узимања свих елемената у обзир 
и подробног разматрања, дошле 
смо до закључка, а кључну улогу је 
играло то што је Адријана била веома 
раздрагана при сваком изласку на 
бину и најживахнија од свих.

Прошлогодишња мисица Ивана 
Младеновић предала је тиару новој 
победници, коју је Винко Лозић 
позвао да буде његова краљица 
бербе у свечаној поворци кроз град. 
Младе даме које су освојиле титуле, 
отишле су кући те вечери са вредним 
наградама, које су обезбедили бројни 
спонзори, али ни друге нису остале 
празних руку, већ са такође вредним 
наградама за учешће.

В. Јањић

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ГРОЖЂЕБАЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ИЗБОР ЗА МИС БЕРБЕ ГРОЖЂА 2016.
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Десета прозна књига Дејана 
Каталине, роман „Прецртани“ који 
је недавно објавила Лагуна, сирова 
је, жива и узнемирујућа приповест 
о свакодневној борби оних који 
су унапред осуђени на пораз. 
Његови ликови су маргиналци: 
проститутке, криминалци, 
хулигани, пропалице, а његова 
прича, како сам каже, налик је 
продужетку и објашњењу вести из 
црне хронике. 

Каталина је аутор романа 
„Терање“, „Песак у кломпама“ 
и „Кошмарење“, као и књига 
„Варикина“, „Ша било – Стори ов 
Саншајн“, „Како избећи љубав на 
сваком ћошку“, „Живот је скандал“, 
„Господин Зверка је пх неутралан“ 
и „Силикони и неони“. Сарађивао 
је на састављању „Лексикона Ју 
митологије“, више од двадесет 
година бави се новинарством, а 
уређивао је и неколико часописа. 

 
Ваш нови роман „Прецртани“ 

бави се људима са маргине друштва. 
Мислите да њихови животи верније 
одсликавају свакодневицу у Србији 
новог миленијума или су вам били 
инспиративни из неког другог разлога? 

- Пошто сам одрастао међу 
маргиналцима, и самог себе, на неки 
начин, доживљавам као човека са 
маргине; па су ми се ликови за роман на тај 
начин просто сами наметнули. Моја идеја 
је била да испричам причу која наликује 
на продужетак штурих вести из црне 
хронике и да удахнем живот сувопарним 
информацијама које се 
из овог миљеа сервирају 
људима путем медија. 
Верујем да ликови из 
романа одсликавају нашу 
стварност са приличном 
прецизношћу, те да онај ко 
то не види жели да живи 
са розе наочарима на 
очима. Наша стварност је 
брутална и незајажљива, и 
углавном се своди на борбу 
за преживљавање. У тој 
борби људи су принуђени 
да первертирају на разне начине, као што 
се то десило и са ликовима из мог романа. 

Чини се да, колико год се борили да 
промене своје животе, ликови о којима 
пишете углавном раде погрешне 
ствари. Је ли у питању судбина или је 
она само оправдање? 

- Нико не може побећи од судбине, па 
тако ни ликови из мог романа. Погрешне 
ствари ради свако од нас у неком 
тренутку живота, само што неки због 

њих испаштају мање, а неки више. У мом 
писању нема добрих и лоших људи, свако 
је приморан да се сналази како зна и уме 
да би опстао у овом свету, а опстанак је и 

нека врста алибија за многе 
ствари. Кад би били искрени 
према себи, увидели би да 
у сваком од мојих ликова 
можете пронаћи сличности 
са собом или неким ко 
вам је близак. Ко данас 
уопште може прецизно 
да разграничи шта је 
исправно, а шта погрешно? 
Сви се углавном воде оним 
клишеом да циљ оправда 
средство. 

Једна од рецензија 
„Прецртаних“ каже да духови 
деведесетих и даље ходају Србијом, 
али да сада имају и децу. Ово и јесте 
прича о наслеђу од којег се не може 
побећи, и то на више 
начина? 

- Ово што нас данас 
окружује јесте наслеђе 
деведесетих. Како у 
политичком, тако и 
друштвеном смислу. Ма 
колико се трудили, ми 
не можемо побећи од 
последица тог злосрећног 
периода. Он је оставио сувише дубок 
траг, поготово у генерацијама попут моје, 
која је у то време гадно прошла. Мени су 
деведесете неповратно одузеле десет 
најбољих година живота, када сам уместо 
да релаксирано студирам и путујем 
светом откривајући нова искуства, 
земље, градове, људе и културе морао 
да се скривам од позива за одлазак у рат 
који никад није био мој и за који сам од 
почетка сматрао да је бесмислен. Тих 
духова се никад нећемо отарасити и они 
ће нам, сасвим извесно, на крају ипак 
доћи главе. 

Какве су ваше процене, хоће ли бар 
шансе деце ваших ликова бити нешто 
другачије? 

- Ја сам по природи скептик, али остаје  
ми да се надам да ће генерације које 
долазе имати више шансе од нас да живе 
нормалнијим животом. Они одрастају у 
другачијем свету, умреженом и чини ми 

се много толерантнијем, па верујем да 
им то може помоћи да пронађу лепшу и 
спокојнију егзистенцију. Сама могућност 
да неко води аполитичан живот велики је 
благослов. 

Блеки, један од главних ликова 
вашег романа, некадашња је 
рок легенда београдске сцене, а 
данас шанкер у помодном кафићу. 
Рокенрол и његова пропаст такође 
су битни елементи ваше приче? 

- Искрено, мислио сам да рокенрол 
има важнију улогу у нашим животима. 
Међутим, излазак моје књиге показао 
ми је да овде више никог није брига 
за рокенрол, као и да су рокери 
постали смешни и патетични са 
својим причама о филозофији бунта 
кроз музику и стил живота. Рокенрол 
је данас карикатура. Чак и сам Блеки 
на једном месту у књизи долази 
до истог закључка. Можда моја 

прича и неће дотаћи 
превише људи баш зато 
што је рокенрол данас 
дефинитивно мртав. 
Вероватно бих боље 
прошао на тржишту да 
сам акценат ставио на 
народњачки миље, али 
онда то више не бих 
био ја. Али, просто не 

умем да пишем о теоријама завере, 
православној парамитологији, епској 
фантастици базираној на паганској 
митологији и сличним популарним 
паражанровима. Нисам опсенар, 
никад нисам научио да продајем 
маглу, ја сам само 
приповедач који нема 
наркоманску потребу за 
бежањем од стварности. 
Такође нисам ни тип који 
воли да подилази тржишту и погађа 
укусе масе. Пишем из желуца, не из 
главе, вероватно због тога често и 
имам проблема са гастритисом. 

Аутор сте десетак прозних 
књига, различитих тематски и 
жанровски. Шта им је заједничко? 

- Мало тога у жанровском смислу. 
Покушавам да пишем оригиналне 
књиге о темама које ме у одређеном 
тренутку заинтригирају. Не осврћем 

се много на жанрове кад смишљам 
како ћу причу испричати. Није ме 
брига за оно што се популарно назива 
наратив, до којег се данас много држи. 
Зато је свака моја књига другачија 
од претходне и вероватно због тога 

никад нећу постати 
књижевни мејнстрим, па 
чак и кад објавим књигу 
за „Лагуну“, као што је 
случај са „Прецртанима“. 
Међутим, увек се 

пронађе неко, ево попут вас, ко ће 
прочитати моју књигу и покушати да 
схвати шта је писац хтео да каже. Зато 
сам захвалан сваком ко се одважи 
да прочита оно што сам написао, јер 
то неминовно значи да заједно са 
мном мора да посети маргину и да 
„прецрта“ себе на одређено време, а 
то није ни лако ни пријатно. 

Т.С. 

КУЛТУРА

ДЕЈАН КАТАЛИНА: 

ПИШЕМ ИЗ ЖЕЛУЦА, НЕ ИЗ ГЛАВЕ 

„Данас се сви 
углавном воде 
оним клишеом 

да циљ оправда 
средство“ 

СВЕДОЧАНСТВО О ВРЕМЕНУ 
КОЈЕ ЈЕ НЕПОВРАТНО ИШЧЕЗЛО 

Сарађивали сте на састављању 
„Лексикона Ју митологије“. Шта 
за вас представља ова култна 
енциклопедија? Је ли то прича о 
идентитету једног бившег народа 
или и о свему што је од њега данас 
(п)остало? 

- Кад сам писао текстове за ову књигу 
нисам имао ни најблажу идеју о томе 
да ће ова специфична и неформална 
енциклопедија постати култна и толико 
значајна. Сад ми је веома драго што сам 
дао свој допринос у њеном креирању. 
То је књига која ће нас све надживети 
и биће сведочанство о једном свету 
који је неповратно ишчезао. Међутим, 
захваљујући нама, нашим забелешкама 
извученим из сећања и приватног 
искуства, постаће бесмртан, можда чак 
и идеал који ће водити неке потоње 
генерације у неку, лепшу и бољу 
будућност. 

„Рокенрол је 
данас карикатура“ 

„Наша 
стварност је 
брутална и 

незајажљива, 
и углавном 
се своди на 

борбу за 
преживљавање“ 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Хуманитарна изложба 
фотографија Владе Маринковића 
под називом „Бескрај ширине“ 
отворена је прошлог петка у „Салону 
код Порте“ у оквиру традиционалне 
Грожђебалске чајанке коју приређује 
Удружење „Тачка сусретања“. 

Изложбу је отворио Александар 
Аврамеску, а како је сав новац од 
продатих фотографија намењен 
удружењима „Отворено срце света“ 
и „Параквад ВШ“, испред ових 
организација аутору изложбе и 
организаторима захвалили су се 
Иван Кери и Драган Виторовић. 
Догађај је употпунила музичка 
пратња гитаристе Виктора Нађа. 

- Одмерен, мудар у дијалогу, 
пажљив слушалац, коме не промиче 
ни најмања ситница, а увек окренут 
једним оком према пространству 
панонске равнице, где примећује 
многе детаље очаравајуће 

светлости. Посвећен је тренутку, у 
коме не може ни муња да заблесне 
на хоризонту, а да је не примети, или 
птица да одлети из гнезда, а да јој не 

забележи лет – каже о Маринковићу 
Милован Улићевић, председник 
Фотографског клуба Војводина и 
додаје да Маринковић маестрално 
бележи природну борбу светлости и 
неба, воде, земље, али и становнике 
природе и децу чији мир и игру 
никада не нарушава фотоапаратом. 

Фотографије Владе Маринковића 
објављиване су у престижним 
светским часописима и у 
издањима различитих туристичких 
организација. Излагао је на две 
самосталне и више заједничких 
изложби, а фотографије су му 
овенчане бројним наградама у 
Србији и иностранству. 

Реализацију хуманитарне 
изложбе у „Тачки сусретања“ 
омогућили су Град Вршац и 
Туристичка организација Вршац, док 
су пријатељи догађаја били Смолтри 
чајеви из Београда и Винарија Недин. 

Т.С. 

ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА 

„БЕСКРАЈ ШИРИНЕ“ ВЛАДЕ 
МАРИНКОВИЋА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

На трибини „Петком код Стерије“ 
Књижевна општина Вршца (КОВ), 
прошлог петка представила је у Салону 
НП „Стерија“ у Вршцу књигу „Градови“, 
ауторке из Београда Сање Домазет. Осим 
ауторке, о књизи су говорили Гордана 
Милосављевић, уредница у „Службеном 
гласнику“, и књижевник Дејан Мак. 

Градови су изузетни поетско-путописни 
есеји , књижевнице  Сање Домазет, која 
на нов и оригиналан начин представља 
светске метрополе (Париз, Лондон, 
Венецију, Берлин, Њујорк ...). Пишући о 
најпознатијим градовима света, ауторка 
открива  значајне личности које су у њима 
боравиле и стварале, слика атмосферу која 
влада на улицама, анализира уметничка 
дела у познатим и скривеним музејским 
збиркама. Сања Домазет обојила је 
путописе ренесансним духом свезнања и 
интимним доживљајем стварности. Својом 
ерудицијом и самосвојном поетиком 
она ствара непоновљиве путописне 
доживљаје који нам откривају ново лице 
града и тајне његових житеља. 

Књига је вишеслојна и стога подједнако 
занимљива онима који се на путовање 
спремају (да их упути у скривене тајне 
планиране дестинације), као и онима 
који су већ посетили описану метрополу 
(да им допуни знање и утисак о месту 
са кога су се вратили понекад несвесни 
свега што су видели). Књига је корисно 
штиво како радозналим путницима тако 
и професионалцима који ће захваљујући 
необичном углу гледања и разноликости 
интересовања ауторке употпунити своје 
знање и обогатити видокруг у коме се 
крећу. Поред сјајних текстова, „Градови“ су 
илустровани необичним фотографијама 

које ово издање чине репрезентативним 
не само у садржинском већ и у визуелном 
смислу. 

Сања Домазет је прозни и драмски 
писац, као и професор на Факултету 
политичких наука у Београду и новинар. До 
сада је објавила романе: „Ко плаче“, „Азил“, 
„Читати море“ , „Ацкуа алта“, „Фриц“, књигу 
драма и прича „Моћ маске“. Објављене су 

јој и извођене драме: „Пуњене тиквице“, 
„Крила од олова“, „Дисхармонија“, „Коко“, 
„Фрида“, „Месец у пламену“, „Пупољци“, 
„Пијач росе“. Објавила је и књиге есеја: 
„Анатомија заноса“, „Божанстевни 
безбожници“ и „Сенке“. Добитница 
је бројних награда за новинарство и 
књижевност. 

У КЊИЖЕВНОЈ ОПШТИНИ ВРШАЦ 

ПРЕДСТАВЉЕНИ „ГРАДОВИ“ 
САЊЕ ДОМАЗЕТ 
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ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА ОДРЖАНИ ПО 59. ПУТ 

ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂА И ВИНА 
ФОТОРЕПОРТАЖА

59. Грожђебал, који је ове године трајао од 
15. до 18. септембра, још једном су обележили 
квалитетан програм, различити забавни, 
културни и спортски догађаји, али и лепо 
време и чињеница да се ове године нису 
поклапали датуми са одржавањем сличних 
манифестација у Србији. Према подацима 
Туристичке организације Вршца, у Данима 
бербе грожђа наш град је посетило 150 

хиљада људи, од чега је више од 20 хиљада 
гостију пристигло из суседне Румуније. 
Традиционална изложба грожђа, воћа и вина, 
дечији маскенбал, карневал, бројни концерти 
и пратећи садржаји, као и незаобилазна 
наградна игра „Грожђе из авиона“ обележили 
су и овај, за многе Вршчане, омиљени празник. 

Фото: Доша
Фото: Туристичка организација Вршац
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ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂА И ВИНА 
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1083
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Продајем стан на Тргу 

Андрије Лукића. Тел. 
064/232-76-51.

Продајем кућу 20 м2, у 
Белој Цркви, или мењам за 
стан 40 м3 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

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

 На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 
013/807-337 и 061/72-39-
359, (после подне). 

Продајем двособан 
стан у Вршцу, Иве 
Милутиновића 80, близу 
центра. Тел. 062/511-751.

Продајем кућу са 
локалом, 120 м2, (мушки 
и женски wc, кухиња, две 
терасе) плац, башта на 
брегу, асфалтни пут, код 
цркве Св. Теодора , кућа је 
на спрат са четворособним 
станом. Продајем кућу у 
Војводинцима са великим 
плацом. Тел. 061/117-51-92.

Кућа на продају у 
Призренској 55, цена 
55.000 евра. Тел. 062/889-
24-67.

Продајем стан 58,46 
м2, први спрат, центар, 
погодан и за пословни 
простор. Цена 40.000 евра. 
Тел. 064/44-32-517.

Издајем или 
продајем локал 135 м2, 
у Подвршанској 17 Тел. 
064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  
стан  у  центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   
2101640.

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

Продајем стан 
на Војничком тргу, 
зграда број 19., 61 
м2, двособан,грејање 
сопствено, у добром стању, 
пети спрат, лифт, две 
климе. Тел:063/85-48-481.

На продају двособан 

стан 52 м2 + бокс у 
подруму, на 1. спрату, ул 
Архитекте Брашована 
8/6 Вршац, преко 
пута Пољопривредне 
школе, грејање на 
плин, усељив одмах. 
Цена 25.000 евра није 
фиоксна. Тел. 064/149-
94-20 и 013/415-083.

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

На продају кућа у 
Павлишу са великим 
плацом. Тел. 062/471-
511.

Продајем приземну 
кућу у Вршцу, 5,4 ара 
плаца , ул. Јанка Катића 
9, струја, вода , плин, 
башта. Веома повољно. 
Тел. 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. 

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

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

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

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

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

На продају кућа на 
Гудуричком путу или 
замена за стан или 
мању кућу у Вршцу или 
Панчеву.Тел. 064/168-
58-94.

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

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. 064/248-76-
91 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. 805-
095

На продају кућа у 
Павлишу са великим 
плацом.  Тел. 062/471-
511.

Продајем  трособан 
стан у центру 
Алибунара. Тел. 064/15-
11-983.

Продајем новију 
кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 
инфраструктура. 
Могућност исплате у 
ратама. Тел. 060/66-07-
901.

На продају кућа у 
Избишту, нова градња, 
приземље и спрат 100 
м², плац са баштом 18 
ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем кућу 
у Гундулићевој 31, 
Вршац. Тел. 063/764-
91-04.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Стан  з а издавање 

опремљен, клима, 
кабловска, интернет, 
веш машина. Близу 
Пилотске академије. 
Тел. 065/505-74-24.

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  
ул. Пашићев трг 5. Тел. 
064/267-79-76.

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

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

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

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

За издавање 
једнособан намештен 
стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, 
у дворишту Филипа 
Вишњића 31, Вршац. 
Тел. 064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа 
за становање у замену 
за одржавање. Тел. 
064/38-92-738.

Издајем стан у 
града за студенткиње 
(ученице). Посебан 
улаз, одвојене 
комуналије и цг.Тел. 
838-702 и 063/789-10-
14.

Издајем 
собе ученицима 
(намештене), собе 
се налазе на 5 мин. 
Од центра, Улица 
Црног Јована 18. 
Бесплатан интернет 
и кабловска. Засебан 
улаз и комуналије. Тел. 
065/238-93-83.

Издајем стан у 

центру Вршца за 
студенткиње или 
ученице. Засебан улаз, 
одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

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

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. 060/350-
30-60.

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.

З а п о с л е н о ј 
девојци потребна 
кућа за становање 
и одржавање. Тел. 
064/389-27-38 и 2101-
623.

Издајем собе – 
лежаје за раднике 
(самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-
403.

И з д а ј е м 
п о л у н а м е ш т е н у 
гарсоњеру на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 
060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан 
(48м2) на првом спрату, 
зграда преко пута 
Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. 
Тел. 064/170-98-41.

РАЗНО
На продају потпуно 

нова собна пуна врата 
димензије 195х85. 
Повољно. Тел. 066/939-
25-49.

Хитно потрeбан 
посао скромној жени код 
старијих лица, нега, рад 
у кући. Плаћање на сат 
или пуно радно време. 
Повољно. Тел. 061/205-

99-00.

Математика, 
време је да почнеш са 
припремама за факултет. 
Тел. 013/28-39-461.

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-
33-37.

Продајем плинске 
бојлере, пећи, шпорете 
и делове за исте, може 
са уградњом и без. Тел. 
064/351-20-32.

Услужно вршим 
култивирање мањих 
башта у Вршцу и околини. 
Долазим на вашу адресу. 
Тел. 063/8321-772.

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

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

Продајем  класичну 
гитару  одличног  звука.
Тел. 21-01-640.

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

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

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

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

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

Продајем нову бокс 
врећу за тренирање 
(вишебојна), годину дана 
гаранције, са унутрашње 
стране велика појачања, 
дупло дно. (фи35х120цм) 
Цена 35 евра. Тел.  
064/123-17-56.
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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.

Часови немачког 
језика (Бела Црква), 
припрема за полагање 
А1,А2,Б1 испита на Гете 
институту. Тел. 013/853-
783. 

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

Продајем шиваћу 
машину „Багат –
Јадранка“кабинет, ножни 
погон, мало коришћена, 
добро очувана. Тел. 
013/806-527.

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

Продајем тросед на 
развлачење у француски 
лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним 
орманом, више врста 
фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

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

Самици, запосленој 
жени педесетих година, 
потребна лепо сређена 
кућа или већи стан. 
Могућ сваки договор. Тел. 
066/36-34-36. 

Озбиљна жена 54 год. 
образована, културна, 
вредна, радна, запослена, 
чувала би децу у 
поподневним сатима. 
Могућ сваки договор. 
Имам искуство у чувању 
деце. Тел. 066/36-34-36. 

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

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

За продају две веш 
машине „Горење“ и 
„Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном 
стању и машина за 
сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.

Купујем старе 

неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

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

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

Купујем брилијантне 
минђуше

Тел: 061/303-1537

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

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

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

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

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

993.

На продају 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 мотор- бицикл. 
Тел. 064/186-52-44.

Дајем часове 
енглеског, преводим 
са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему 
за штампу, израђујем 
слике, графике и 
др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 55кг 
на више! Тел. 069/62-
66-99 ; 063/74-22-013 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. 063/862-97-49.

За продају две веш 
машине, исправне, у 
одличном стању. Врло 
повољно. Тел,. 064/429-
06-14.

На продају мотор, 
мењач генерално сређен 

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу 
ауто приколице и мању 
портрошњу горива. Цена 30 
евра. Тел.  064/123-17-56.

Продајем половну, 
очувану, комплетну, 
оргинал фабричку ауто куку 
(немачку) од Ауди-а 100, са 
електро инсталацијом. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 
евра. Тел.  064/123-17-56.

Радио би поправку 
плинских бојлера, шпорета, 
пећи и решоа. Тел. 063/482-
418 и 2101-623.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 
064/915-88-35.

На продају комода 
за ципеле (може и као 
ормарић),  сточић дрвени 
(собни), оградицу за бебе, 
фрижидер, сто трпезаријски 
са шест столица, две фотеље, 
тросед, сет (3 комада) 
стаклених сточића, врата 
дрвена, пластичну бурад. 
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-216.

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

Купујем старе изгореле 
склопке ЦН 250 и 170 може 
и у деловима. Купујем 
и контакте од склопки 
изгореле. Тел. 060/358-62-09.

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

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

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

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

На продају 2,5 лканца 
земље потез Кевериш, удара 
на асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-751.

Радила би и чувала 
старије особе. Тел. 064/313-
44-64.

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

Продајем четворо врата 
са стаклима,од џете, годиште 
1988. Тел. 060/0330-746.

Продајем: дрвене 
жалузине за прозоре и 
балконска врата, ауто 
приколицу и кукуза „заставу 
101“, метални светларник 
са орнамент стаклима, 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 832-027.

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. 069/266-99, 
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 013/28-24-932.

Продајем 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.

На продају 
2 плафоњерке, 
е л е к т р о г р е ј а ч е 
“Иколаин“. Инфрацрвени 
зраци снаге 800W, еко – 
чисто. Тел. 065/33-55-343.

Продајем електрични 
котао од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, 
некоришћен, гаранција 
до децембра 2017. 
произвођач ИМПРО. Тел. 
065/33-55-343

Продајем нов 
факс апарат, делове 
за компјутер, раван 
монитор, скенер и 
штампач марке „Епсон“, 
тастатуру и камеру, 2 
тепиха и тепих стазу 
0,90х4 м. Тел. 806-527.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ

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

Продаје се опел 
астра Г караван, 1998. 
годиште. Регистрован 
до 16.04.2017.године. 
Тел. 064/130-84-90.

Продајем  трактор 
ИМТ 539, произведен 
1994. године, први 
власник, солидно 
стање. Тел. 063/749-
65-23.

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

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

На градском гробљу у 11 часова даваћемо помен

Његови  најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син 
Златко, унука Лена , унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав, 
рођаци и пријатељи.

У суботу, 26. септембра 2016. године навршава се годину 
дана откако са нама није најбољи супруг, тата и деда на свету
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„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ 
 ОСМЕХ

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице Вршац, 
репортер „Вршачке куле“  фотографисао је  
мајке и њихове бебе. За успомену на прве 
дане својих малишана, радо су се позирале: 
Марија и синчић Урош Петров, Јована и мали 
Видак Оливерић, Маријана Маћаш и ћеркица 
Теодора Боронка, Исидора и Андрија Сурла, 
Данијела Футо и син Емил Томић.

  
А.Б. Јована ОливерићМарија Петров

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Ако споредимо број домова овога дистрикта са 
осталим дистриктима јужне Угарске – тамишградски 
дискрикт имао је 71 село са 1448 домова, чанадски 
21 село са 448 домова, велико-бечкеречки 24 села 
са 574 дома итд – помислићемо зар, да је вршачки 
дискрит био тада јако насељен. Но није тако; јер 
сва она места не беху настањена, нека су била само 
делимице насељена, а нека опет савршено празна. 
По карти јужне Угарске, која је сачињена по налогу 
принца Евђенија, за време губернаторства грофа 
Мерција, и која садржи за 4-5 година доцније прилике, 
наиме из године 1722 - 1723. овако је, у том погледу, 
изгледао вршачки дистрикт: Насељени беху: Егриш, 
Сочица, Трново, Церово, Барбош, Равна, Гртениш, 
Жидовин, Гат..., Сент..., Ц...к, Физеш, Бокшан, Васијова, 
Манио, Келник, Речица, Доман, Јабац, Бодмођил, 
Карашево, Верма, Илук, Лешће, Вијадерић, Церова, 
Клопотић, Јасеновац, Дилша, Догњача, Бињиш, 
Доклин, Сурдук, Водник, Равник, Горуј, Ђурђево, 
Грлиште, Секаш, Галина, Крњача, Комориште, Велики 
Тиквањ, Каково, Шо... иша, Врадија,  Јабука, Црвенка, 
Куштиљ, Војводинци, Стража, Орешац, Гребенац, 
Кајтасово, Вршац, Вел. Средиште, Цунаш, . . . ороћик, 
Шам, Клоподија, Пркосово, Радованци, Ђерман, 
Ватин, Маргита, Морминта, Џам, Павлиш, Петриш, 
Родошево, Влајковац, Уљма, Избиште, Потпорањ, 
Алибунар, Загајица и Парта, свега 77 места.

Насељени беху: Бућин, Мал. Средиште, Ст. Јанош, 
Семијај, Гробљиште, Абановокно, Задомировци, Вел. 
Николинци, Мали Николинци, Посјатово и Ферендија, 
свега 11 места.1).

Ни мало није чудновато, што је у вршачком 
дистрикту било толико напуштених места. Татари, 
који су 1717. дошли у помоћ Турцима, ужасно су 
беснели овуда, села су попалили, а њиве потрли и 
опустели. По прогонству Турака, читав је дистрикт 
лежао у развалинама 2), тако, да је још 1724. било у 
њему 5 напуштених добара 3), која нико није уживао. 

Када се на све ово обазремо, јасно је, да је Вршац 
само ради свог положаја постао главним местом 
дистрикта. – Први управитељ дискрикта, који је 
становао у Вршцу био је ћесарски капетан, а звао се 
Христоф Пајер.

Осим споменутих наредаба, удешених 
ради администрације нашег предела, Мерци 
и тамишградска влада беху се постарали и за 
целисходне чиновничке станове. На источном окрајку 
старог места, тик поред њега и новонасељеног 
места, које је ради свог немачког становништва, 
прозвато „Немачки Вршац“, дочим се стара општина 
звала „Српски Вршац“, ограђено је једно место, 
на ком су саграђени станови и канцеларије како 
за управитеља, тако и за остало чиновничко и 
служитељско особље. Ова здања лежала су баш тамо, 
где је данас Андрашијино шеталиште, а постојала 
су све до најновијег времена. За време Мерцијеве 

управе сачињен је план за коњичку касарну, али 
она је тек доцније саграђена, а данас је у њој једно 
одељење ћесарских пастуха 4).

У ово време основана је у Вршцу и пошта, па како 
је она испрва потчињена била ћ.кр. пољској пошти, 
то је прво поштар био неки потпоручник. Но већ 
1732. поштар је од грађанског рода, јамачно трговац, 
а звао се Јован Деметровић.

Изгледа да је Вршца од почетка уживао извесне 
повластице. Од оба општинска поглаварства, само је 
српско потчињено било оборкнезу, немачки Вршац 
потпадао је непосредно местном надуправитељству. 
Још је свакој општини дозвољено било држати сваке 
седмице по један недељни, а преко године по два 
годишња заједничка трга, уз слободно располагање  
дохотком отуда.

Држање тргова дозвољено је у Вршцу, како се 
мисли, још првих година, јер у актима из 3. деценије 
изрично се вели о Вршцу, да је „тржиште“ (Маркт). 
Најстарији рачун о доходарини од тргова, који се 
храни у овд. Варошкој архиви, јесте из год. 1751. 
Из њега дознајемо, да су обе општине морале 
подједнако сносити трошкове  око одржавања тргова, 
око подизања и поправке тржишта и т.д. Годишњи 
тргови падали су, у осталом, вазда о цветима и на дан 
Симона и Јуде. 

Дан, кад се држао први и једини недељни трг, 
беше недеља. Овог је дана, патентом од 1. фебруара 
1726. и свима грчким и маћедонским трговцима , који 
су становали у Банату, слободно било трговати, али 
само турском робом.5).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (38)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 8, БРОЈ  9 , 1. ЈУЛ1982.

ЈЕСУ ЛИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
ЗАбОРАВљЕНЕ?

У организационим и материјалним могућностима 
овдашњег образовања трпи и школско 
библиотекарство, које животари некако на споредним 
колосецима. Ово посебно важи за сеоске средине...

У ствари, библиотеке углавном постоје при 
школама, али је организованост у њима и рад са 
младим читаоцима сведена на добру вољу појединца, 
на ангажовање којим се допуњује недостајући фонд 
часова учитеља, наставника или професора. За 
сада, имајући у виду све школе на подручју вршачке 
општине, постоји само један плаћен библиотекар са 
пуним радним временом.

Постоји иначе уверење да ће се почев од нове 
школске године нешто радикалније учинити на 
организовању библиотека и библиотекарства у 
образовним установама.

Почев од 15. октобра због недостатка посла 650 
конфекционара одлази на принудни одмор. Без обзира 
да ли ће он трајати две недеље или дуже, до обезбеђења 
нових пословних ангажмана директор „Клуза“ Марко 
Суботић обећава да ће радници бити социјално збринути.

Уместо рекордне девизне жетве у 1992. планиране 
између 7 и 8 милиона немачких марака вршачки 
конфекционари због санкција УН укњижили су половичну 
зараду и приморани су да заустве производне траке.

- Наша фабрика за разлику од преосталих 5 у систему 
београдског конфекцијског гиганта које су од  раније 
престале са радом успешно се носила са ембаргом више 
од четири месеца. Ембарго нам је „потопио“ све извозне 
аранжмане са традиционалним немачким партнерима 
фирмама „Кернер“ и „Бергер“, као и са тројицом бизнисмена 
са којима смо први пут ове године почели да сарађујемо. 
На обострану штету. Међутим и када би се санкције 
укинуле одмах, свесни смо да смо изгубили послове за 
наредну сезону до марта идуће године. Јер, због познате 
истине да је капитал на западу на првом месту Немци 
су прекинуте везе са нама надоместили ангажовањем  
погона у земљама источне Европе. Немају времена да 
чекају да се „замршена“ ситуација у нашој земљи оконча 
а и радна снага у Румунији, Пољској, Чехословачкој... је за 
30% јефтинија, наглашава Суботић.

На првим страницама америчког часописа „Тинтота“ 
као прича септембра, објављен је превод  приче “Водени 
жиг“ , из истоимене књиге Живојина Петровића, вршачког 
прозаисте , (КОВ 1994.). На истој страници налази се и кратка 
биографија и фотографија аутора.

-Превод своје приче, послао сам, путем интернета Веб 
часопису „Тинтота ком“ који организују Ворен и Силвија 
Руф из САД-а. На сајту су објављене приче, песме, ликовни 
радови... тако да има намену продубљивања комуникације у 
култури међу уметницима широм света, каже Петровић.

Међу уметницима из читавог света налази се и наш 
Вршчанин.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1)Szentkláray: Száz év, sv.I str. 29. –Имена 
и места наведена су оргиналним начином 
писања.- Као што видимо, списци се не слажу, 
с тога и нису савршени.

2)Исто дело, св. I. стр. 146
3)Исто дело, св. I. стр. 32
4)Ерарска здања су и онда, као и данас, 

величанствено и солидно грађена, што се у 

Вршцу на великом „Хамбару“ (житници) све 
до скора могло видети.

5)Државна административна акта у 
архиви темишградске  финанц-дирекције.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ  289 , 14.  ОКТОБАР  1992.

„КЛУЗ“ ЗАУСТАВЉА 
МАШИНЕ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ  518 , 4.  ОКТОБАР  2002. 

„ВОДЕНИ ЖИГ“

V одељак
1716 -1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА
Прилике у Вршцу и околини по прогнанству Турака. – Политичко уређење – Вршац постаје главним 

местом дистрикта – Сеоба Немаца у Вршац и околину му – Организовање „Немачког Вршца“
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Намирнице:

-10 кг свињског меса
-220 г соли
-150 г љуте туцане  паприке
-35 г  бибера
-3-4 главице белог лука
-10 м танких свињских црева

Ситно, масније месо од зрелих 
свиња, старих око годину и по 
дана, одлежи 24 сата. Самељемо 
га кроз решетку 8мм и додамо 
зачине, туцану љуту паприку и 
бели лук иситњен кроз решетку 
од 3мм. Масу добро измешамо 
(4 до 5 пута) и одмах пунимо 
припремљена чиста црева. После 
24 сата одлежавања, кобасице  
две недеље димимо. Након тога, 
уносимо их у погодну проветрену 
и суву просторију, ради даље 
ферментације и сушења. Зреле су 
после 30 дана, могу да стоје 5 до 

6 месеци у добрим – природним 
условима и знатно дуже у кућном 

замрзивачу.
Б. Шојић, Мартинци

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.

Пре седам година наш стари 
дуњик на 1,3 хектара у Кикинди 
донео је рекордан род - пет 
вагона лепих, здравих, божански 
мирисних и као дукат жутих плодова 
чувене „Лесковчанке“. Те године 
испекли смо 700 литара дуњеваче. 
Са узорком наше прве ракије 
кренули смо „грлом у јагоде“, али и 
с потајном надом  и вером да смо 
направили нешто добро. Стигли смо 
до Пољопривредног факултета у 
Земуну и тамо упознали врхунског 
југословенског стручњака и сјајног 
човека, доцента доктора Нинослава 
Никичевића. Уз његову драгоцену 
помоћ и подршку, труд се исплатио. 
Угледни жири Новосадског сајма 
убрзо нам је доделио прво вредно 
признање за квалитет и укус наше 
дуњеваче. Данас, заједно са младим 
засадом, дуњу гајимо на три хектара 
и производимо ракију врхунског 
квалитета у нашој пецари у Мокрину.
Строго се придржавамо правила 
да сваки литар наше дуњеваче 
испуњава услове за врхунски 
квалитет и златну медаљу (18 
поена). Да не зазвучи претенциозно, 
али с поносом носимо епитет 
произвођача најбоље „беле“ 
дуњеваче у Југославији.

За производњу наше „златне“ 
дуњеваче, користимо зреле, здраве 
дуње из нашег засада. После бербе 
остављамо их, краће време, на 
дозревање. Потом, одстрањујемо 
евентуално натруле, па уз помоћ 
(фиксиране) ручне бушилице једну 
трећину плодова (с цветне стране), 
до дубине око 2 цм извадимо семену 
ложу. Тако смањујемо количину 
непожељног пектина и „камених“ 
ћелија, чија превелика количина зна 
да остави дискретан, али непожељан 
мирис петролеја. Целу количину 
припремљених дуња не муљамо, 
већ  исецкамо на резанце , како при 
печењу не би пропали кроз решетку 
на дно казана, загорели и покварили 
укус и мирис ракије.

Кљук сипамо у пластичну бурад 
до две трећине њихове запремине. 
Затим их до врха налијемо чистом 
питком водом у коју претходно 
размутимо три до пет одсто шећера и 
мало пекарског квасца. Бурад добро 

затворимо и поставимо одушку 
за угљен-диоксид. У погодним 
просторијама, на температури од 17 
до 19 степени, кљук уз повремено 
мешање превире 30 до 45 дана.

Печењу ракије посвећујемо 
посебну пажњу. Користимо помало 
необичан, али веома добар  мањи 
и плићи, али у пречнику шири 
бакарни казан без мешалице, 
са добром решетком. Ложимо 
квалитетна дрва, а процес водимо 
веома лагано. Добијену меку ракију 
обавезно  препечемо до јачине  од 
60 до 70 %. После одлежавања у 
стакленим балонима од једне до три 
године, медицинском дестилованом 
водом ракију снижавамо јачину на 
43%. Остварујемо принос од шест 
до осам литара кристално бистре 
ракије, препознатљивог раскошног 
мириса.

Она се сад служи и у најелитнијим 
београдским, а надамо се ускоро 
и репрезентативним хотелима и 
ресторанима у другим већим нашим 
градовима и познатим туристичким 
местима.

Драгица и Мирослав Циврић, 
Мокрин
златна медаља за дуњевачу на 
Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду 1998. године

СРЕМСКА ЉУТА 

ЗЛАТНА „БЕЛА „ ДУЊЕВАЧА

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 6. КОЛО

Омладинац - Раднички (Зр)  3 : 0
Раднички (СМ)- Црвена звезда (НС)  3 : 1
Железничар - Раднички (НП)  4 : 1
Бачка 1901 - Борац (С)   1 : 1
Братство 1946 - Дунав   2 : 0
Раднички (Ш) - Вршац   3 : 1
Слога - Цемент   1 : 1

Табела: 
1.Братство 1946 6           5 1         0 16 
2.Омладинац 5           4 0         1 12 
3.Дунав  6           3 2         1 11 
4.Раднички (СМ) 6           3 2         1 11 
5.Бачка 1901 6           3 1         2 10 
6.Борац (С) 5           2 3         0  9 
7.Железничар 6           2 2         2  8 
8. ТСЦ  5           2 1         2  7 
9.Раднички (Ш) 6           2 1         3  7 
10.Вршац  6           2 0         4  6 
11.Цемент 6           1 2         3  5 
12.Слога  6           0 4         2  4 
13.Раднички (НП) 5           1 1         3   4 
14.Црвена звезда (НС)5        1 0         4  3 
15.Раднички (Зр) 5           0 2         3  2
 
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 6. КОЛО

Будућност (СЦ)- Раднички (С)  2 : 1
Полет (Н)- Слобода   1 : 2
Вршац јунајтед - Јединство (БК)  2 : 0
Раднички (К)- Слога   4 : 0
Славиа- Долина   6 : 1
ЖАК - Војводина 1928   3 : 2
Козара- Динамо 1945   0 : 1
Пролетер (БК)- Јединство (НБ)  1 : 0

Табела: 
1.Динамо 1945 6         5 0        1 15 
2.Козара  6         5 0        1 15 
3.Пролетер (БК) 6         5 0        1 15 
4.Полет (Н) 6         4 0        2 12 
5.Раднички (К) 6         4 0        2 12 
6.Раднички (С) 6         3 1        2 10 
7.Вршац јунајтед 6         3 1        2 10 
8.Слобода 6         3 0        3  9 
9.Јединство (НБ) 6         3 0        3  9 
10.Будућност (СЦ) 6         2 2        2  8 
11.Војводина 1928 6         2 1        3  7 
12.Славиа 6         2 0        4  6 
13.Јединство (БК) 6         1 1         4  4 
14.Слога  6         1 1         4  4 
15.ЖАК  6         1 1         4  4 
16.Долина 6         0 0         6  0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 6. КОЛО

Партизан (Г) - Партизан (У)  1 : 2
Југославија - Борац (Ст)  1 : 1
Будућност (А)- Стрела   1 : 3
Војводина (Ц) - Слога (БНС)  1 : 0
Војводина (С) - Вултурул  3 : 0
Јединство Стевић - Полет  1 : 0
Црвена звезда- Јединство (В)  0 : 0
БАК - Младост (О)   1 : 3

Табела: 
1.Младост (О) 6         5 0        1 15
2.Јединство Стевић 6         4 1        1 13 
3.Стрела  6         4 0        2 12 
4.БАК  6         3 2        1 11 
5.Јединство (В) 6         3 2        1 11 
6.Полет  6         3 1        2 10 
7.Борац (Ст) 6         3 1        2 10 
8.Војводина (С) 6         3 1        2 10 
9.Слога (БНС) 6         3 0        3 9 
10.Вултурул 6         3 0        3 9 
11.Партизан (У) 6         2 0        4 6 
12.Црвена звезда 6         1 3        2 6 
13.Југославија 6         1 1        4 4 
14.Будућност (А) 6         1 1        4 4 
15.Партизан (Г) 6         1 1        4 4 
16.Војводина (Ц) 6         1 0        5 3 

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 4. КОЛО

Борац (ВС) - Банат   4 : 0
Ратар - Војводина (ЦЦ)   4 : 5
Раднички 1927- Караш (К)  2 : 0
Добрица - Хајдучица   3 : 0
Дунав - Шевац   3 : 2
Владимировац- Партизан (К)  3 : 1
Потпорањ- Борац (ВГ)   2 : 3

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ) 4        3 0        1 9 
2.Борац (ВГ) 4        3 0        1 9 
3.Хајдучица (-1) 4        3 0        1 8 
4.Партизан (К) 4        2 1        1 7 
5.Потпорањ 4        2 1        1 7 
6.Шевац  4        2 1        1 7 
7.Караш (К) 4        2 1        1 7 
8.Дунав  4        2 1        1 7 
9.Борац (ВС) 4        2 0        2 6 
10.Владимировац 4        1 1        2 4 
11.Раднички 1927 4        1 1        2 4 
12.Добрица 4        1 0        3 3 
13.Банат  4        0 1        3 1 
14.Ратар  4        0 0        4 0

У Вршац је стигло велико фудбалско 
име. Кормило стручног штаба преузео је 
Владо Чапљић, играчка легенда сарајевског 
Жељезничара, члан чувене генерације која 
је заустављена у полуфиналу Купа УЕФА од 
мађарског Видеотона, потом играч београдског 
Партизана, загребачког Динама и некадашњи 
репрезентативац бивше Југославије. Чапљић 
је наследио Андрију Ферлежа који се растао 
са клубом после пораза од лидера Братства из 
Пригревице на Градском стадиону. У досадашњој 
тренерској каријери Чапљић је успео да са 
крагујевачким Радничким за три године (2008 - 
2011) пређе пут од Српске до Суперлиге. Водио 
је и тимове Славије из Источног Сарајева, Рудара 
из Приједора, Доњег Срема из Пећинаца и 
Мачве из Шапца.

- Вршац је у последње две деценије стекао 
спортски публицитет преко кошарке. Међутим, 
сматрам да је Вршац фудбалска средина јер 
има клуб са стогодишњом традицијом. У свакој 
средини у којој сам радио до сада приоритет ми 
је био да оставим нешто иза себе. Од овог дана 
ја навијам за Вршац и ово је моја друга кућа. 
Оберучке прихватам овај град и клуб, надам се 
да ће ми тако бити узвраћено, рекао је Чапљић.

   Нови шеф струке Вршца рекао је да му је 
први циљ да Вршац има пун стадион.

- Све клубове муче слични проблеми, било 
ду су прволигаши или играју у најнижем рангу  
а то су финансије и инфраструктура . Ситуација 
је слична као и у нашем друштву и због тога не 

можемо пуно да кукамо. Међутим ентузијазам 
и љубав могу бити лек за спас нашег фудбала. 
Жеља ми је да сви играчи у овом клубу напредују, 
да им Вршац буде одскочна даска за напредак у 
каријери. Гледао сам утакмицу у Шиду, уверио 
сам се да Вршац има квалитетне играче, али 

нема тим. Хоћу играче који ће као екипа на 
терену гинути један за другог. Ако то будем 
успео сигуран сам да ће и љубитељи фудбала 
препознати ту енергију и добру атмосферу, 
закључио је Чапљић.

ПРОМЕНА ТРЕНЕРА У ВРШАЧКОМ СРПСКОЛИГАШУ

ВЛАДО ЧАПЉИЋ НОВИ ТРЕНЕР ВРШЧАНА
ФУД БА Л

Почетак сарадње: Владо Чапљић и председник ФК Вршац Драган Величковић

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

Добре игре кошаркаша Вршца 
у припремном периоду донеле су 
позитивне вибрације и међу овдашње 
навијаче који са нестрпљењем очекују 
почетак борбе за бодове. Доласком 
организатора игре европског формата 
Миљана Павковића чини се да су 
управа клуба и шеф стручног штаба 
Милан Гуровић склопили играчки 
мозаик и да сада имају тим кадар да 
оствари циљ зацртан за ову сезону, 
стабилизација клуба и стварање јаког 
темеља за будућност. Павковић се дуго 
ломио у вези примамљиве иностране 
понуде, али су пресудили породични 

разлози па је одабрао средину у којој се 
осећа као код куће.

- Драго ми је што сам поново у 
Вршцу, где људи воле спорт и познају 
кошарку. Могао сам још коју годину да 
продужим интернационалну каријеру, 
али близина породичном дому је 
пресудила. Мислим да Вршац заслужује 
да поново буде важан центар на 
српској кошаркашкој мапи, људи који 
воде клуб и тренер Гуровић гаранција 
су стабилности и доброг рада, имамо 
квалитетан играчки кадар, сви услови 
су ту да Миленијум поново буде пун, 
као некад, рекао је искусни Павковић.

Вршчани су одиграли још три 
припремне утакмице после турнира 
поводом обележавања 70 година 
клуба. Најпре је убедљиво савладана 
Младост у Земуну (63:83), затим у 
Миленијуму Тамиш (81:61) и Беовук 
(81:80).

 Доскрашњи плејмејкер Никола 
Отовић напустио је клуб уз претходни 
разговор са руководством у којем 
су се сви сложили да Вршац није 
средина за њега. Такође, управа се 
захвалила и пожелела срећу у даљем 
току каријере Милану Тешановићу.

ВРШЧАНИ АНГАЖОВАЛИ ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ УОЧИ СТАРТА НОВЕ СЕЗОНЕ У КЛС

ВРАТИО СЕ МИЉАН ПАВКОВИЋ

АТЛ Е Т И К А
Протеклог викенда чланави ВАК 1926 

имали су „пуне руке посла“. У свега 4 дана 
атлетичари су учествовали на два такмичења 
док је управа клуба организовала и 
реализовала 5.Грожђебалске трке.  Успешан 
викенд је почео још у четвртак 15.09. када су 
наши атлетичари учествовали на атлетском 
митингу НС Опен у Новом Саду. Учествовало 
12 атлетичара Вршачког атлетског клуба 
1926. Они су освојили 5 одличја, 2 златне 
медаље и 3 бронзане.

Бронзане медаље су освојили Милица 
Мајкић 2006 у трци на 60м, Дамјан Џамић 
2006 у трци на 60м и Иван Ђоковић у трци 
на 100м.

Са две златне медаље окитила се Ана 
Марија Вит у трци на 100м са временом 
12,95 секунди и у трци на 300м временом 
45,03 секунде. Два прва места Ана Марији 
Вит донели су и пехар апсолутне победнице 
у категорији старијих пионирки.

У суботу, 17. септембра, током трајања 
59. Дана бербе грожђа у Вршцу одржане су 
5. Грожђебалске уличне трке. Учествовало 
је преко 200 такмичара из свих основних и 
средњих школа са територије Града Вршца 
као и 13 спортских клубова: ВАК 1926, 
АК Смедерево, АК Атина, ОАК Београд, 
Клуб америчког фудбала Лавови, Клуб 
борилачких вештина Урбан ђиу ђицу, 
Фајт клуб Вива, Теквондо клуб Еурошпед, 
Теквондо клуб Вршац, Тениски клуб Полет, 
Гимнастички клуб Партизан, ОФК Банат. 
Такмичење је имало и међународни 
карактер јер су наступала три такмичара 
из иностранства: из Румуније, Републике 
Српске и Немачке.

Остварени су следећи резултати:
Трка девојчица предшколског узраста 

и млађих: 1. Ивес Вујановић, 2. Анастасија 
Тутић, 3. Милица Коцић.

Трка дечака предшколског узраста и 
млађих: 1. Матеја Горјуп, 2. Немања Рајковић, 
3. Петар Стојков

Трка девојчица 2008/09. годишта: 1. Маша 
Стокић, 2. Тара Секулић, 3. Дуња Чукурило

Трка дечака 2008/09. годишта: 1. Урош 
Бранковић, 2. Андрија Рашајски, 3. Виктор 
Болдовина

Трка девојчица 2006/07. годишта: 1. 
Милица Мајкић, 2. Светлана Димитријевић, 
3. Лана Ивковић

Трка дечака 2006/07. годишта: 1. Матеја 
Радојевић, 2. Борис Хеђеши, 3. Филип Панић

Трака девојчица 2004/05. годишта: 1. 
Наталија Дијак, 2. Тара Кецман, 3. Милица 
Чокорило

Трка дечака 2004/05. годишта: 1. Никола 
Мијалковић, 2. Бобан Павков, 3. Светислав 
Димитријевић

Трка девојчица 2002/03. годишта: 1. 
Анђела Половина, 2. Александра Стојшић, 3. 
Александра Тасић

У трци дечака  2002/03. годишта наступао 
је само један такмичар који је освојио 
прво место: Миливој Павков. Такође у трци 
средњошколки наступала је само једна 
такмичарка која је освојила прво место: 
Огњена Михајловић и која је уједно била и 
прва у женској апсолутној категорији.

Трка сениорки:  1. Бојана Јовановић, 2. 
Вајда Моника, 3. Гојков Маријана

Трка сениора: 1. Дарио Матицки, 2. Иван 
Галамбош, 3. Ненад Станковић

Субота и недеља биле су резервисане 
за кваликације за Куп Србије у категорији 
пионира које су одржане на атлетској стази 
војне академије у Београду. Наступало је 
четворо атлетичара Вршачког атлетског 

клуба 1926. На основу резултата у финале 
међу 12 најбољих у Србији пласирали су се 
Ана-Марија Вит и Алексеј Федор Павков.

Ана-Марија Вит је учествовала у три 
дисциплине и изборила сва три финала. Она 
се пласирала у трци на 60м са временом 
8,50секунди, у трци на 100м са временом 
13,33секунде, док је финале на 300м 
изборила временом 43,81секунди. 

Алексеј Федор Павков је наступио у 4 
дисциплине и изборио 3 финала. Он ће 
за две недеље у Крагујевцу на финалу 
купа Србије наступати у трци на 100м са 
квалификационим временом 12,74секунде. 
300м је истрчао у времену 39,01секунди док 
је у својој првој трци на 300м са препонама 
зебележио време 44,36секунди. Трку на 60м 
истрчао је временом 8,11секунди.

- Времена која су истрчана у 
квалификација дају нам за право да се 
надамо добрим пласманима у финалним 

тркама. Биће то одлична прилика да 
завршимо ову веома успешну сезону на 
најбољи могући начин - рекао је Ален 
Ризвић тренер ВАК-а 1926.

На квалификацијама су наступали још и 
Дарко илић и Иван Ђоковић.

Илић је 60м истрчао за 8,47секунди, 100м 
13,33секунде и 300м за 41,86секунде.

Ђоковић Иван: 60м-8,10секунди, 
100м-12,80секунди, 300м-40,44секунде.

 - Медаље на НС Опен-у као и пласман у 
финале Купа Србије представљају узлазну 
путању којом наши атлетичари иду. Сугуран 
сам да ће им ово бити подстрек да истрају на 
том путу и да уз квалитетан рад са тренером 
достигну свој циљеве, рекао је председник 
клуба Ненад Хабибовић.

Куп Србије биће одржан 01.-02.10. у 
Крагујевцу и биће последње такмичење ове 
сезове за чланове Вршачког атлетског клуба 
1926. 

ОДЛИЧАН ВИКЕНД ЗА ВРШАЧКЕ АТЛЕТИЧАРЕ

ЗА ЧЕТИРИ ДАНА ТРИ ТАКМИЧЕЊА

С ТО Н И  Т Е Н И С

Стонотенисерка Тијана  
Јокић  такмичила  се  на  
међународном бодовном ИТТФ 
Кроација Јуниор & Кадет Опен  
турниру  у  Вараждину. Тијана је 
са јуниорском репрезентацијом 
Србије у екипном  делу 
такмичења донела бронзану 

медаљу Србији .
 Добра игра и у појединачном  

такмичењу допринела је да  
Тијана  у дублу  са Драганом 
Вигњевић освоји треће место, 
јер  су у мечу за финале од њих 
биле боље Ракел Андраде и Јуко 
Като.

ТИЈАНА  ЈОКИЋ  УСПЕШНА  И 
НА ТАКМИЧЕЊУ У ХРВАТСКОЈ

ЧЛАНОВИ ВРШАЧКЕ АТИНЕ НА СЕНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ БЕОГРАДА

УЗ РАМЕ СТАРИЈИМ КОЛЕГАМА
На појединачном првенству 

Београда за сениоре, наступили су 
претежно такмичари јуниорског 
погона ак Атине из Вршца.

У конкуренцији знатно старијих 
такмичара, наши јуниори су 
забележили следеће резултате:

Мича Петар 100м-12,27  Марко 
Бегенишић 100м-12,68  Иван Жарков 
100м-12,70  И Бегенишић Марко 
400м-54,36 с

Након овог наступа се сезона 
приводи крају,а последње такичење ће бити екипно првенство Србије за 
јуниоре, 30.септембра у Сремској Митровици.
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