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ПРВИ РЕОН ПОНЕДЕЉАК
Михајла пупина, Војвођанских бригада, Игманска, 

Бихаћка, Војводе Мишића, Карпатска, Султане 
Цијук,Јанка Халабуре, Милан Тепића, Борачка, Прва 
Нова, Друга Нова ,Личка, Топовски пут, Стадионска, 
Дрварска, Првомајска, Ђуре Смедеревца, Трг Андрије 
Лукића, Поп Маринкова, Павлишки пут, Невесињска, 
Загорке Маливук, Синђелићева, Змај Јовина, 2. 
октобар, Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска, Цара 
лазара, Бранка Радичевића, Дворска, Трг Св. Теодора, 
Сплитска, Војнички Трг, Пашићев Трг, Кумановска, 
Доситејева, Ђуре Јакшића, Београдски пут.

ДРУГИ РЕОН УТОРАК
Паје Јовановића, Тврђавска, нушићева, Ђакова, 

Балканска, Абрашевићева, Стевана Немање, 
Подвршанска, Гудурички пут, Призренска, Ритска, 
Панонска, Танаска Рајића, Хаџи Проданова, Васе 
Чарапића, Кајмакчаланска, Романијска, Ломина, 
Јанка Катића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, 
Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, Сремска, 
Булевар ослобођења, Железничка, Студеничка, 
Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина, Банатска, 
Цветна,, Новосадска, Саве Мунћана, Станоја Главаша, 
Шумадијска, Светозара Марковића, Трг Партизана, 
Мокрањчева, Трг К. Спајића, Слободана Пенезића.

ТРЕЋИ РЕОН СРЕДА
Његошева, Црног Јована, Вардарска, Ђуре Цвејића, 

Трг Зелена пијаца, Ђуре Даничића, Николе Нешковића, 
Косанчић Ивана, Страхињића Бана, Реље Крилатице, 
Јаноша Ленђела, Паје Маргановића, Чарнојевићева, 
Делиградска, Генерала Емануела Арсенијевића, 
Врачарска, Радничка, Војводе Степе, Милоша 
Обилића, Николе Тесле, Трг Победе, Светосавски 
Трг, Јаше Томића, Данила Илића, Јакова Игњатовића, 
Гаврила Принципа, Стевана Мокрањца, Жарка 
Зрењанина, Феликса Милекера, Вука Караџића, Васка 
Попе, Козарачка, Иве Милутиновића.

ЧЕТВРТИ РЕОН ЧЕТВРТАК
Партријарха Рајачића, Јаворска, Језерска, 

Брегалничка, Краљевића Марка, Југ Богдана, Радакова, 
Хајдук Вељка, Љутице Богдана,Боре Костића, Старине 
Новака, Косовска, Звездана, Ђердапска, Ибарска, 
Ситничка, Авалска, Мирочка, Дунавска, Светозара 
Милетића, Савска, Хероја Пинкија, Никите Толстоја, 
Димитрија Туцовића, Митрополита Стратимировића.

ПЕТИ РЕОН ПЕТАК
Трг Дејена Бранкова, Борислава Јовановића, 

Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе Јовановића, 
Војводе Путника, Филипа Вишњића, Маргитска, 
Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића, Охридска, 
Јадранска, Данила Киша, Ђуре Ђаковића, Владике 
Јована Георгијевића, Карела Направника, Јосипа 
Дебељака, Владимира Стојшина, Симе Гвозденова, 
Николае Попеску, Боре Станковића, Петра Кочића, 
Бранка Ћопића, Милоша Црњнског, Скадарска, Васе 
Пелагића, Петра Драпшина, Милана Токина, Рудолфа 
Корнауера, Церска, Жупска,Стари Куштиљски 
пут, Шабачка, Нишка, Цетињска, Космајска, 
Колубарска, Мачванска, Копаоничка, Карађорђева, 
Ужичка,Виногорска, Куштиљска, Прве Крајишке 
Бригаде.

ГОДИШЊИ ПЛАН ОДНОШЕЊА СМЕЋА 
ИЗ ДОМАЋИНСТВА И УЛИЧНОГ СМЕЋА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У 

СУФИНАНСИРАЊУ 
МЕРА АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА У 

2022.
Национална служба за 

запошљавање Републике Србије 
позива органе аутономних покрајина 
и јединица локалних самоуправа 
да учествују у суфинансирању 
мера и програма активне политике 
запошљавања у 2022. години.

У складу са Стратегијом 
запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026. године, 
Акционим планом за период од 2021. 
до 2023. године планирано је учешће 
покрајина и локалних самоуправа 
у суфинансирању следећих мера 
активне политике запошљавања 
предвиђених локалним планским 
документом:

- стручна пракса,
- приправништво за младе са 

високим образовањем,
- приправништво за незапослене са 

средњим образовањем,
- стицање практичних знања,
- обука на захтев послодавца за 

незапослене,
- субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже 
запошљивих,

- субвенција за самозапошљавање
- јавни радови
Локални плански документ у 

области запошљавања мора бити у 
сагласности са Акционим планом, 
односно са покрајинским планским 
документом у области запошљавања.

Аутономна покрајина односно 
јединица локалне самоуправе која 
у оквиру покрајинског, односно 
локалног планског документа у 
области запошљавања, обезбеђује 
више од половине средстава 
потребних за финансирање одређене 
мере активне политике запошљавања 
може поднети захтев Националној 
служби за учешће у финансирању те 
мере.

Изузетно, уколико се ради о 
неразвијеној јединици локалне 
самоуправе, министар надлежан 
за послове запошљавања може 
одобрити учешће у финансирању и 
када је обезбеђено мање од половине 
потребних средстава.

Захтеви се могу поднети 
надлежним филијалама Националне 
службе за запошљавање, најкасније 
до 28. фебруара 2022. године, 
а све информације о учешћу у 
суфинансирању мера активне 
политике запошљавања у 2022. 
години, као и Образац Захтева за 
учешће, могу се наћи на веб страници: 
www.nsz.gov.rs.

Традиционална смотра оцењивања 
квалитета вина и јаких алкохолних 
пића коју поводом Светог Трифуна, 
Дана виноградара и Дана школе, 
организује Пољопривредна школа 
„Вршац“, доживеће своје јубиларно 
тридесето издање и биће одржана у 
петак, 11. фебруара. Током три деценије 
одржавања ова манифестација постала 
је једна од најзначајнијих за винаре и 
виноградаре у нашој земљи.

- Пољопривредна школа постала 
је репер за добро оцењивање пића и 
добра полазна основа за људе који тек 
крећу у производњу. Имаће прилику 
да увиде шта раде добро и где греше, 
рекао је Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“.

Иако је дан школе Свети Трифун 14. 
фебруара, због спајања нерадних дана 
са државним празником који следи, 
Пољопривредна школа неће радити па 
ће се манифестација одржати неколико 
дана раније, 11. фебруара. До тада ће 
у школи бити урађене и хемијске и 
органолептичке анализе.

- Унапредили смо делимично и 
своје капацитете, добијено је доста 
опреме од Европске уније тако да доста 
тога сада можемо да урадимо сами. 
Нешто још увек недостаје, али мислим 
да ћемо ове године успети да набавимо 
опрему како би школа анализе могла да 

ради сама, и оно што је добро, поготово 
код смера прехрамбени техничар, 
контрола намерница и пића имаће 
добру праксу у школској лабораторији, 
додао је Клиска. 

ПРЕСТИЖНА СМОТРА 
ОДРЖАЋЕ СЕ 11. ФЕБРУАРА

ТРАДИЦИОНАЛНО ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

Заинтересовани прозизвођачи 
своје узорке могу слати поштом 
или их донети лично у просторије 
Пољопривредне школу сваког 
радног дана од 9:00 до 13:00 часова 
од понедељка 17. јануара до петка 
28. јануара 2022. године. 
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Град Вршац и зимска служба „Срем пута“, која је 
ангажована у оквиру јавно - приватног партнерства, 
спремно су дочекали први снег. Зимска служба је 
даноноћно на терену и константно обилази критичне 
тачке на територији града Вршца, интервенише 
на местима где је дошло до задржавања снега на 
коловозу и врши посипање соли.

- Зимска служба била је у стању дежурства 
претходна два дана а интервенисало се по потреби 
и углавном  је то било током ноћи. Радиле су се улице 
по приоритетима, бачена је со и камени агрегат. 
Улице првог приоритета су очишћене ради се на 
чишћењу улица другог и трећег приоритета, морам 
истаћи да су људи марљиво радили током ноћи, 
можемо видети да је град доста добро очишћен, 
рекао је члан Градског већа за инфраструктуру Дејан 
Чебзан.

Осим улица првог и другог приоритета према 
Чебзановим речима у претходна два дана зимска 
служба интезивно је радила на чишћењу путева ка 
селима.

- Ка селима су сви општински путеви очишћени, 
све је у добром стању, бачена је со и камени агрегат. 
Критичне тачке као што су брег и прилазне тачке ка 
селима: Куштиљу, Месићу, Сочици и Шушари у веома 
су добром стању, пратимо ситуацију и временску 
прогнозу, спремни смо за најављену ледену кишу, 
имамо довољне количине агрегата и соли на лагеру. 
Чак се ради и допуна, машине су спремне.

Како је овом приликом истакнуто у рад зимске 
службе са својим људством и механизацијом 
укључило се и ЈКП „Други октобар“, а током 
претходних дана вршено је посипање соли у кругу 
Опште болнице и Дома здравља као и на прилазима 
свим јавним институцијама и тротоарима у градском 
језгру.

НОВО РАДНО ВРЕМЕ 
ВАКЦИНАЛНОГ 

ПУНКТА
Дом здравља Вршац обавештава 

грађане да ће од 15.01.2022. 
вакцинални пункт у амбуланти 
и улици Димитрија Туцовића 42 
радити радним данима од 7:00 до 
19:00 и суботом од 7:00 до 14:00.

ДЕЧАК ПРВОРОЂЕНА 
БЕБА У ВРШЦУ У 
НОВОЈ ГОДИНИ

У породилишту Опште болнице 
Вршац, у понедељак, 3. јануара у 
12:23, мајка Ивана Леген донела је 
на свет прву вршачку бебу у 2022. 
години. Царским резом рођен је 
здрав дечак, тежак 4.000 грама и 
дугачак 56 центиметара. Порођај 
је протекао у најбољем реду, а 
мајка и беба су добро, саопштили 
су из Опште болнице Вршац.

Градоначелница Вршца 
Драгана Митровић је у личном 
телефонском разговору са 
мајком Иваном Леген честитала 
родитељима, које ће и посетити 
након изласка из болнице када ће 
им уручити новчани поклон Града 
Вршца у износу од 50.000 динара 
који традиционално припада 
прворођеној беби са територије 
Града Вршца, у свакој календарској 
години.  

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
У НОВОГОДИШЊОЈ 

НОЋИ ОБИШЛА 
ХИТНУ ПОМОЋ И 

КОВИД АМБУЛАНТУ
Градоначелница Вршца Драгана 

Митровић и чланица Градског 
већа за здравство Др Јелена 
Ђокић обишле су у новогодишњој 
ноћи дежурне екипе Службе 
хитне медицинске помоћи и 
особље ковид амбуланте Дома 
здравља Вршац, разговарале 
са запосленима и уручили им 
поклоне.

“Имали смо прилику да 
обиђемо људе који током целе 
године, 24 сата брину о нама. Они 
су и вечерас на својим радним 
местима. Ковид амбуланта имала 
е преко 20.000 прегледа, а у неким 
данима И преко 100. Надамо се 
да се таква ситуација више неће 
поновити. Град Вршац наставиће 
да кроз улагања подржава 
све хитне службе” изјавила 
је градоначелница Драгана 
Митровић.

Традиционална верско 
– спортска манифестација, 
Пливање за Крст Часни одржаће 
се десети пут на градском 
језеру, на Богојављење, 19. 
јануара, с благословом његовог 
Преосвештенства, Епископа 
Банатског, господина Никанора. 
Пријављено је 45 учесника, сви 
су успешно прошли лекарски 
преглед. Члан Богојављенског 
одбора, Дарко Којић, рекао је да 
ће учествовати и две девојке.

- Посебно ме радује што се 
пријавило доста нових учесника, 
што млади показују колико им 
је значајна ова манифестација и 
што на неки начин имамо смену 
генерација учесника пливања за 
Крст Часни. 

О здрављу свих учесника 
традиционалне манифестације 
брине се тим лекара и 
здравствених радника вршачког 
Дома здравља који је обезбедио 
бесплатне прегледе и на тај начин 
узео учешће у организацији. 

- Пливаће се у екстремним 
условима, темпреатура ће бити 
сигурно испод нула степени 
Целзијуса, што је велики ризик 
за све учеснике. Управо због 
тога обезбедили смо лекарске 
прегледе како бисмо проценили 

њихову здравствену способност. 
На Богојављење смо обезбедили 
и службу хитне помоћи која ће 
бити присутна на градском језеру 
и интервенисати уколико буде 
било потребе, рекао је Борко 
Минић, директор Дома здравља 
Вршац.

Богојављење је један од 
највећих хришћанских празника, 
када се свету јавио Господ Бог 
приликом крштења Исуса Христа у 
реци Јордану, рекао је протојереј 
Владимир Симеуновић, члан 

Богојављенског одбора и додао:
- На Богојављење се освештавају 

све воде и читава природа се 
преображава у духу овог великог 
празника.

У склопу манифестације 
Богојављенско пливање за 
Крст Часни биће одржана 
Богојављенска литургија у Храму 
Светог оца Николаја у Вршцу, 
затим ће се формирати литија 
која ће ићи кроз град до градског 
језера.

ПРИЈАВЉЕНО 45 УЧЕСНИКА, СВИ 
СУ ПРОШЛИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

ПРИПРЕМЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ

Град Вршац обезбедио је дежурне телефонске 
линије преко којих се могу пријавити проблеми 
изазвани снежним падавинама и ниским 
температурама.  Пријаве проблема могу се 
извршити на телефоне: 069/801-4979 (за град) и 
060/045-0059 (за села). Чланови Градског већа, 
Дејан Чебзан и Славиша Максимовић, биће на 
распологању суграђанима којима је неопходна 
помоћ у предстојећим снежним данима. 

ВРШАЦ СЕ ЗАБЕЛЕО, 
СВИ ПУТЕВИ ЧИСТИ

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА ПРВИ СНЕГ
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ПАЉЕЊЕ БАДЊАКА, СИМБОЛ ТОПЛИНЕ ХРИСТОВЕ ЉУБАВИ
Православни вршачки верници 

традиционално су у Храму Светог оца 
Николаја, на Бадње вече, 6. јануара, 
присуствовали литургији коју је служио 

његово Преосвештенство Епископ Банатски, 
господин Никанор. Након литургије, испред 
храма је свечано запаљен бадњак, што је чин 
који симболизује топлину Христове љубави.

Током Бадњег дана, на Градском тргу у 
Вршцу, грађанима су бадњак делили чланови 
Градског већа.

Фото: Дејан Голд

ВРШЧАНИ СЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ОКУПИЛИ НА БАДЊЕ ВЕЧЕ У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА
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НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ОБИШАО СВА СЕЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА   

ДЕДА МРАЗ ДОНЕО ПОКЛОНЕ 
СВОЈ ДЕЦИ ВРШАЧКИХ СЕЛА

Новогодишњи караван је у 
организацији Града Вршца и 
Туристичке организације Вршац 
последњих дана децембра 2021. 
године традиционално обишао 
сва вршачка села. Деда Мраз 
се срео са свим малишанима, 
поделио им новогодишње 
пакетиће и са сваким се 
фотографисао за новогодишњи 
календар. 

- Караван са деда Мразом и 
фотографом обишао је свих 22 
села и сва деца добила су поклоне 
на време.  Подељено је близу 
2.000 новогодишњих пакетића, 
деца су била срећна и задовољна, 
због тога ћемо се трудити да 
тај програм задржимо сваке 
године. У наредној желимо и да 
га допунимо, да се новогодишња 
позоришна представа одржи ако 
не у сваком, бар у већим селима, 
рекла је директорка Туристичке 
организације Вршац, Тања 
Палковач. 

Покрајински секретар за 
културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама 
Драгана Милошевић оценила је на 
традиционалном новогодишњем 
пријему за новинаре, да је и у 2021. 
као и у претходних пет година, колико 
је прошло од формирања актуелне 
Покрајинске владе са председником 
Игором Мировићем на челу, 
обезбеђена континуирана и снажна 
подршка медијима, као и изузетно 
коректна сарадња између медијских 
кућа и покрајинске администрације. 

Уз жељу да се и наредне године 
добро сарађује с медијима, 
Милошевићева је подсетила на то 
да је од почетка мандата актуелне 
Покрајинске владе, тачније од 2016. 
године, давана снажна финансијска 
подршка медијским кућама и да је, 
примера ради, буџет за 22 листа на 
осам мањинских језика тада износио 
264 милиона динара, а да је данас 
390 милиона, с тим што укупан буџет 

намењен јавном информисању ове 
године износи 460 милиона динара, а 

то је чињеница која говори о трајном 
опредељењу Покрајине за подршку 

медијима. 
- Уз жељу да нас све служи 

добро здравље и у години пред 
нама, која ће такође имати изазова, 
Покрајинска влада и ресорни 
секретаријат у складу са Законом о 
јавном информисању и буџетском 
суфинансирању медија и даље ће 
се држати стриктног неуплитања у 
уређивачку политику, а сви чланови 
Покрајинске владе и надаље ће бити 
отворени и транспарентни за медије, 
чак и када су критике у питању, јер 
и оне су добродошле – нагласила је 
Милошевићева. 

Према њеним речима, тај ниво 
подршке пројектном суфинансирању 
биће задржан и у предстојећој години. 

- У 2022. години и даље ћемо бити 
ваши партнери у истрајавању, труду, 
залагању и ово је прилика да вам 
у име целе Покрајинске владе и у 
лично име на свему томе и захвалим – 
навела је Драгана Милошевић. 

ПОКРАЈИНА СНАЖНО ПОДРЖАВА МЕДИЈЕ 
ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ ЗА НОВИНАРЕ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ
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Када је 1997. године у Вршцу после 
вишедеценијске паузе поново отворена 
музичка школа, на свега неколико 
одсека, у згради у којој је постојао 
само један клавир, уписана је прва 
генерација деце, тек њих педесетак, а 
међу њима и Ана Шинковић. Иако није 
једина од ученика из првих генерација 
која се после школовања вратила у 
Музичку школу „Јосиф Маринковић“ 
као предавач, о развоју саме школе 
од других ипак може да сведочи за 
нијансу боље, јер је као ћерка прве 
директорке школе Олге Шинковић, за 
школу била и додатно везана. Широко 
музичко образовање које је започела у 
Вршцу, учећи најпре клавир, али и соло 
певање, флауту, виолончело, удараљке, 
џез клавир и џез певање, наставила је 
у Земуну и Новом Саду, да би се након 
завршених студија вратила у родни 
град. Данас њени ученици постижу 
сјајне резултате; пред некима од њих су 
сигурно велике каријере, а Ана истиче 
да ће и они који не одаберу музику за 
свој животни позив израсти у свесну 
и неговану музичку публику која ће 
уживати у квалитетној музици. 

Пре четврт века били сте једна од првих 
ученица тада основане Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ у Вршцу, у којој сад већ 
годинама предајете. Ви сте једна од оних који 
могу одлично да сведоче о томе како је расла 
и мењала се музичка школа у Вршцу. Како је 
све то изгледало из вашег угла? 

- Да, кренула сам у школу са непуних 7 година 
а у школи предајем од 2013. године. Такорећи 
никада нисам ни изашла из школе, будући да 
сам била ученик све до запошљавања. Завршила 
сам основну школу клавира и соло певања до 3. 
разреда средње школе. Будући да је моја мајка, 
која је од почетка рада била директор школе, 
имала идеју да упознам природу сваке групе 
инструмената (у потајној жељи да постанем 
диригент) завршила сам из групе дувачких: два 
разреда флауте, из групе гудачких: један разред 
виолончела, из групе ударачких: један разред 
удараљки а када се отворио и џез одсек, џез 
клавир и џез певање такође по један разред 
средње школе. 

О томе како је школа расла и мењала се – 
отприлике смо заједно и расле а и мењале се. 

Када сам први пут ушла, музичка школа се 
састојала из пет просторија на спрату данашње 
главне зграде, и имала је полуконцертни клавир 
у сали. Сећам се да смо имали часове клавира 
и солфеђа баш у сали, јер је једини клавир био 
у тој просторији. У првој генерацији било нас 
је мало (око 50)  и сви смо се међусобно знали 
и дружили. Највише се сећам наших интерних 
часова, које смо ишчекивали са срећом, где су 
углавном родитељи стајали јер нисмо имали 
довољно столица а сви су долазили да нас 
подрже и слушају. 

Данас музичка школа броји око 400 ђака, 
освојили смо и доњи спрат наше зграде, у нашој 
садашњој кухињи а и у учионици за солфеђо у 
приземљу била је оптичарска радња а у доњем 
делу зграде је била приватна фирма за сточну 
храну. Такође, пре десетак година добили смо 
на коришћење и просторије у згради преко пута 
Поште од стране фондације „Хемофарм“,  што је 
додатно олакшало проблем са бројем учионица. 
Школа данас броји више од 70 чланова наставног 
и ненаставног особља. Оно што је увек било и 
задржало се је ведар дух наших професора и 
дочекивање нових генерација раширених руку. 
Од почетка постојао је циклус концерата под 
називом „Музиком до ваших срца“, што је био и 
остао главни мото наше школе. Као професор, 
нисам једина из наших првих генерација која 
се вратила у школу да предаје, ту су професор 
кларинета Адам Боу, професори гитаре Саша 
Бунтић, Никола Бенгин, Ђорђе Миздрак, 
професорка соло певања Миљана Брезичанин 
сада Радиновић, корепетитори Кристина 
Матијашевић сада Добросављевић, Александар 
Ђорђевић, Анђела Миљков сада Дрндарски,  
професорка харфе Јелена Тодоровић, 
професори хармонике Миљана Ђуровић и 
Стефан Велевски, професори виолине Ива 
Илић и Флавиус Даница, професорка солфеђа 
Теодора Нађ, доктор теорије музике који предаје 
теоријске предмете у средњој школи Драган 
Ђокић и наш психолог и помоћник директора 
Милан Станојевић Чолаков који је завршио 
основну школу гитаре и који нам изузетно 
помаже јер има лично искуство са тим како је 
бити ђак у нашој школи. 

Од 2012. у школи је отворен и џез одсек што 
је привукло и љубитеље не-класичне музике, и 
додало на значају нашој школи с обзиром да сем 
нас џез одсек у средњој школи постоји само у 
МШ „Станковић“, Београд, МШ Суботица и у МШ 
„Бинички“ у Лесковцу. Већ од првих генерација 
овог одсека даље се стварају професионални 
џез музичари како на нашем ФМУ у Београду 
(чији се одсек тачно отворио када је наша 

прва генерација завршила тј. 2016.), тако и на 
престижним институцијама широм Европе: Грац, 
Амстердам, Беч... 

Када сте заправо почели да се упознајете 
са музиком? Да ли је то што потичете из 
музичке породице на неки начин у старту 
одредило ваш пут или је одлука да се бавите 
музиком дошла касније? 

- Упознала сам се са музиком веома рано, по 
причама мојих родитеља а и по сликама које су 
ту као доказ, морала сам да стојим на столици да 
бих певала на микрофону док ме мајка прати на 
клавиру. Тада сам се први пут попела на сцену 
и нисам хтела да сиђем са ње јер сам хтела да 
отпевам све песме које знам. Моји родитељи и 
даље ту реченецу цитирају цео мој живот, наиме 
пре него што сам сишла са столице обратила сам 
се публици: „ Ја знам још! Ал’, моја мама не да!“. 

Свакако је музика била саставни део 
моје свакодневнице. Отац Душан Шинковић, 
ветеринар са прелепим слухом који је певао 
сваког тренутка у нашој кући, научио ме 
је моју прву соло песму „Санта Луциа“ коју 
пева мали Калимеро у истоименом цртаном 
филму. Такође, имао је своју тамбурашку банду 
„Банатске Лоле“ са којима сам уживала да 
проводим време и певам наш дует „Све док 
је твога благог ока“. Са проба се увек враћао 
ведар и расположен и певушио је данима тако 
да је музика увесељавала све људе око мене. 
Ниједан мој рођендан није прошао без њих. 
Наравно моја мајка Олга Шинковић, која је била 
једини професионални музичар у породици, 
ме је одмалена неговала, водила на концерте 
на Коларац а најчешће на пробе хора, од кад 
знам за себе. Тада је радила у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ као професор музичког и веома 
активно  водила хор, редовно учествовала на 
такмичењима где је имала огромне успехе. Увек 
ми је била огромна подршка као што је и данас. 
Све своје несигурности увек могу да поверим 
њој и заједно нађемо решење. У њу се поуздам 
и она је мој највернији сарадник и подршка. 
Увек оптимистична, пуна енергије и спремна на 
изазове. Због ње сам данас храбра у сусрету са 
новим стварима. Поред њих имала сам и свог 
омиљеног старијег брата Андрију који је тада 

свирао виолину и свакодневно вежбао, што ме је 
увек инспирисало да и ја желим да нешто свирам. 
Када се отворило прво истурено одељење 
зрењанинске школе 1997, а годину дана касније 
наша Музичка школа „Јосиф Маринковић“, моја 
мајка као први директор наше музичке школе ме 
је довела да полажем пријемни за упис у школу 
и то је уједно било моје свечано упознавање и 
улажење у професионално бављење музиком 
и клавиром, које ми је касније постало и остало 
као идентитет: „Здраво, ја сам Ана и свирам 
клавир“. 

Касније је и моја велика сестра Сандра 
уписала соло певање и тада ми је било драго 
што сам могла да јој помажем и учим је да свира 
клавир. Уживала сам да се кроз то „играм“ са њом. 
У црквеном хору „Свети Теодор Вршачки“, тата, 
Сандра и ја смо певали док је мама дириговала и 
то памтим као најлепши период улажења у свет 
одраслих кроз духовну музику. 

Највећа подршка и мој највернији слушалац 
је била моја бака, Софија Ристић. Зато у 
одрастању изузетно пуно ценим баке и деке. У 
мојој породици клавир је прво учила она, деда 
Влада кларинет а касније мама и тетка опет 
клавир. Моја бака је имала неизмерну енергију, 
љубав и стрпљење, увек је била ту за мене и 
кад родитељи нису стизали. Била је на сваком 
концерту, на сваком вежбању, сваког дана са 
мном и без њене подршке не бих имала оволику 
веру у себе и у свет. Она је чинила да све ствари 
делују једноставно, решиво, доказивала да ће 
ујутру све бити боље. Једном речју она је та која 
ме је научила да живим са надом и са вером да 
је живот леп. 

Још на самом почетку свог музичког 
школовања, освајали сте награде, имали 
запажене наступе. Које моменте на свом 
музичком путу бисте означили као кључне? 

- Такмичења су била разна, како у Србији, тако 
и у иностранству (Румунија, Италија...), свакако су 
ми одређивала пут којим сам бирала да идем, 
некад мојом жељом некад професоркином 
или мајчином. Али свакако су ме одредила као 
особу, рано сам морала да схватим овај позив 
озбиљно, будући да сам Средњу музичку школу 
„Коста Манојловић“ уписала са 13 година у 

ИНТЕРВЈУ
АНА ШИНКОВИЋ, ПИЈАНИСТКИЊА И ПРОФЕСОРКА КЛАВИРА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“: 

 „МУЗИКОМ ДО 
ВАШИХ СРЦА – БИО 

ЈЕ И ОСТАО МОТО 
НАШЕ ШКОЛЕ“

 „По причама 
мојих 

родитеља а 
и по сликама 

које су ту 
као доказ, 

морала сам 
да стојим на 
столици да 
бих певала 

на микофону 
када сам 
први пут 
стала на 
сцену“  
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Земуну. Те године смо „камповали“ у учионици 
за солфеђо са нашом драгом професорком а 
сада директорком Татјаном Гердец Мрђа. Она 
нас је све припремала за пријемни из предмета 
солфеђо. Уживали смо са њом, а како је тада 
водила нас, сада тако енергично и успешно 
води и школу. Биле су то припреме за памћење, 
толико смо се волели и заједно преживљавали 
и помагали једни другима. Било нас је само 
петоро.  Моја наставница клавира, или како мене 
моји ђаци сада исправљају, професорка Ксенија 
Шијан, пуно је радила на томе да се определим 
за клавир. Није попуштала када сам као и свако 
дете „хватала кривине“, са неизмерном љубављу 
и строгоћом увек ме је враћала на прави пут, 
неговала ме и подржавала. 

Имала сам у тинејџерским годинама 
премишљања, али како се приближавало 
уписивање академије, све сам била сигурнија 
да је то прави избор за мене. Када сам имала 
највећу кризу у 3. разреду средње школе, у 
нашу школу дошао је професор који је сада мој 
колега Дарије Себић, веома перспективан млади 
пијаниста који ми је уз менторство помогао да 
вратим веру у себе и да се одлучим да учествујем 
на престижном такмичењу на којем је и он 

учествовао – Међународни меморијал „Исидор 
Бајић“ у Новом Саду. Мој наступ је том приликом 
био награђен овацијама публике заједно са 
жириијем и он ми је вратио жељу да мој животни 
избор ипак буде музика. У 4. разреду Средње 
музичке школе „Коста Манојловић“ у Земуну 
променила сам класу и дошла код професорке 
Радојке Ивановић. Она ме је изнова инспирисала 
да желим да постанем музичар и то чак највише 
да бих се бавила професуром. Нисам могла да 
замислим да постоји такав професор  до тада, 
научила ме је многе ствари али да је стварно 
ипак најбитније оно што су ме увек учили моји 
родитељи и баке, а то је бити добар човек. Све 
остало дође уз велики и искрен труд и рад 
али без те основе не вреди. Никада се нисам 
покајала. 

Такође, када сам уписала академију моја 
професорка Рита Кинка, наша значајна 
пијанисткиња, ме је одабрала на пријемном 
испиту, то ми је био додатан подстрек да треба да 
се бавим пијанизмом. Када сам завршила мастер 
студије у њеној класи, пожелела ми је да се бавим 
музиком и да се бавим 50 одсто професуром и 
50 одсто извођаштвом. Покушавам да живим по 

том начелу. 
Шта је пресудило у одлуци да се након 

Академије вратите у Вршац? 
- Логика! Заиста нисам много размишљала о 

томе, био је природан ток догађаја. Волим наш 
град и своју породицу, иако ми је било тешко 
да се вратим из Новог Сада и Београда у Вршац, 
поприлично сам се брзо навикла. Једино што ми 
и даље фали су богатство културних дешавања и 
понуде која постоји у већим градовима. 

Како доживљавате педагошки рад? 
Колико се лепоте и изазови рада са децом и 
младим музичарима разликују од онога што 
сте замишљали да вас очекује у професури? 

- Искрено, уживам. Није претерано другачије 
од тога шта сам очекивала, с обзиром да сам 
провела већину свог живота боравећи у школи, 
колико у присуствовању настави толико и у 
дружењу. Најлепша пријатељства ме и даље 
асоцирају на време када сам била ученица у 
музичкој школи. Свиђа ми се што је са сваким 
учеником другачије и што стално морам да 
смишљам другачија решења некад и за исте 
проблеме или иста решења за другачије 
проблеме. Веома је креативан и нимало досадан 
посао, зато често, како се стално један ученик 
шали са мном, нисам професионална јер 
свој посао „носим кући“. Много волим децу и 
много волим музику, заједно то чини мој посао 
уживањем. Иако се неретко исцрпим и превише, 
уживам у свим резултатим нашег заједничког 
труда. Прошле године сам на своју иницијативу 
а уз подршку директорке Татјане Гердец Мрђа 
водила два дуа на Републичко такмичење. Дуо 
два клавира чине Душан Дакић и Александар 
Јовчић и они су добили 2. награду а дуо клавир 
и тамбура чине Александар Јовчић и Димитрије 
Живојнов, који су освојили 1. награду. То ми је 
било најузбудљивије спремање такмичења до 
сада. Требало је на време да купим мегафон! 
Двојицу који имају у том тренутку 14 година  и 
једног од 17 савладати преко њиховог жамора 
и истовременог свирања било је изазов. Питао 
ме је Душан када је прошло такмичење зашто 
ми се одједном  продубио глас, где смо схватили 
да сам ја причала у потпуно неприродној лаги 
високог непријатног тона 2 месеца. Али нема 
лепшег доживљаја него када неком помогнеш да 
схвати да је вредно када са својим али наравно и 
мојим заједничким трудом постигне успех. 

Предајете клавир, што је уз још неколико 
инструмената један од најтраженијих међу 
децом која желе да похађају музичку школу. 
Подразумева се да се највећи број њих 
ипак неће у животу бавити музиком. Шта је 
онда заправо најважнији задатак музичких 
педагога и музичке школе? 

- Клавир је некако чест избор јер је између 
осталог најједноставнији за почетнике – 
најлакше се добије тон, зато се свима чини 
најдопадљивијим. Међутим, он има изазове 
које баш други интрументи и немају, због својих 
изражајних могућности и литературе која је 
огромна. Задатак сваког професора је да оствари 
контакт између ученика и музике и притом да 
заинтересује родитеља да то подржи. Како ја 
то стално изговарам на интерним часовима: 
„Хвала вам што сте дошли да будете ту за нас, 
ми без вас не можемо“. Осим грађења малих 
каријера које се некада претварају и у велике, 
ми првенствено градимо однос деце и одраслих 
према квалитетној музици. Освешћујемо будућу 
публику која ће концерте најбољих пратити са 
великим разумевањем. 

Хор као предмет је изузетно битан у 
развијању свесног слушања музике и развитку 
музичког укуса. У моје време били смо 
нераздвојни, са мојом мајком Олгом Шинковић 
смо пуно радили а повезивала нас је заједничка 
љубав јер смо наступали и побеђивали на 
многим такмичењима републичког нивоа. Много 
смо путовали и тиме се учили заједништву, 
припадности, толеранцији и дељењу среће. 

Имали смо огромне озбиљне пројекте где смо 
наступали као хор, на пример као дечији хор у 
„Сава Центру“ са диригентом Бојаном Суђићем 
у пројекту „Кармина Бурана“ и многим другим 
сличне величине. Интересантна чињеница је 
да смо у том периоду у свакој паузи одлазили 
у Градску библиотеку, сви смо били зависници 
од читања, што нам је пуно помогло у схватању 
света уметности, обликовању мисли, маште и 
слободе. Уметност као таква оплемењује сваког 
човека, што се раније крене са оплемењавањем, 
лакше оно постане средство којим умирујемо и 
негујемо наше биће. 

Многи ваши ученици постижу одличне 
резултате. Како се и када препознају они 
најталентованији и како изгледа рад са 
њима? 

- Компликовано питање. Да би одговор 
био једноставнији можда је боље да питате 

моје ученике. Имала сам заиста дивне ученике 
током ових сада 8 пуних година како предајем. 
Александар Јовчић је ученик којим се највише 
поносим и са којим и највише радим. Дошао је 
у моју класу тако што ме је колега и пријатељ 
који му је предавао а морао да узме одсуство 
назвао и рекао да жели да га ја примим код себе 
у класу јер ћу само ја да га „чувам“. Прихватила 
сам наравно, али дете нисам до тада упознала и 
нисам схватила на шта је мислио. Када је дошао 
и када смо радили први пут, схватила сам да 
немам баш посла са обичним дететом. Током 
недеља почела сам да му задајем све веће 
захтеве и схватила да има способности које могу 
да извучем из њега, а како сам спремала већ 
своју ученицу одлучила сам да и њега морам да 
га водим на републичко такмичење. Била су то 
два напорна месеца (сада једни од многих) а то је 
била моја и његова прва 1. републичка награда у 
каријери, од тада само нижемо нове. У тој години 
рада добили смо 1. награду на Републичком 
такмичењу, 1. награду на Фестивалу музичких 
и балетских школа Србије као и Лаурет на 
међународном такмичењу у Темишвару. За све те 
успехе Покрајнски секретаријат нам је доделио 
награду „Таленти“ што је велика част. Сјајна 
анегдота са додела награда је када се жена која 
је седела поред мене и Александра, окренула и 

питала ме да ли примам награду као професор 
или као дете. Збунила се када сам одговорила: 
као оба! Моја мајка је седела у улози директора 
наше школе у реду испред мене. Био је то диван 
осећај. Осим њега имам дивног ученика Душана 
Дакића који је прешао прошле године у моју 
класу, који исто има завидне успехе иза себе, 
како у нашем заједничком раду, тако и у раду 
са колегама које су му предавале и пре мене. 
Он планира да ове године упише ФМУ, смер за 
композицију. 

На новогодишњем концерту који је био 
недавно, крајем децембра, изненадио ме је и 
мој бивши ученик Андреј Хорњак. Он је сада 
младић такође, који се одселио са породицом 
у Словачку, и тамо после завршене основне 
музичке и после наших заједничких припрема, 
уписао конзерваторијум, одсек за црквену 
музику и оргуље. Веома је успешан и иде ускоро 
на такмичење из оргуља, тако да се веома 
поносим и њиме. 

Новогодишњи концерт је водила такође моја 
бивша ученица Катарина Николић, која је и даље 
у нашој школи на одсеку за џез певање. Ученице 
Калина Радонић, Сања Грубиша (5. разред ОМШ) 
и Јована Чаркић (6. разред ОМШ) су такође 
биле учеснице на новогодишњим концертима, 
биле су изненађење зато што смо спремиле 
композицију која се свира на једном клавиру 
али у 6 руку што није нимало једноставно али је 
веома забавно! 

Какве изазове прижељкујете у даљој 
каријери?  

- Осим у професури радујем се увек новим 
изазовима и као извођач, пошто то подједнако 
волим. На Међународним фестивалима камерне 
музике у Вршцу наступам и помагала сам у 
организацији од почетка. Моја пријатељица 
Кристина Сочански која је оснивач и организатор 
тог фестивала такође веома успешно 
популаризује класичну музику у нашој средини 
и доводи нам интернационалне реномиране 
младе музичаре који свирају у свечаним салама 
нашег града. 

У најскоријој прошлости се десило нешто 
чему се конкретно надам као изазову. Велика 
„Stainway“ уметница Аиса Иђири из Јапана 
гостовала је у нашем граду. Удружење српско-
јапанског пријатељства „Ханами“  у сарадњи са 
„Пиано Ландом“ испред кога стоји Ана Врбанец 
и нашом директорком Татјаном Гердец Мрђа 
је то омогућило. У октобру 2022. очекујемо 
пианистички фестивал под именом „Aisa and 
friends“. Та манифестација ће бити од изузетног 
значаја за наше ученике, школу, град и клутуру. 
Аиса је одржала при доласку кратки мастерклас 
на којем је слушала наше ученике. Посебно је 
похвалила Александра, мог ученика и затим 
мене као професора, то ми је дало ветар у 
леђа да радим добро свој „посао“  и да само 
тако наставим. Пред нама је и сезона нових 
такмичења републичког нивоа и наравно то је 
већ извесно да ћемо учествовати на многима. 
Иако такмичења нису једини показатељ успеха, 
мишљења сам да помажу много да се изгради 
критички став према квалитету музике којем 
тежимо. Срећна сам што смо увек имали и имамо 
руководство које подржава школу и све нас, 
како професоре тако и децу. Татјана као музичар 
преноси амбицију на све нас да покажемо шта 
значи музика, колико значи у култури једног 
града. Градски музеј „Конкордија“ прати слоган 
Министарства културе „Музиком кроз музеј“  и 
на тај начин чувамо традицију која датира од 
краја 18. века, са нашом музичком школом која 
је најстарија у нашем региону, од 1855. године. 
Редовно одржавамо концерте у овој сали на 
којим наступају изузетни музичари а у којој и 
наши млади музичари имају прилику да свирају 
концерте у правој концертној сали. Концерти су 
увек радо посећивани јер у граду имамо пуно 
љубитеља класичне и џез музике. Веома се 
радујем будућим изазовима! 

Т.С. 

„Када сам завршила 
мастер студије, 
професорка Рита 
Кинка у чијој 
сам класи била, 
пожелела ми је да 
се бавим музиком 
и то 50 одсто 
професуром и 50 
одсто извођаштвом. 
Покушавам да 
живим по том 
начелу.“ 

„Осим грађења 
малих каријера 
које се некада 
претварају и 
у велике, ми 
првенствено 
градимо однос 
деце и одраслих 
према квалитетној 
музици. 
Освешћујемо 
будућу публику 
која ће концерте 
најбољих пратити 
са великим 
разумевањем.“ 
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 Да ли је могуће научити златну 
рибицу да вози по копну? Судећи по 
истраживању научника са Универзитета 
Бен Гурион у Израелу – јесте, а златна 
рибица показала се као одличан возач.

Стручњаци поменутог универзитета 
истраживали су понашање животиња 
и различитим окружењима и својим 
експериментом показали да златна 
рибица може да одвезе специјално 
конструисано возило ФОВ (fish 
operated vehicle) на којем се налази 
акваријум до одређеног циља како би 
добила адекватну награду, односно 
храну.

У истраживању објављеном у 
часопису „Behavioural Brain Research” 
проучавано је како се златне рибице 
сналазе у копненом окружењу и да 
ли су у стању да се крећу по њему. У 
посебно конструисаном акваријуму на 
точковима с малом камером, који се 
померао на покрет, стављено је шест 
златних рибица, једна по једна. Током 
тридесетоминутних сесија уређај 
је усмерен према визуелној мети и 

рибице би добиле награду у виду хране 
сваки пут када би „довезле” возило до 
одређеног циља. Видео-снимци ових 
сесија, које је коаутор студије Ронен 
Сегев поделио на „Твитеру” изазвали су 
велико интересовање јавности, али и 
многе шале.

Иако ово није прва студија која се 
бавила могућношћу интеракције рибе и 
машине, показала је шире разумевање 
начина на који се врсте крећу кроз 
окружења која им нису намењена.

„Ови резултати показују да је златна 
рибица била у стању да се пребаци у 
потпуно другачије копнено окружење 
и да се успешно креће”, навео је Сегев 
на свом твитер налогу.

Током експеримента рибе су успеле 
да избегну ћорсокак, а током сесија 
постајале су све бољи возачи. Задатак 
за који им је у почетку било потребно 
и пола сата да га реше, на крају 
истраживања су решавале за мање од 
минут. То сугерише да су златне рибице 
способне да уче из нових окружења 
и да усаврше ефикасност у кретању 

у окружењу сасвим другачијем од 
њиховог природног.

„Студија наговештава да је 
навигациона способност универзална, 
а не специфична за околину, а то су 
златне рибице показале сналажењем 
на копну. Ово истраживање показује 
и да златне рибице имају когнитивну 
способност да науче сложен задатак и 
то у окружењу потпуно другачијем од 
оног у којем су еволуирале”, објашњава 
Шахар Гивон са Универзитета Бен 
Гурион, научница и један од главних 
истраживача у овој студији.

Стручњаци подсећају да ово није 
прво истраживање о способностима 
различитих врста. Раније су вршени 
експерименти на псима и пацовима, 
који су показали да ове животиње могу 
да се крећу у посебно дизајнираним 
возилима, али сада су научници 
показали да вештине навигације могу 
да се пренесу из морског окружења на 
копно. 

Извор: Политика

Јапански фудбалер Казујоши Миура потписао 
је нови уговор у својој 54. години са тамошњим 
четвртолигашем, којег са клупе води његов старији 
брат.Он се екипи Сузука Поинт Гетерс придружио 
симболично 11. јануара у 11.11 по локалном 
времену, пошто ће носити дрес са бројем 11.

Нападач, који ће у фебруару напунити 55 
година, рекао је крајем прошле године да је 
добио неколико понуда од клубова из Јапана и 
иностранства, након што је прошле сезоне био 
члан Јокохаме у првој јапанској лиги, преноси 
Бета.

Он је прошле сезоне играо само један минут, 
а његов тим је завршио на последњем месту у 
првенству.

Играч, који жели да игра до 60. године, рекао је 
да се нада да ће имати више простора у формацији 
код брата Јасутошија.

Јапанска фудбалска звезда је током своје 
дугогодишње каријере наступала између осталог 
за бразилске екипе Сантос, Палмеирас и Коритибу, 
у сезони 1994/95. био је на позајмици у Ђенови, а 
затим је играо у загребачком Динаму, Висел Кобеу, 
Јокохами, док је 2005. био позајмљен Сиднеју.

За репрезентацију Јапана први пут је играо 
1990. године, али није наступао на првом Светском 
првенству у историји те земље, 1998. године у 
Француској.

Одиграо је 89 утакмица за национални тим, а 
постигао је 55 голова.

Његов нови тим постао је познат 2019. године, 
када је на тренерско место дошла Мила Мартинес, 
која је тако постала прва жена на клупи неког 
јапанског тима. 

 Извор: Политика

Дворац, летњиковац * Лепа, 
обично двоспратна, кућа окружена 
баштама, дворац, летњиковац – то је 
чардак. Осим тога, он означава дрвену 
зграду на стубовима и велику собу 
на спрату с лепим видиком; собу на 
кули. У Србији су чардаком називали 
споредну зграду или трем. Реч „чардак” 
је турског порекла. Основну намену 
чардака најбоље исказује реч „стража” 
или „стражбеница”. Чардаке су прво 
почели да граде Турци на својој 
страни границе, а потом су почели 
да их подижу и крајишки гранични 
стражари, чардаклије. Та мала гранична 
утврђења требало је да заштите 
страже које су бделе над сигурношћу 
граничног подручја и пратиле кретање 
непријатеља. У 17. веку граде се већи 
и све чешће зидани чардаци. Након 
рата и утврђивања нове границе с 
Турском према начелима мировног 
споразума из 1699. склопљеног у 
Сремским Карловцима граде се низови 
нових чардака на новој граничној црти. 
Нарочито су били густо послагани 
уздуж тзв. „сухе међе”, од Петрове горе 
до Новога на Уни. У западном делу 
Војводине и источној Хрватској чардак 
је назив коша за кукуруз, подигнутог 
од дрвета. Његов дрвени костур се у 
многоме поклапа с описом „обичног 
чардака”. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ ЧАРДАК 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ДУГА КАРИЈЕРА ЈАПАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЗВЕЗДЕ 

ФУДБАЛЕР У 54. ГОДИНИ 
ПРОНАШАО НОВИ КЛУБ    

Гладни јазавац је можда довео до открића старих 
римских новчића у једној пећини у Шпанији, пренели су 
европски медији. 

Истраживачи су уверени да је један јазавац који је 
очајнички тражио храну довео до открића скривене 
ризнице са 209 римских дуката у пећини код градића Градо 
у региону Астурија на северу Шпаније.

Археолози су поздравили ово откриће оценивши да је 
„изузетно јер су пронађени новчићи из периода од трећег 
до петог века нове ере”.

Римски новчићи су пронађени свега неколико метара 
од јазбине јазавца неколико месеци након велике снежне 
олује Филомена која је донела огромне количине снега у 
неким деловима Шпаније.

„Истраживачи сматрају да је снег натерао јазавца да 
копа у потрази за храном у близини своје јазбине и да је 
тако уместо хране пронашао скривени трезор са римским 
новчићима искованим у Константинопољу и Солуну”, рекао 
је археолог Алфонсо Фањул Пераза за шпански дневник Ел 
Паис.

Већина пронађених кованица направљена је од бакра 
и бронзе, а верује се да је највећи новчић тежак више од 
осам грама са око четири одсто сребра, искован у Лондону.

„До данас, ово је највећа ризница римских новчића 
пронађена у пећини на северу Шпаније”, потврдили су 
истраживачи у недавно објављеном извештају, преноси 
Танјуг.

Извор: Политика

ПОТРАГА ЗА ХРАНОМ ДОНЕЛА АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ 

ЈАЗАВАЦ ОТКРИО ПЕЋИНУ СА РИМСКИМ 
БЛАГОМ У ШПАНИЈИ 

НЕОБИЧНА ИСТРАЖИВАЊА

ЗЛАТНЕ РИБИЦЕ 
МОГУ ДА 
ВОЗЕ 
ПО 
КОПНУ 
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Јануар 
Културна дешавања у 2021. години 

у Вршцу почела су 3Д изложбама у 
организацији Културног центра Вршац. 
Публика је у оквиру виртуелне галерије 

имала прилику да погледа радове Марије 
Здравковић, инспирисане флоралним 
мотивима, као и поставку ауторке Миле 
Гвардиол под називом „Куда идемо / 
ка чему тежимо?“. Тринаестог јануара 
Вршчани су обележили јубилеј, 215 
година од рођења Стерије, оца српске 
драме, а представе НП „Стерија“ гледале 
су се онлајн, на јутјуб каналу Позоришта. 

Фебруар 
 НП „Стерија“ обележило је свој 

рођендан десетог дана фебруара и за ту 
прилику припремило нову представу за 
децу „Тајна једног страшила“. У фебруару 

је рођендан прославило и Удружење 
„Тачка сусретања“ које је организовало 
хуманитарну продајну изложбу 
фотографија под називом „33 перцепције“. 
У Високој школи струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов“ обележен 
је Међународни дан матерњег језика. 
Културни центар је у својој виртуелној 
галерији представио изложбу радова 
Владимира Милановића. 

Март 
Током марта претходне године, 

културни догађаји су се већином још увек 
организовали у виртуелном простору 
или без присуства публике, па је Културни 
центар представио Збирку савремене 
уметности на својој фејсбук страници, 
док смо у Галерији у излогу могли да 
гледамо радове Александра Богдановића, 
Диане Петровић и Златомира Копила. 
Културни центар организовао је и 
онлајн представљање књиге из области 
популарне историје „Историјски забавник 

– озбиљно забавне приче од Драве до 
Јужне Мораве“ ауторке Александре 
Богдановић, док је „Тачка сусретања“ 
обележила Светски дан поезије песничким 
перформансом под називом „Мементо, 
Вршац“, одржаним у „Салону код Порте“, 
а публици представљеним путем лајв  
стрима на интернету. У згради „Апотеке 
на степеницама“, објекту Градског музеја 
Вршца, отворена је изложба „Уметност 
апотеке - од биљке до таблете“, ауторке 
Љиљане Бакић, док је Градска библиотека 
Вршац у сарадњи са Библиотеком Града 
Београда и Руским домом представила 

изложбу „Толстој и Достојевски у српској 
култури“. 

Април 
Позориште је у априлу поново 

отворило своја врата за публику и 
одиграло неколико дечијих и вечерњих 
представа, док су представе „Немушти 
језик“ и „Ујка Вања“ учествовале и на 70. 
Фестивалу професионалних позоришта 

Војводине. Видео сусретом са дечијом 
списатељицом Александром Филиповић, 
„Тачка сусретања“ обележила је Светски 
дан дечије књиге. Културни центар је 
представио нову виртуелну изложбу 
под називом „On-LINE & COLOR“, радове 
студената прве и друге године Факултета 
примењених уметности из Београда. 

Мај 
Дан Градског музеја Вршац обележен 

је у мају, када је отворена изложба 
под називом „Жене у античком Риму“, 
ауторке Гордане Ковић, археолога и 
музејског саветника Народног музеја у 
Шапцу. У оквиру манифестације „Музеји 
за 10“ у Градском музеју је одржано и 

неколико радионица за децу. Удружење 
„Тачка сусретања“ заједно са Градском 
библиотеком из Краљева (едиција 
Повеља), Градском библиотеком из 
Вршца, Хемијско медицинском школом и 
Музичком школом “Јосиф Маринковић” 
уприличило је мултимедијално вече 
посвећено Светском дану књиге. 
Културни центар Вршац у Галерији у 
излогу представио је изложбу модног 
бренда „СЕНКА“, док је „Тачка сусретања“ 
представила први роман Вршчанина 
Далибора Вукића „Овенчани славом“. 

Јун 
Крај позоришне сезоне Народно 

позориште „Стерија“ обележило је 
премијером представе „Исправна 
одлука“, у режији Снежане Удицки. 
Удружење „Тачка сусретања“ је у сарадњи 
са београдском организацијом Провинс, 
довело је једног јунског викенда 
скејтерски дух у Вршац, организујући 

радионице израде фанзина и накита, 
изложбу, базар, трибину, филмске 
пројекције, музичке наступе, а пре свега 
вожњу и акробације у Руском парку. 
Песник Радивој Шајтинац проглашен је 
лауреатом престижне награде за поезију 
„Васко Попа“. У организацији Културног 
центра одржане су изложба фотографија 
“Nowhere to be found” Хусеина Ђуловића, 

изложба Вршачког ликовног клуба “У 
част Паји Јовановићу” и онлајн изложба 
фотографија под називом „Мој свемир“ 
аутора Зорана Стојановића. У „Тачки 
сусретања“ представљена је књига 
Страхиње Николића „100% ФИТ концепт“, 
а у Дому војске књига „Баба Анујка - 
Банатска вештица“ Шимона А. Ђарматија 
и документарни филм Ђуре Мрђе о Баба 
Анујки. 

Јул 
Јулске дане у Вршцу обележиле су 

две важне и интересантне промоције у 
Градском музеју – представљање првог 

броја научног часописа за историју, 
друштвене и хуманистичке науке под 
називом „ACTA PANNONICA”, у издању 
Центра за банатске студије и вече 
посвећено књизи „Трагови у бескрају“, 
чувеног рок критичара и новинара Петра 
Пеце Поповића, у издању Књижевне 
општине Вршац. 

Август 
„Вршачко културно лето“ у оквиру кога 

је у организацији Културног центра одржан 
низ изложби, представа, концерата и 
књижевних вечери, традиционално 
је припремљено у августу. У Градском 
музеју у Вршцу одржано предавање 

са фотопројекцијом “Преглед историје 
савременог мозаика у Србији”. Вршчани 
су уживали у концерту Војвођанског 
симфонијског оркестра „Бисери класичне 
музтике“, а Вршац је посетио и психолог 
др Жарко Требјешанин који је у „Тачки 
сусретања“ представио своју нову књигу 
„Снови – психолошко тумачење“. У августу 
су проглашени и добитници признања на 
конкурсу „Награда Паје Јовановића“ за 
прошлу годину. 

Септембар 
Пети Међународни фестивал камерне 

музике донео је Вршчанима прилику да 
уживају у извођењима домаћих и страних 

уметника током три фестивалска дана. 
Традиционално је у септембру одржан и 
Грожђебал, а у оквиру њега и неколико 
изложби и књижевних вечери. 

Октобар 
Под слоганом „Песник као раскошна 

игривост речи“ Kњижевна општина 
Вршац је организовала једанаесту по 
реду манифестацију „Дани Петру Kрдуа“. 
У „Тачки сусретања“ представљена је 

збирка кратких прича „Фуга идеарум“, 
аутора Марка Галића, као и изложба 
керамике Драгана Спасића под називом 
„8,3 x 10,5“. Од музичких догађаја, овај 
месец су обележили концерт Марине 

Сантрач, студенткиње соло певања и 
концерт „Војводина се пева“, у изведби 
уметница из Новог Сада др Аготе Виткаи-
Кучера, сопрана и пијанисткиње мр 
Јелене Симоновић-Ковачевић. Поводом 
77 година од ослобођења Вршца у Другом 
светском рату, у Градском музеју отворена 
је изложба под називом „Пред вратима 
слободе“, аутора кустоса историчара 
Дејана Чимбуровића. 

Новембар 
Прве недеље новембра одржана је 28. 

„Вршачка позоришна јесен“ под слоганом 
„Класика на ветрометини“. У оквиру 
фестивала премијерно је изведена и 
представа НП „Стерија“ „Фалстаф – Веселе 
жене виндзорске“ у режији Даријана 
Михајловића. Новембар је био резервисан 

и за две књиге о историји вршачког 
краја. У Градском музеју представљена 
је монографија „Између брега и рита: 
Ер(д)шомљо – Вршац у средњем 
веку“, аутора др Александра Крстића, 
историчара и вишег научног сарадника 
Историјског института у Београду, док 
је у „Тачки сусретања“ представљена 
књига „Лазаревићи от Малог и Великог 
Средишта“, настала у коауторству Гордане 
Димитријевић, мастер васпитача, и 
професора Мирче Марана, историчара 
и предавача на Високој школи „Михаило 
Палов“. Пољопривредна школа 
„Вршац“ обележила је велики јубилеј, 
стогодишњицу рада и постојања. У 
Градском музеју Вршац, отворена је 
изложба „Генерал Душан Додић, јунак 
Великог рата“. 

Децембар 
У Градском музеју Вршца представљена 

је књига др Милана Мицића, под називом 
„Српски добровољци из Баната, Бачке и 
Барање (1914-1918)“. За последњи месец 

у претходној години Удружење „Тачка 
сусретања“ припремило је концерт Ално 
гитарског дуа, гитариста Александра 
Антића (Панчево) и Новака Миљковића 
(Београд). 

КУЛИНА РЕТРОСПЕКТИВА 

КУЛТУРА У ВРШЦУ У 2021. ГОДИНИ 
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (149)

ПАЈИН ТРИПТИХОН УМЕТНОСТ 
У ДОБА АНТИУМЕТНОСТИ

Постоји ли антиуметност? Ако није 
уметност оно анти је сувишно и то је нешто 
друго. Као разлика између хемијског 
једињења и папазјаније, производне смеше. 
Или, знамо шта је лекар а шта је антилекар, 
или анти медицина. Анти здравље је болест. 
Пајин Триптихон насликан је као слика по 
себи без идеје указивања на неке ликовне 
теорије, проблеме и није уперена ни против 
чега.

Импресионизам настао неколико 
десетина година пре Триптихона  бануо је 
као јеретичка провокативна ликовна пракса, 
идеја ликовне гериле против владајућег 
академизма, реализма, романтизма или 
школе за себе. Неоспорно је да је то било у 
духу времена као културолошко покриће 
за амнестирање свих грехова раног 
либералног капитализма и настајања нове 
класе. И они који су сликали за радничку 
класу, некакве социјалне садржаје, 
памфлете, ма колико искрени били нису 
добацивали до духа радника већ само до 
новчаника буржуја. 

Била су времена када је уметност свих 
форми била изум за унапређење страсти 
креативног потенцијала људи, фронт 
преживљавања... Данас када слушамо 

музику не слутимо да је доживљај, сем 
знања, суштински праћење сопствених 
хемијских реакција, ако има уметност. 
Музика је као краћа или дужа хемијска 
формула експлозивна или мирна.

Читање песме је потпаљивање хемијских 
битних микро пећи у ћелијама нашег 

ума које се објављују. И то је то, ако има 
уметности има креативне хемијске реакције 
и доживљаја као одговора на то.  Ако хемија 
изостаје имамо посла са тривијалним 
забавом, обичним информисањем и 
ваљда би то  била та анти уметност. 
Велика информатичка мрежа испуњена је  

титрајима електрона, огромни магацини 
података, сервери, пасивна су места у којима 
информације  никад не сањају као што 
информације сањају, протежу се, разиграју 
и усаглашавајући се шапућу нам, ако умемо 
да се сећамо снова, јер спавање је време 
које ум користи за себе када слуга наших 
менталних активности може да се изигра да 

би сутра поново слушао.
Велики еволуитивни значај некакве 

праве суштинске уметности као да је 
превазиђен, уметност је тек забава за 
доколицу у којој исправно одрадимо своје 
потенцијале јер је велики свет све више 
кристализован систем функционисања 
логике којој људи служе, а за служење 
добијају некакву накнаду, сигурност за чије 
остваривање нису потребни снови.

Да ли се то одвајање уметности и људске 
акције делило спонтано или режирано, 
да ли се прво десила антиуметност 
па антидуховност, мало је духова 
заинтересованих да то сазнају. И даље се 
рађају таленти и објављују слике, поезија, 
музика у свету коме све то мање треба осим  
као фасада да је све нормално. Таленти се 
спонтано рађају као цветови у пустињи 
који таворе у семену деценијама да би 
искористили повољан тренутак, процветали 
и једног дана никли из новог семена негде 
другде где ће неко сагнути, помирисати 
однети га кући у прави дом цвећа, људски 
дух.

Један злокобни научник констатовао је 
да планета може поднети пола милијарде 
људи а све остало је вишак. Која је вредност 
уопште кад се тако багателише. Препознаје 
ли излечена савест оних који би да се играју 
Бога отров оваквих идеја? Пандемија и 
осећај кривице због климатских промена 
успоравају ритам нашег срца па страсти, 
личе на прединфарктно стање за које је 
љубав према ближњем опасна.

Т. Сухецки

Свечана академија поводом 
60. годишњице доделе Нобелове 
награде за књижевност великом 
писцу одржана је у Српској академији 
уметности и наука (САНУ), 26. октобра 
2021, у заједничкој организацији са 
Задужбином Иве Андрића. То је уједно 
био повод да се у свим матичним 
библиотекама у земљи обележи овај 
велики јубилеј у децембру месецу 
2021. године. Градска библиотека 
Вршац је за ту прилику приредила 
пригодну изложбу о животу и 
додели овог великог признања Иви 
Андрићу. Такође, универзитетски 
професор Александар Јерков 
одржао је предавање о Андрићу у 
просторијама Градске библиотеке 
Вршац одмах по повратку из Париза 
где је одржао два предавања; једно у 
Српском културном центру у Паризу 
где је вече посвећено Андрићу 
било насловљено Човек изнад свог 
времена и једно за слависте на 
Сорбони.

Професор Филолошког факултета и 
историчар књижевности Александар 
Јерков каже да се не може бити 
савременији и актуелнији него што 
је то Иво Андрић, не само данас него 
и последњих деценија, све време од 
његове смрти.

„То се лепо види већ и по томе 
што стално једно издање сустиже 
друго издање. Такође, свака нова 
генерација проналази начин да 
препозна у Андрићу изузетност и 

да истовремено препозна како он 
одговара на она питања и проблеме 
који управо тиште ту генерацију и 
тај тренутак са којем се она суочава. 
Други разлог за то је ширина 

Андрићевог светског историјског 
погледа. Ми после њега и Црњанског 
више нисмо имали писца који је са 
таквом лакоћом и убедљивошћу 
могао да види целину светских 
историјских процеса. Да то разуме, да 
преобликује у нашем језику и у нашој 
култури, у ономе што ми можемо да 
пратимо. У том смислу Андрић је 
заправо вечан.“

Александар Јерков каже на 
крају да не постоји ниједан разлог 
да српска књижевност, која има 
изванредне писце и данас, не добије 
поново Нобелову награду.

„Али то је сложен процес и сложена 
једначина, која има више непознатих 
и не зависи само од квалитета писца, 
него и од његових могућности да 
изађе на светску историјску сцену. 
Данас то не изгледа реално, али за 10 
или 20 година… Није ни то немогуће“, 
закључује Јерков.

Проф. Александар Јерков је 
српски универзитетски професор, 
теоретичар и историчар 
књижевности, првенствено српске. 
Редовни је професор Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. 
Такође је и управник Универзитетске 
библиотеке Светозар Марковић у 
Београду.

АНДРИЋ ОДГОВАРА НА ПИТАЊА 
КОЈА ТИШТЕ СВАКУ ГЕНЕРАЦИЈУ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕНА ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊИЦА НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ ИВИ АНДРИЋУ

У част највећем српском књижевнику: Професор Александар Јерков и 
Весна Златичанин, директорка вршачке библиотеке

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Моји афоризми публику дижу на ноге.
Већ после неколико минута сви изађу напоље.

                                                                                                                              З. Ђуровић Ђурке
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ОДРЖАНА ПРВА ОВОГОДИШЊА 
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ 

ДАВАЊА КРВИ
У првој овогодишњој акцији 

добровољног давања крви у Вршцу 
велики број Вршчана по први пут је 
дао крв, са намером да се на тај начин 
помогне једном суграђанину. 

Из завода за трансфузију крви 

Војводине поручују да конкретног 
дефицита одређене крвне групе 
тренутно нема, али да је потребно 
залихе редовно допуњавати, како не 
би долазило до нежељених ситуација.

Како и даље постоје несугласице 
око добровољног давања крви 
вакцинисаних и невакцинисаних 
грађана, лекари подсећају да крв 
могу дати и једни и други.

 “У зависности од врсте вакцине 
коју су примили, прави се одређена 
пауза пре давања”, објашњава др 
Миломир Бежановић. “Они који су 
примили вакцину Спутник В или 
Астра Зенека праве паузу од две 

недеље пре давања, али то не важи 
за оне који су примили вакцине 
произвођача Фајзер, Синофарм или 
Модерна, и они могу крв дати већ 
сутрадан”, истиче др Бежановић.

Следећа акција добровољног 
давања крви у Вршцу одржаће се 
27.јануара.
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ВЕСЕЛА 
САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:

- 5 кромпира
- 4 парадајза
- 1 празилук
- 2 тиквице
- 1 шака грашка
- 3 шаргарепе
- 1 црни лук
- 2 цена белог лука
- 200 мл сувог белог вина
- 100 мл бујона од поврћа
- со, бибер
- млевена паприка
- зачин Ц

ПРИПРЕМА: Празилук, црни 
и бели лук и шаргарепу исецкати на 
колутиће, тиквице на коцкице, додати 
грашак и динстати у дубљем тигању 
на мало уља. Додати исечен парадајз 

и кромпир на кришке. Зачинити по 
укусу. Залити белим вином и бујоном, 
поклопити и динстати на тихој ватри, уз 
повремено мешање, око пола сата, тј. док 
кромпир не омекша, а вино не испари.

ПУЊЕНА ЋУРЕТИНАНАМИРНИЦЕ:

- 400 г ћурећих груди
- 150 г сувог врата
- 10-ак сувих кајсија
- 400 г кромпира
- 1 крушка
- 1 дл црвеног вина
- маслиново уље
- со

ПРИПРЕМА:  Исећи месо на 
шницле и добро их излупати да буду танке. 
По месу распоредити суве кајсије, преко 
ставити танко исечен суви врат и уролати. 
Увезати кухињским концем. У посуду за 

печење сипати маслиново уље и исечени 
кромпир и крушку. Ставити ролнице у 
посуду и све заједно посолити и додати 
вино. Прекрити фолијом и ставити да се 
пече на 180°Ц, отприлике сат времена.

ЗИМСКА ТОРТА

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 7 беланаца
- пола кашицице соли
- 150 г шећера у праху
- 1 лимун шећер
- 120 г путера
- 50 мл воде
- 250 г брашна
- 1 прашак за пециво

Фил:
- 150 г одмрзнутих 
вишања
- 45 г густина
- 100 г шећера
- 2 лимун шећера
- 5 дл млека
- 200 г путера

Остало:
- бела чоколада

ПРИПРЕМА: Кора: Беланца са сољу умутити 
у чврст снег. Умешати шећер у праху, лимун шећер, 
растопљен путер, воду и брашно помешано са прашком за 
пециво. Сипати у калуп пречника 20 цм обложен папиром и 
пећи око 40 минута у рерни загрејаној на 170°Ц.

Фил: Помешати густин, шећер, лимун шећер и мало 
млека.

Скувати остатак млека, склонити с ватре, па додати 
припремљену смесу. Кувати на лаганој ватри, уз мешање, 
док се не згусне. У охлађен фил умешати умућен путер. 
Охлађену кору попречно пресећи на пола, па на једну 
распоредити оцеђене вишње. Нанети пола фила, па кору и 
целу торту премазати филом. Преко украсити наренданом 
белом чоколадом.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

196. јануар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

JANUÁR folyamán Nagybecskereken is megkezdődött a Koronavírus elleni oltás. 
Városunkban elsőként Đurđica Šljapić az egészségügyi központ főnővére vette 
fel a védőoltást. A COVID-19 elleni védőoltást dr. Mile Kovačević a városi tanács 
egészségügyi kérdésekkel megbízott tagja is felvette.

Ez volt 2021.

FEBRUÁRTÓL a Sonja Marinković Általános Iskola tanulói birtokukba vehették 
a Napsugár Kuckót, ahol a tanórák előtt és után ingergazdag, modern oktatási 
környezetben tölthetik szabadidejüket. A termet a Magyar Nemzeti Tanács 
támogatásával alakította ki az iskola.

MÁRCIUS 15-én a vajdasági magyarság a magyarittabéi Kossuth-szobornál 
emlékezett az 1848/49-es szabadságharc hőseire és tisztelget nemzeti ünnepünk 
alkalmából.

ÁPRILISBAN rendezték meg a Vajdasági Hivatásos 
Színházak 70. Szemléjét a nagybecskereki Toša 
Jovanović Népszínház. A szemlét 2020 áprilisban 
kellett volna megtartani, de a koronavírus-
járvány miatt, akkor lemondták és tavalyi év 
folyamán kerül rá sor. A fesztivál rendhagyó módon 
zajlott tekintettel, hogy a hivatalos megnyitót, 
és a díjkiosztót tartották meg a nagybecskereki 
színházban a többi előadást mindenki a saját 
színházában játszotta. A fesztivál Szelektora 
Slobodan Savić színikritikus volt.

MÁJUSBAN hozták nyilvánosságra a Belgrád-Nagybecskerek-Újvidék autópálya nyomvonalának tervezetét. 
Az útvonal-tervezett elégedetlenséget és tiltakozást váltott ki a muzslyai polgárok körében, ugyanis amennyiben a most 
közzétett nyomvonalon haladna az autópály igen közel lenne a település egyes lakott részeihez legveszélyeztettebb 
az Oslobođenje utca. Amennyiben a terv megvalósulna a lakosok nyugalmát zavarná meg, valamint a forgalom a 
lakóházakban is kárt tehet. Az útvonal-tervezett ellen aláírásgyűjtési akciót szerveztek a helybeliek.

JÚNIUSBAN adtunk hírt arról, hogy május utolsó napjaiban beefejeződött az első 
egyházmegyei zsinat. A zsiantot záró hálaladó szentmisén jelen voltak Dr. Erdő 
Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.  Mons Luciano Suriani nuncius, a Szent 
Ciril és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia, a Magyar Püspöki konferencia 
tagjai, valamint a szomszédos egyházmegyék püspökei. A szentmise keretében 
átadtaák Német László püspök úrnak a háromnapos Zsinati Napokon elfogadott 
záródokumentumot, amely útmutatóul szolgál majd az egyház és a hívek közös útján.

JÚLIUS folyamán  rendezték meg Nagybecskeren 
a Kutúra hete elnevezésű rendezvény sorozatot. 
A rendezők igen színes programmal várták 
az érdeklődőket. Az ünnepi megnyitót a Toša 
Jovanović Népszínházban tartották meg, 
ahol a Nagybecskereki Kamarazenekar adott 
hangversenyt. A rendezvény keretében  a Madách 
Amatőr Színház előadását is megtekinthette a 
közönség. Ez alklommal Miro Gavran, Az elnök 
szerelmei című duódrámáját nézhették meg 
Lilijana Ivanović rendezésében.

OKTÓBER 6-én az eleméri Szent Ágoston templomban tartották meg a vajdasági 
magyarság központi megemlékezését nemzeti gyásznapunk alkalmából. A 
megemlékezésen emlékbeszédet mondtak Dr, Pintér Attila Magyarország belgrádi 
nagykövete és mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

NOVEMBERBEN a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) és a Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) – karöltve Muzslya Helyi Közösséggel, a Muzslai Petőfi Sándor 
MME és a helybeli Klaszter Fókusz - Családi Gazdálkodók Egyesületével – hatodik 
alkalommal szervezte meg a magyar szórvány napja központi ünnepségét, amely 
eseménynek tavaly Muzslya adott otthont. 

AUGUSZTUS elején közölte Nagybecskerek város önkormányzata, hogy felbontották a vízgyárral kötött szerződésüket.

SZEPTEMBER 21-én a nagybecskereki katolikus temetőben felavatták az I. 
világháború katonai áldozatainak emlékhelyét.107 évvel ezelőtt pontosan ezen 
a napon 1914. szeptember 21-én helyezték örök nyugalomra az első katonát a 
nagybecskereki temetőn katonai parcelláján.
 1918-ig összesen 583 személy hunyt el Nagybecskereken, ezek közül 258-at 
temettek a katolikus temetőben. 
Az avatáson emlékbeszédet tartott Pásztor István a tartományi képviselőház és a 
VMSZ elnöke, valamint Saša Santovac alpolgármester.

DECEMBERBEN a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Találkozások 
az Úri utcában c. rendezvényének a vendége Szili Katalin az Országgyűlés volt elnöke, 
miniszterelnöki megbízott volt.

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 
м², на улазу у село, посађен са 
багремом, погодан за пчеларе. 
Тел. 064/425-6130.

Продајем стан 62 м², 6. спрат, 
Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721-949.

Продајем плац са виноградом 
у Малом Жаму, на улазу у село 
одлична локација. Повољно. Тел. 
064/228-7558.

Продајем двоспратну кућу 
Трг Андрије Лукића 9 Вршац. Два 
улаза у зграду, спратови одвојени 
2 гараже и летља кухиња. Тел. 
065/994-3394.

На продају спратн кућа у 
Вршцу на Гудуричком путу у 
улици Озренска 5, са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 
часова Тел. 066/503-0323.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина плаца 
587 м² са малим воћњаком. Тел 
060/7342-609. 

На продају плац од 12 ари у 
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са 
комплетном инфраструктуром. 
Звати после 16 часова. Тел: 
066/503-0323.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 
354 м2 за комплетно реновирање 
или рушење, све комуналије. 
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, 
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина  
33. Тел 060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована 
са свом инфраструктуром. Тел. 
064/6859415 и 064/2805881.

Хитно на продају стан 57м²+ 
10 м² у центру, стара градња. Тел. 
064/2355436

Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској 
улици (иза психијатрије) вода, 

струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари, 

грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

Викендица (спратна) у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана 
и укњижена, струја, вода, 
канализација, 48.000 €. Тел. 831-
134.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 
стрна, 100 метара од  асвалта, 
добро за  виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 
км од Вршца, у центру села. Цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Продајем стан 70 м² са 
двориштем 15х15 м, у лепом делу 
града (паркет, цг, аларм) није 
дворишни стан! Тел. 061/6509999.

Продајемо кућу 140 м у Пећкој 
15, плац површине 720 м. у 
склопу се налази гаража. Може и 
замена за стан. Тел 013/ 837631 и 
064/2805862.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/258-
3124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м², посебно гаража. 
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 
064/2805862.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 
стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 
у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 0638406977

Издајем  гаражу у граду између 
Дворске улице и Позоришта. 
Месечно 25 евра. Тел.064/5152245

РАЗНО

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.Тел.062-437-236

Обављам посао уношења 
и слагања сечених дрва. Тел. 
064/4124994 и 063/8961606

Вршим поправку плинских 
пећи и бојлераи шпорета. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Плинске пећи и плински 
бојлери на продају, исправно, 
гаранција. Тел. 063/482418 и 
013/861419

Продајем метални орман са 
три крила погодан за држање 
наоружања или гардеробе. Тел. 
065/8806652

Продајем абрихтер са 

циркуларом и чеоном бушилицом 
– мотор трофазни. Тел. 063/308331

На продају круњач и 
прекрупач Пољострој, дизел 
мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел. 
063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, 
стаклене тегле са поклопцем. Тел. 
063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , 
корито за клање и тучани казан. 
Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308-331.

Продајем моторну тестеру 
Sthil MC 341, исправна, очувана 
повољно Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

Радим послове везане за 
дрва, шут, ризлу и избацивање 
непотребних ствари. Тел. 064/412-
4994.

Купујем пластеник мање 
површине до 60 м². Тел. 066/411-
496.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за каротиде, космодиск 
и кухињски сто за 6 особа. Тел. 

061/680-6244. 
Продајем два прозора 120х140, 

врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, три тв 
сточића, лустер са 5 кугли. Тел. 
061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, 
фуруне и корито за клање свиња. 
Тел. 064/396-2064.

Вршим услужно култивирање 
башта и одвожење биљних 
остатака. Тел. 060/080-6872 и 
013/806-872.

Вршим услуге педикира 
(сређивање пета, сечење ноктију) 

Тел. 065/2821388
Продајем или мењам за огревно 

дрво, дрвене прозоре, балокнце 
са дуплим стаклом и жалузинама. 
Тел. 063/8111948

Једнобразни плуг, Хонда 
култиватор, прскалица, цистерна, 
фреза, кавез за пилиће носиље, 
хранилицу за свиње, циркулар, 
моторну тестеру, вагу и мотор Т12. 
Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ 
Hamerles SVHL merkel „ специал 
калибар 16мм и ловачки карабин 
Ремингтон магнум калибар 7мм. 
Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

Продајем очувану кухињу 
(судопера, радни и висећи делови), 
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 
16л. 064/8582495

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, 
старинске пегле, 4 тепих стазе, 
један тепих и черупаљку за пилиће. 
Тел. 064/4902239

На продају тросед на 
развлачење очуван 6.000, кварцну 
пећ 1500, веш машину не исправну. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1360

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

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.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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Тел. 062/1922943
Продајем та пећ мало 

коришћена и две тучане пећи на 
дрва. Тел. 061/2941161

20 кошница са 3 реда- комплетна 
опрема, тракторска приколица три 
тоне и ауто приколица и прскалица 
од 400л и друга опрема у Јабланци. 
Тел. 013/885-019

На продају угаона гарнитура 
за спавање. Повољно.Тел. 
064/2805881

Продајем нов дрвени прозор 
70х60 цм, вакум стакло Тел. 
064/5264980.

Продајем металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. Тел. 
063/ 1871673.

Продајем  два  исечена  стабла 
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-
210.

Продајем орнар за купатило 
за монтирање изнад веш машине 
нов, неотпакован, купљен у Лидлу 
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 
064/362-3640.

Продајем нове росерај шерпе 
и тигањ у оргинал паковању и 
мали старији телевизор. Тел. 
064/4902239

На продају угаона клупа за 
кухиљу.Тел. 064/4741738

Продајем двобразни плуг ИМТ 
756.2 и четворокрилну дрљачу. 
Тел. 065/257-9100

Продајем фрижидер од 150 
литара „Горење“ у одличном стању. 
Тел. 061/307-1085

Продајем четворокрилни 
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у 
одличном стању. Тел. 065/8340611

Продајем  2 тркачка бицикла 
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/843-

5097
Продајем предратни круњач 

кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

Продајем џак за бокс, црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел. 
063/737-5149

Продајем велику гробницу 
мермер споменик, ограда, 
комплетно сређена, у Вршцу, 
Православно гробље. Тел. 
064/4676583 (звати увече)

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. 
Тел. 064/1818917.

Продајем очуван трокрилни 
орман (шифоњер). Повољно. Тел. 
064/1818917.

Продајем конац за хеклање 
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели 
бр. 70.Тел. 063/8012554

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 
Тел. 064/3855729.

Дајем часове  енглеског 
основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 
прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-129.

Продајем гумени чамац „Зефир“ 
4К, диммензија 2,10х1,05 м, са 
веслима у одличном стању, погодан 
за пецање. Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 
5 рупа, као нове. Тел 060/8070109.

Продајем повољно електричне  
кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

На продају мања пећ на дрва. 
Тел. 061/2660848.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 

065/2839461
Припрема математике за 

пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Купујем Сингер машину 
за шивење испаравну. Тел. 
063/482418 и 013/861-419.

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 
065/3184084.

Продајем казан за ракију 100 
литара, превртач. Тел. 064/8372635.

Стрељачком удружењу „Тане“ 
Вршац за потребе спортског 
стрељаштва  потребни пиштољи у 
калибру 9мм. Тел. 064/1170705

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице 
на струју, тепихе различитих 
величина, машине Багат и Сингер, 
бојлер плински.Тел. 830-753

Челичне фелне 15″са 5 рупа на 
продају. Тел. 062/255119

Брачни пар средњих година 
тражи стару особу да је чува за 
кућу или стан и да је особа из 
Вршца. Тел. 061/8139998

Продајем тамно браон зимске 
кожне чизме високе бр 39 бр. Са 
крзном изнутра 2.500 д, кратке 
црне чизме са крзном 39 бр 2.000 
д, антилоп кожа зимске чизме 39 
бр. Бела кафа, 1.500 дин. кратку до 
колена крзнену бунду тамно браон 
42-44, 40 €. Тел. 064/1319128

На продају 12 кошница ЛР-
празне. Тел. 064/3511952

Продајем патике нове 39 број 
црно са малим апликацијама нове 
1.500 дин, и црне скроз 39 број 
1.000 дин и бунду од вештачког 
крзна црна дуга 42-44 број , нова, 
2.000 дин. Тел. 064/1319128

Повољно продајем 
комбииновани фрижидер Беко, 
310л. (још у гаранцији). Тел. 
062/255119.

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију  од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

Продајем  машину за веш, 
храстову витрину, сто и столице, 
кухињу од два метра и 70 цм, 
телевизор са сточићем  и патуљасте 
зечеве. Тел. 060/0114958.

Продајем писаћи сто и 
тренажер за ноге  цена 4.000 по 
комаду. Тел. 064/9174777

Подајем велику празну 
гробницу са 6 места без споменика 
на Православном гробљу уз 
Павлишки пут , пренос  власништва 
тестаментом . Тел. 066/8076207.

Продајем стаклени сто са  
четири столице и  електрични 

шпорет Горење са 4 рингле, 
очуван. Тел. 063/1121270

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима 
и тајмером у комплету. Тел. 
064/6620457

Продајем два кауча, тросед, 
2 јоргана вунена, 2 бицикла, 2 
колица за вучу, ћилим, кожне јакне 
0132832336

Средњих година жена тражи 
стару  особу на доживотно чување 
и негу за кућу. Тел. 061/8139998

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 0644222700

Продајем Opel Corsu“ E“ 
турбо, бензинац, 66 кw/90кс, 
2015. годиште, урађен велики 
сервис, беспрекорна, панорама 
кров, највиши пакет опреме. Тел. 
065/3184084.

Продајем ауто приколицу 
„Техника“  торзиона са  малим 
точковима, носивости 400кг/100 
км/час, са атестом и свим  папирима 
регистрована  до 21.5.2022. Тел. 
064/2439202

Продајем плинску пећ “Маја“8 
исправна.Тел. 013/831-419 и 
064/3892738

Продајем плинску пећ “Маја“ 12 
исправна, цена по договору. Тел. 
013/831-419 и 064/3892738

Продајем плинску пећ „Алфа“ 
исправна. Тел. 013/861-419 и 
064/3892738

Продајем двосед, тросед, 
угаону гарнитуру за седење, 
фотеље и табуре све од еко коже, 
погодно за кафиће и пословне 
просторије, мало коришћено. Тел. 
063/8860704.

Продајем две тракторске 
приколице „Кикинда“ једна 
киперка. Тел. 065/2579100.

Продајем Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

Продајем шиваћу машину 
PFAFF 230 ендларица, исправна, 
кабинет (8000дин) електромотор 
за круњач исправан (6000 дин). 
Тел. 062/310-915

Продајем ракију лоѕовачу 
и два бурета  од по 100 л. Тел. 
060/3805110

Грађевински послови (зидаље, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 
061/2656204

Купујем собна врата са стаклом 
(димензије 90 цм). Тел 064/9174777

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.
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Вулканчић издања Мишић 
Тип неће да спава и Мишић Тип 
је несташан упознаће малишане 
са новим другаром! Књиге су 
намењене деци узраста од 3 до 5 
година. 

Мишић Тип је несташан као и сва 
деца. Добри мишеви увек слушају 
родитеље, али мали Тип неће да 
спава и решио је да буде неваљао. 
Да ли ће успети у томе? Његова 
мама је веома добра и зна како да 
га научи лепом понашању. Хоће ли 
јој то и овог пута поћи за руком?

Малишани ће уживати у топлим 
причама, писаним једноставним 
и питким стилом, и раскошним 
илустрацијама предивних боја. 
Мишић увек спреман на акцију 
бескрајно ће их забавити! 

Авантуре за најмлађе Мишић 
Тип неће да спава и Мишић Тип 
је несташан доступне су на сајту 
vulkancic.rs и у најближој Вулкан 
књижари.

„ВУЛКАН“ И 
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и 
„Вршачка кула“ настављају да 
награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо 
два примерка књиге „Мишић тип 
је несташан“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. 

У броју 1357 поклањали смо 
књигу Кетрин Фокнер „Нека друга 
ја“, освојили су је Дејан Корбуц 
и Милена Пантовић. Честитамо! 
Награде се могу преузети у 
редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 
часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети 
најновији број „Вршачке куле“.

„МИШИЋ ТИП НЕЋЕ ДА СПАВА“  И 
„МИШИЋ ТИП ЈЕ 

НЕСТАШАН“ 
У ПРОДАЈИ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ДА УПОЗНАТЕ ТИПА И ЗАПЛОВИТЕ С ЊИМ У НОВЕ АВАНТУРЕ!
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

ЦЕНЕ ВИНА

Због већ описане једноставне  
обраде наших винограда, 
ми смо у стању да у погледу 
цена успешно конкуришемо у 
светској трговини, у поређењу 
са виноградима у којима се 
винова лоза гаји уз помоћ 
притки. Цене се формирају по 
јачини, букеу и боји вина и то: 
Бела вина у добрим годинама, 
франко подрум 4 до 5 форинти 
по ведру, у средњим годинама 
6 до 8 форинти, црна вина у 
просеку 6 до 9 форинти.

Трошкови  од подрума до 
железничке станице рачунају 
се око 25 крајцера по ведру, 
од чега дажбине износе 20 кр. 
а остали разни трошкови 5 
крајцера.

У погледу амбалаже, 
транспортна бурад од 10 до 
12 ведра могу се добити по 
просечној цени од 1 фл. 50кр. по 
ведру, специјално у градском 
уреду за мере.

Овде коришћена мера је 
аустријско ведро од 40 мерица 
= 0,5659 хектолитара, једна 
бечка мерица (мас) једнака је 
1,4147 литара, један хектолитар 
= 1,7671 бечка ведра.

Овде не наводимо цене 
производа у различита места, 
јер се у аустро-угарској 
монархији  могу сазнати 
на свим железничким 
станицама и пристаништима, 
а могу се сазнати и из посебне 
публикације “Железнички 
курир”. Што се тиче транспорта 
у иностранство, морамо 
споменути да постојећи бечки 

шпедицијски уреди разних 
страних железница, као и 
њихове дирекције, спремно дају 
информације  о ценама превоза, 
што на опште задовољство 
чине на честе упите Вршачког 
удружења произвођача вина, 
а на захтев шаљу се и пробне 
количине наших вина.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Премда је вршачко 
виноградарство, боље речено 
да су његови ексклузивни 

производи, већ три пута, и то 
поводом одржане изложбе 
1857. год. у Бечу били од стране 
ц.к. Пољопривредног друштва, 
освојили сребрну почасну 
медаљу, а 1866. г. поводом,  
поново у Бечу одржане  
изложбе пољопривредних и 
шумарских проиузвода опет 
освојили сребрну и 1869. г. 
на изложби организованој 

од Трговачког и занатлијског 
удружења у Зехсхаузу код 
Беча једну медаљу. Већ се 
тада види из одговарајућих 
повеља, да су наша вина 
призната као првокласна, али 
услед случајног сплета разних 
околности наши производи на 
Светској изложби у Паризу, где 
су достојно били заступљени, 
нису могли обезбедити 
признања јер нису доспели на 
оцену пред жири.

Тек је Светска изложба у 
Бечу 1873. г. пружила прилику 
да са нашим производима 
наступимо у значајном 
обиму, како би скренули на 
нас пажњу светске јавности 
(а ако ово, на жалост, није у 
потпуности одговарало нашим 
очекивањима, у сваком случају 
нисмо ми, тј. наши производи 
за то криви). На Светској 
изложби у Бечу суделовало 
је 37 наших излагача са 227 
експоната, од тога је 150 
отпало на бела вина, 51 на 
црна и 26 на ружицу (шилер). 
Пирамида у којој су изложени 
наши експонати а у којој је 
приказана и колекција вина 
других произвођачких места, 
морала је сваком мирном 
посматрачу пасти у очи, јер 
изложбени штанд, који је 
приказивао наше експонате 
- иако лишен сваког луксуза 
- носио је скроман натпис: 
“Вршачка вина, годишња 
производња  од 5 - 700.000 
ведара, највеће произвођачко 
место вина у Аустро-угарској 
монархији”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (19)
ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ 

ИЛИ 
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА 
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У  СТАТИСТИЧКОМ-
ТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ

ОД ФРАНЦА ШАМСА
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6. БРОЈ 60, 15. 

ФЕБРУАР 1980. 

ЗАНИМЉИВА ИЗЛОЖБА 
РАДОВА ПЕТРА ЛОЛИЋА

Чини се да је (и зимски) културни живот Вршца задојен 
запарложеношћу и мртвилом. Изузимајући скупове 
на књижевном плану у оквиру Књижевне омладине и 
Књижевне општине Вршац, културне институције углавном 
по опробаном „буџетском“ рецепту – животаре повучене 
у себе. У ствари, можда се нешто и ради, али када је реч о 
контактирању са публиком, са јавношћу, то се не осећа.

Која је између осталог отпочела сарадњу и са младим, 
углавном неафирмисаним ликовним ствараоцима. У њеним 
просторијама младима 
је омогућено да 
прикажу љубитељима 
ликовног  изражавања 
резултате својих 
трагања и понирања у 
свет уметности. 

Тако смо, рецимо, 
недавно имали прилику 
да видимо у читаоници 
Градске библиотеке 
изложбу графика 
Петра Лолића. За своје 
прво представљање 
суграђанима млади 
ентузијаста је одабрао 
радове црно-беле 
монотипије, чије 
се теме крећу у 
области апстракције 
и наговештавају 
конструктивизам.  

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6. БРОЈ 60, 

15. ФЕБРУАР  1980.

СТЕРИЈА НА ЛУТКАРСКОЈ СЦЕНИ

Док младост цвета, мисли нам траже игри и глуми се дат.
Ј. Стерија Поповић

Било је нечег доиста изненађујућег и неочекиваног, па 
и смелог, у жељи да заиграмо Јована Стерију Поповића, 
„оца српског позоришта и драме“  и његово скромно дело 
„Симпатију и емпатију“ на луткарској сцени београдског 
Малог позоришта, каже редитељ Драгослав Лазић. 
Дакако, Стеријина пародија морала је доживети темељна 
драматуршко - редитељска прилагођења луткарском 
медијуму. Учинило ми се да би било погодно извести све 
личности Стеријине пародије на сцену као свет лутака. 

Одлучујући се за само - 
анимацију, као основни 
сценски израз, сва лица 
наше представе добила 
су  волшебне конце и тако 
закачени у слободном 
простору за руке и ноге, са 
свечаним прологом самог 
песника Јована Стерије 
и његовим гласовитим 
говором о томе да је 
„време  да и нас позориште 
заведе“, започињала је ова 
супермарионетска игра.

Преводећи ово Стеријино 
весело позорје на сцену 
лутака, као редитељ, био сам 
пред основним  естетским 
проблемом како претворити 
живо у механичко, 
истражујући, пре свега, 
однос обрнут класичној 
луткарској  традицији, у којој 
предмети треба да оживе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На почетку и ове нове године 
Лагуна бележи најтраженије наслове у 
претходној! И поред бројних изазова, 
Лагуна је испунила свој издавачки 
план па и овога пута има једну нову 
књигу за сваки дан у години, више од 
360 нових наслова. 

Седму годину заредом 
најтраженија је књига Јелене Бачић 
Алимпић, овога пута нови роман 
„Нисам крива“. 

Да читаоци у нашој земљи воле 
дела савремених српских аутора 
говори чињеница да је у првих 20 чак 
девет књига домаћих писаца, између 

осталих Дејана Тиаго Станковића, 
Бојана Љубеновића, Светислава 
Басаре, Ђорђа Лебовића и других. 

Фредрик Бакман и Лусинда Рајли 
без сумње су највољенији страни 

аутори код нас, будући да имају по 
два своја романа на топ-листи 20 
најтраженијих наслова. 

У 2021. више смо бирали дела 
белетристике, али смо читали и књиге 
из којих смо могли да проширимо 
сопствено знање, као што је „Сапијенс: 
Кратка историја човечанства“ Јувала 
Ное Харарија или унапредимо себе 
што постижемо књигом Штефани 

Штал „Дете у теби мора да пронађе 
свој завичај“. 

Ево и комплетне топ-листе за 2021.   
1. „Нисам крива“, Јелена Бачић 

Алимпић 
2. „Дете у теби мора да пронађе 

свој завичај“, Штефани Штал 
3. „Замалек“, Дејан Тиаго-Станковић 

4. „Да је боље, не би ваљало“, Бојан 
Љубеновић 

5. „Ми против вас“, Фредрик Бакман 
6. „Контраендорфин“, Светислав 

Басара 
7. „Љубавно писмо“, Лусинда Рајли 
8. „Човек по имену Уве“, Фредрик 

Бакман 
9. „Изгубљена сестра“, Лусинда 

Рајли 

10. „Уна“, Момо Капор 
11. „Омама“, Слободан Владушић 
12. „Медведград“, Фредрик Бакман 
13. „Е, заболе ме“, Марк Мансон 
14. „Занимљива историја Срба у 

147 прича“, Момчило Петровић 
15. „Ковид 19+“, Марко Видојковић 
16. „Семпер идем“, Ђорђе Лебовић 
17. „И за то ме заболе: Магија која 

мења живот“, Сара Најт 
18. „Фрида Кало и боје живота“, 

Каролин Бернард 
19. „Стручњак за љубомору и друге 

приче“, Ју Несбе 
20. „Сапијенс: Кратка историја 

човечанства“, Јувал Ноа Харари 
У 2022. очекују нас нови хитови 

домаће и стране књижевности. 
Већ у јануару стиже изванредан и 
охрабрујућ историјски роман „Књига 
изгубљених пријатеља“ Лизе Вингејт, 
„Реч за црвено“ добитника награде 
Коста Џона Макрегора, његов 
најбољи роман до сада, затим књига 
Карме Браун којој женска публика 
неће одолети: „Рецепт за савршену 
супругу“, и први пут на српском језику 
„Леворука жена“ нобеловца Петера 
Хандкеа. Од дела публицистике 
издвајамо путопис „Заљубљен у Рим: 
Љубавна афера са Вечним градом“ 
коју је написао Марк Тедеско и књигу 
„Писма која су променила свет“ коју је 
приредио познати историчар Сајмон 
Сибаг Монтефјоре. 

А ово је само почетак. 
Извор: Лагуна 

НАЈТРАЖЕНИЈИ ЛАГУНИНИ НАСЛОВИ У 2021. ГОДИНИ 

ДЕВЕТ КЊИГА ДОМАЋИХ АУТОРА МЕЂУ 
НАЈВОЉЕНИЈИХ ДВАДЕСЕТ 

Поред тога што има привлачну ретро 
корицу, роман канадске ауторке Карме 
Браун „Рецепт за савршену супругу“ сјајна 
је прича о томе како је патријархалност 
обликовала живот жена педесетих 
година прошлог века и како наставља 
исто да чини до дана данашњег.

Роман прати животе две јунакиње које 
раздваја 60 година, али спаја иста кућа.

Алис Хејл има 30 година и одлучила 
је да напусти каријеру коју је имала као 
пи-ар у издаваштву и посвети се писању. 
Пристала је да се у лето 2018. године из 
одличног стана на Менхетну пресели 
с мужем у предграђе Њујорка. Уредно 
покошени травњаци, низови истих кућа 
у истим улицама. Нимало одушевљена 
променом, Алис у подруму проналази 
свеску Нели Мердок, младе супруге 
и претходне власнице куће, у којој је 
типична америчка домаћица педесетих 
година прошлог века записивала 
рецепте, али и све што јој је било на уму 
и души.

Ма како чудно звучали „печена 
аљаска“ или „кувани кекс“, ови рецепти 
нису ни приближно тајновити колико 
је Нелин живот. Истражујући судбину 
једне „савршене америчке супруге“ с 
половине прошлог века, Алис схвата 
да је и сама незадовољна односом са 
мужем, те да под притиском околине 
и патријархалних конвенција губи 
контролу над судбином. И одлучује да то 
промени.

Посебну занимљивост овог романа 
чине рецепти на почетку поглавља и 
цитати из старинских књига с почетка 
20. века као што су: „Шта супруге не 
треба да раде“, „Брачни живот и срећа“, 
„Модерна жена и како управљати њоме“, 

који преносе назадне савете и пожељно 
понашање за идеалну супругу сваког 
мушкарца.

Узбудљиву причу о женама које се 
усуђују да преузму контролу над својим 
животом, роман „Рецепт за савршену 
супругу“, можете пронаћи од четвртка, 
13. јануара у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

РЕЦЕПТ ЗА САВРШЕНУ СУПРУГУ

“ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

У књизи „Заљубљен у Рим“, која представља 
модерну врсту путописа о Вечном граду, аутор 
Марк Тедеско нас из поглавља у поглавље 
упознаје са својим саговорницима, житељима 
савременог Рима, кроз чију призму упознајемо, 
односно, заљубљујемо се у овај град. 

Путовање започиње тако што читалац 
прати аутора који, стојећи отворених уста 
испред Микеланђеловог Мојсија, готово да чује 
како уметник виче на своје дело: „Проговори!“. 
Одатле започиње одисеја чуда: шта је позадина 
приче о Фонтани ди Треви, о оној стени усред 
Форума, о свештеницима и часним сестрама 
којих има посвуда, о свему на шта човек наилази 
и чему се диви, где се туристи фотографишу. 

Аутор и читалац потом настављају да 
истражују живот на трговима, друже се са 
уличним извођачима, доживљавају историју 
свим чулима, лутају Римом, посматрају странце, 
откривају јединствена места где се добро једе, 
разговарају са Римљанима, истражују куће 
Нерона, Августа и Ливије, сусрећу дух Каравађа 
и ћаскају са исељеницима… 

Марк Тедеско је писац и педагог са 
пребивалиштем у Калифорнији. Пошто је осам 
година живео у Италији, воли да тка приче које 
повезују садашњост са чежњама израженим 
у људским односима, догађајима, култури и 
историји. Маркова дела обухватају путописну 
прозу, историјску фикцију, мемоаре, књиге о 
самопомоћи и дечју прозу. Књига „Заљубљен у 
Рим“ дочарава његову љубав према чаролији 
овог града, у којој историју, личне приче и 
разговоре испреда у причу која, мало помало, 
такође заводи и читаоца. Осим што пише, Марк 
је и наставник и воли да својим ученицима 
пренесе сопствену љубав према историји, 
литератури и јединственој причи сваког 
појединца. У слободно време воли да путује, 

али некако се на крају увек враћа у Рим где, 
уверен је, нове приче чекају да буду откривене. 

Овај јединствени путопис можете пронаћи 
од уторка 11. Јануара у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

ЗАЉУБИТЕ СЕ У РИМ УЗ РОМАН 
МАРКА ТЕДЕСКОА 

МОДЕРНИ ПУТОПИС О ВЕЧНОМ ГРАДУ 
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Фудбалери ОФК Вршца, лидера 
Српске лиге Војводина, још увек 
су на заслуженом одмору, али 
руководство и стручни штаб раде 
пуном паром. После анализе 
берићетне јесени, тренер и спортски 
директор Ненад Мијаиловић 
размишља о евентуалним 
појачањима. За сада нико није 
напустио стадион под вршачком 
кулом, такође нема ни придошлица, 
али...

- Можда делује да је прелазни рок 
миран, али не седимо скрштених 
руку. Знамо шта радимо, шта хоћемо 
и кога чекамо. Ускоро би требало 
да имамо два „велика“ потписа. 
Такође, за сада нема званичних 
одлазака, биће их минимално, каже 
Мијаиловић.

Шеф стручног штаба Вршчана 
више пута је истицао да играчки 
кадар поседује квалитет да против 
сваког ривала иде на победу, без 

обзира да ли је неко ван строја. То 
практично значи да ће корекције у 
ростеру бити минималне.

- Имаћемо највише тројицу 
нових играча у овом 
прелазном року, 
такође не верујем 
у више од толико 
одлазака. Још увек 
не бих о именима, 
неколико фактора 
утиче на то да ли 
ће неко остати или 
отићи.

Званичан почетак 
припрема за 
пролећни део сезоне 
биће 20. јануара. Још 
увек није коначно 
дефинисан списак 
ривала за припремне 
мечеве, али је јасно да ће се овај 
припремни период разликовати од 
свих осталих у последњих неколико 

година. 
- Комплетне 

припреме одрадићемо у 
Вршцу где имамо идеалне услове 

за рад, с обзиром 
на то да је терен са 
вештачком травом 
спреман за рад. 
Претходних година, 
да би сачували наш 
главни терен, многе 
ствари морали смо 
да импровизујемо 
и да припремне 
мечеве играмо у 
градовима који имају 
терен са вештачком 
подлогом, од ове 
године рад нам је 
у огромној мери 

олакшан, закључио је тренер ОФК 
Вршца. 

                          Б. Јосимов

КО Ш А Р К А

Вршчани су заслужено остварили први тријумф 
у новој години и обрадовали своје симпатизере 
одличном партијом против борбених гостију из 
Старих Бановаца.  Без обзира што је на паркету 
провео свега нешто више од 11 минута, епитет 
играча утакмице заслужио је Никола Радовановић 
(на слици), којег је вршачка публика наградила 
овацијама по завршетку меча. Бек Вршчана није 
направио ниједну грешку, имао је стопостотан 
шутерски учинак (6/6), а тренутак када је успео 
да после сјајне дефанзивне акције и атрактивне 
блокаде ефектно закуца, остаће упамћен као један 
од најлепших потеза у 17. колу. Ослабљена екипа 
Дунава пружила је изванредну партију у првом 
полувремену, али због „кратке клупе“ у наставку је 
остала без даха и капитулирала практично у другој 
половини треће четвртине када је Вршац управо 
кошем Радовановића повео са 18 поена разлике 

(76:58). Од тада па до краја утакмице публика 
је уживала у атрактивним потезима Ђокићевих 
изабраника који су у финишу стигли и до највише 
предности од 24 поена.

У првих 20 минута водила се резултатски 
неизвесна борба. Вршац јепосле 11 промена 
у вођству уводну четвртину добио са 4 поена 
предности, а истим резултатом другу је добио 
Дунав. Перјанице у тиму Вршчана у првом 
полувремену биле су Слободан Јовановић, Јурчек 

и новајлија Јузбашић, бивши играч Дунава, код 
гостију меч је одлично почео Тарлаћ до уласка у 
проблеме са личним грешкама, врло добре роле 
имали су Миљковић и Цвитковић, док је најбољи 
„алас“ био Грковић. 

Б.Ј.

ВРШАЦ – ДУНАВ 99:75 
(24:20, 20:24, 32:20, 23:11)

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: 
Пецељ, Милорадовић, Марковић.

ВРШАЦ: Радовановић 12, Л. Јовановић 2, С. 
Јовановић 17 (4 ск), Агоч 9, Илић, Јурчек 20, 
Васиљевић 12 (8 ск), Димић 13 (5 ск), Јековић 
3, Тејић 5 (5 ас), Мајсторовић, Јузбашић 6 (6 ск).

ДУНАВ: Добрашиновић 3, Тарлаћ 7, Поповић 
3, Цвитковић 13 (5 ск), Малиџан 7 (4 ск), 
Миленковић, Јовановић, Миљковић 10 (4 ск), 
Грковић 23, Вукчевић 6.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 17. КОЛО

Вршац - Дунав   99 : 75
Војводина - Слодес  88 : 63
ОКК Београд - Нови Пазар 93 : 99
Раднички - Здравље  74 : 79
Слога - МладосТ   одложено
Слобода - Колубара  одложено
Тамиш - Златибор  одложено
Диyнамик - Металац  одложено

1.Војводина  17  11   6  28
2.Златибор  16  11   5  27
3.Слобода  16  10   6  26
4.Слога  16  10   6  26
5.Вршац  17   9   8  26
6.Раднички  17   9   8  26
7.ОКК Београд  17   9   8  26
8.Нови Пазар  17   9   8  25
10.Здравље 16   9   7  25
11.Дунав  17   7  10  24
12.Младост 14   9   5  23
13.Металац  16   7   9  23
14.Колубара 15   5  10  20
15.Тамиш  16   4  12  20
16.Слодес  17   2  15  19

ЕГЗИБИЦИОНОМ ИГРОМ У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ КОШАРКАШИ ВРШЦА ОСТВАРИЛИ ПРВИ ТРИЈУМФ У НОВОЈ ГОДИНИ

„АЛАСИ“ У ВРШАЧКОЈ МРЕЖИ

ФУД БА Л
МИРНИ ЗИМСКИ ДАНИ У ТАБОРУ ЈЕСЕЊЕГ ШАМПИОНА
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Потези за тв шпице: Никола Радовановић
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