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ОБЕЛЕЖЕН ДАН НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ РУМУНА

ШКОЛАМА У ЈУЖНОМ БАНАТУ ДОНИРАНЕ
КЊИГЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ
Дан националне културе Румуна
обележен је 15. јануара, овога пута у
нешто скромнијим условима, у складу
са
тренутном
епидемиолошком
ситуацијом. У седишту Националног
савета румунске националне мањине
у Вршцу представљена је још једна
донација књига на румунском језику
намењених школама на територији
јужног Баната у којима се овај језик
изучава као матерњи.
- Неким школама, попут Гимназије
„Борислав Петров Браца“ и школе у
Барицама, књиге су већ подељене,
а сада ћемо књиге поделити и
осталим школама – рекла је Родика
Алмажан, председница Извршног

одбора Националног савета румунске
националне мањине у Србији.
Састанку су поред представника
Националног савета и Генералног
конзулата Румуније, присуствовали
и донатори из Радио Темишвара,
као и директори школа из Куштиља
и Гребенца. У Националном савету
Румуна надају се да ће већ следеће
године прослава Дана националне
културе моћи да укључи више
активности, а у међувремену
најављују наставак добре сарадње
са Румунијом и нове донације у виду
уџбеника, лаптопова, видео бимова и
интерактивних табли за школе.

ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА
УСЛУГЕ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА
И ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА
Град Вршац је за ову годину
обезбедио
проширење
услуга
социјалне заштите. У уторак је
потписан уговор са лиценцираном
хуманитарном организацијом „Дечије
срце“ из Београда, за услугу личних
пратилаца деце са сметњама у
развоју и инвалидитетом, а дан раније
потписани су и уговори за персоналне
асистенте пунолетних особа.
- И ове године ангажоваћемо већи
број личних пратилаца за децу са

сметњама у развоју и инвалидитетом.
Захвалница Граду Вршцу од удружења
„Дечије срце“ веома је значајна и
својеврсно је признањље нама,
као граду који води рачуна о свим
друштвеним групама, али свакако
представља и одговорност и обавезу
да и у будућности унапредимо услуге
социјалне заштите и пружимо помоћ
свима којима је потребна – рекла је
Драгана Митровић, градоначелница
Вршца.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ПОСЕТИЛА ПРВУ ВРШАЧКУ БЕБУ У 2022. ГОДИНИ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ДАРОВИ ЗА
ПРВОРОЂЕНОГ ДЕЧАКА
Прва вршачка беба рођена у 2022. години је дечак
Лука Леген, који се родио 3. јануара у 12,23 сати,
а прошле седмице га је посетила градоначелница
Вршца Драгана Митровић и традиционално донела
дарове Града Вршца, које је уручила мајки дечака
Ивани Леген.
– Данас смо посетили прву бебу рођену у 2022.
години на нашој територији, а то је дечак Лука Леген
и том приликом уручили смо новчани поклон у име
града Вршца у износу од 50.000 динара. Лука ће
наравно имати и право на сва остала давања, која
је Град издвојио за помоћ породици са децом, а ми
смо значајна средства определили и ове године
за подршку свој деци на територији Града Вршца.
Такође, и ове године ће сва новорођена деца добити
на поклон сигурносна седишта за аутомобиле –
истакла је градоначелница Вршца Драгана Митровић.
Лука је као прва рођена беба ове године од Града
Вршца добио новчани поклон у износу од 50.000
динара и златни дукат, који дарује “Златара Боби”, али
и пакет козметике и опреме за бебе.
Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 21. јануар 2022.

33

МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОСЕТИО ГУДУРИЦУ И ДУЖИНЕ

НЕДИМОВИЋ: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У

ПОЉОПРИВРЕДИ ПУТ КОЈИ ТРЕБАМО ДА СЛЕДИМО
Министар
пољопривреде
Бранислав Недимовић посетио је
у суботу Гудурицу и газдинство и
винарију породице Недин, где је
одржао и састанак са винарима
и пољопривредницима из овог
краја. Министра су у Гудурици,
осим
домаћина,
дочекали
и
градоначелница Вршца Драгана
Митровић и заменик градоначелнице
Дејан Сантрач.
– Гудурица је веома значајно
место за Вршац када је у питању
вино и вински туризам. Желимо да
развијемо овај крај и на тај начин
туристичку понуду Вршца учинимо
још атрактивнијом. Данашња посета
министра Недимовића газдинству
Недин, где су се окупили и остали
винари из Гудурице, веома је
значајна. То је била добра прилика да
пољопривредници поставе питања
у вези са субвенцијама, али и свим
осталим давањима које је Влада
Републике Србије припремила за
област пољопривреде. Иначе, Град
Вршац посебно развија стратегију
развоја вина и виноградарства, не
само као пољопривредне гране већ

и због развоја туризма нашег града.
Осим тога, Град Вршац је покренуо
иницијативу пред свим надлежним
институцијама
за
решавање
имовинско-правних односа у вези
са старим гудуричким подрумима.
Они су једна од атракција Гудурице
и винског туризма и ово је важан
корак како бисмо даље могли да
развијамо ову област – истакла је
градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
Посетом министра Недимовића
задовољан је био и домаћин састанка,
који је одржан у породичној винарији

“Недин”.
– Драго нам је што нас
је министар посетио и то је
доказ да неко мисли и на нас
у малим и забаченим местима.
Наша винарија била је једна од
првих регистрованих по новом
закону и годинама уназад смо
користили разне субвенције,
а предност је што можемо
да конкуришемо и на
покрајинским
и
на
републичким конкурсима.
Виноградарство изисукује
стална улагања, готово
сваке године, па нам је
свака субвенција и помоћ значајна
– објаснио је Јосиф Недин, власник
винарије “Недин”.
Министар
пољопривреде
Бранислав Недимовић после
Гудурице
посетио
је
село
Дужине у општини Пландиште
и том приликом боравио у
домаћинству пољопривредника
Душка Тасевског. Недимовић је
окупљеним
пољопривредницима
предочио могућности које ће им бити
на располагању у наредном периоду
у виду конкурса и субвенција.
– Пример нашег домаћина Душка

Тасевског, који је купио робота за
мужу крава и на тај начин повећао
количину добијеног млека по грлу,
пут је којим треба да идемо. Због тога
ће Министарство пољопривреде у
наредних 15 дана расписати нови
позив за набавку нових робота за
мужу. То је данас најсавременије у
свету и морамо следити тај пример.

Када се каже дигитализација у
пољопривреди то су роботи за
мужу. Поред тога биће и субвенција
за набавку млекомата, за које могу
да конкуришу фарме које желе да

продају своје млеко на пијацама
у селима и градовима, рекао је
Недимовић.
Министар је потом говорио и о
субвенцијама за земљорадничку
производњу.
– Министарство ће крајем следеће
недеље изаћи са предлозима који се
тичу набавке азотних ђубрива, до тада
могу да кажем да ће азотног ђубрива
бити у довољним количинама за
наредних осам до десет недеља.
Недимовић је говорио и о
проблему сточног фонда који је
актуелан не само у Србији већ у
целој Европи.
– У задњих 15 година сточни
фонд је девастиран за 8.9 одсто. То
је тренд који је немогуће спречити,
давањем субвенција покушавамо да
задржимо оно што имамо. Чињеница
је да имамо озбиљан расти у
производњи
оваца,
чињеница
је и да смо имали проблема у
производњи млечног говедарства
прошле године, пре свега због суше,
али треба рећи и да су због добрих
цена ратарских култура произвођачи
прелазили из сточарске у ратарску
производњу, закључио је министар
Недимовић.

РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ВРШЦУ 33,13 ОДСТО ИЗАШЛИХ
ГЛАСАЧА, 61,08, ОДСТО ГЛАСАЛО „ДА“
На Уставном референдуму одржаном у недељу,
16. јануара 2022, године, у Вршцу је на 56 гласачких
места изашло укупно 14.835 грађана од 44.474
уписаних у гласачки списак, што износи 33, 13 одсто
изашлих гласача. Од тога се на питање: “Да ли сте
за утврђивање акта о промени Устава Републике
Србије?” са „ДА“ изјаснило 9.061 гласача, односно
61,08 одсто, док се за „НЕ“ определило 5.586
грађана, односно 37,65 одсто изашлих.
Председник Градске изборне комисије, Ален
Делкић, рекао је да је гласање протекло без икаквих
проблема у мирној атмосфери.

- Свих 56 гласачких места отворено је у 7 а
затворено у 20 часова, сам ток гласања протекао је
мирно, без иједног инцидента, није било никаквих
приговора на ток гласања као ни на пребројавање
гласачких листића. Укупно је гласало 14.835
грађана, Градска изборна комисија је 18. јануара
2022. усвојила Извештај о резултатима гласања
на републичком референдуму у законском року и
изборни материјал предала Репубичкој изборној
комисији, закључио је Делкић.
Б.Ј.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ФОТОРЕПОРТАЖА
НА ВРШАЧКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНО ДЕСЕТО БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ

НИКОЛА БАНКОВИЋ ПРВИ ДО КРСТА ЧАСНОГ

Традиционална верско – спортска
манифестација,
Богојављенско
пливање за Крст Часни, одржана
је по десети пу на градском језеру
окупивши 38 одважних и храбрих
витезова, међу којима и две даме, који
су дали допринос неговању традиције
православних верника. Манифестација
је почела Светом архијерејском
Литургијом одржаном у храму Светог
Оца Николаја, а потом је испред
Владичанског двора формирана литија
коју су чинили свештенство парохије
банатске, пливачи и грађани Вршца.
Литија је Дворском улицом најпре
стигла до Трга Светог Теодора, а потом
Куманавском улицом и Булеваром
Милоша Обилића до градског језера
где су је чекали бројни Вршчани
окупљени на обалама купалишта.
До
Крста
Часног
први
је
допливао Никола Банковић, који
на традиционалној манифестацији
учествује већ десет година за
редом, а трећи пут је славодобитник
богојављенских почасти.
- Од 2011. године, када сам први
пут допливао до Крста Часног, живот
ми се променио на боље. Пливам због
здравља, због нас и наших ближњих,
пливаћу докле год будем могао, рекао
је Банковић.
Десето јубиларно Богојављенско
пливање одржано је уз благослов
Епископа
банатског
господина
Никанора, након његове поздравне
беседе.
- Благодарни смо свима, радујемо се
што смо са вама на десетогодишњицу
пливања за Крст Часни у Вршцу, али
нам је у исто време жао што на истој
овој манифестацији нисмо са нашом
браћом и епископом из Румуније са
којима смо заједно учествовали у
пливању за Часни Крст на реци Нери.
Али не мари, Бог зна наше намере,
али зна и наше моћи, и верујем да то
неће бити заборављено, већ да ће се
обновити када ово прође. Ништа није
довијека трајало, неће ни ово, па се
надамо, уз Божју помоћ, да ће нестати
ово брзо, и да ће се и тамо обновити
оно што је 29 година било актуелно,
рекао је господин Никанор.
Велику подршку манифестацији
Богојављенско пливање пружио је
Град Вршац и градоначелница Драгана
Митровић.
- Желим да честитам свим
учесницима пливања на храбром
подвигу који су остварили, и зато
сте сви данас овде победници, а ваш
град је поносан на вас, нагласила је
градоначелница.
За све учеснике обезбеђене су
медаље, захвалнице и иконе, а пливачи
су, по традицији, завршетак надметања
обележили песмом.
Б.Ј.
Фото: Дејан Голд, Б.Ј.

ОДВАЖНИ ВРШАЧКИ ВИТЕЗОВИ
На десетом јубиларном Богојављенском
пливању учествовало је 38 храбрих Вршчана:
Зоран Јовановић, Зоран Аничић, Дарко
Којић, Ненад Тадић, Вељко Стојановић,
Светислав Стојановић, Стеван Павловић,
Страхиња Медић, Марко Наумовски, Саша
Фибишан, Иван Јовановић, Никола Банковић,
Дарко Ђорђев, Марко Драгојевић, Дарио
Рајачић, Дарјан Ивановски, Сара Аничић,
Миодраг Станковић, Ивана Аничић, Немања
Миланко, Бојан Станковић, Стефан Николић,
Никола Благојевић, Ђорђе Ђурић, Далибор
Миленковић,
Исајло
Недић,
Вујадин
Пећканић, Владан Тошић, Миљан Станков,
Алекса Радојичић, Матеја Пуђа, Срђан Марин,
Урош Виријевић, Ненад Божић, Вук Павловић,
Стево Павловић, Дамир Илинковић и Милош
Собин.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 21. јануар 2022.

55

АЛЕКСАНДАР ЈОВЧИЋ, ПИЈАНИСТА:

„ЕМОЦИЈЕ МУЗИЧАРА СУ ОНО ШТО
ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ЧИНИ ЈЕДИНСТВЕНОМ“
Пут од играња на књизи-клавиру и
покушаја да одсвира неколико дечијих
песама до престижних награда које
је освојио као један од најуспешнијих
ђака Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, Александар Јовчић
прешао је за свега неколико година.
Како сам истиче, на том путу је велику
улогу одиграла подршка његових
професора и школе, али и породице.
Овај петнаестогодишњак тренутно је
упоредо гимназијалац и ђак средње
музичке школе, а поред клавира, који
је његов примарни инструмент, свира и
контрабас и хармонику.
Када си и како открио музику? Зашто си се
определио за клавир?
- Велики утицај на моје првобитно
интересовање за класичну музику имала је
моја породица, пре свега моја бака која ме
је подржавала у намери да упишем основну
музичку школу и која ми је купила мој први
клавир. Мој први додир са свирањем била је
клавир-књига коју сам добио на поклон од мојих
родитеља за седми рођендан. Иако су то биле
дечје песме, само свирање ми је деловало веома
привлачно и она ме је подстакла да размишљам
о свирању правог клавира. Недуго након тога,
имао сам прилику да присуствујем промоцији
Музичке школе “Јосиф Маринковић”, где сам се
упознао, не само са клавиром, већ и са осталим
изложеним инструментима.
Иако су ми се свидели и други инструменти,
клавир сам ипак издвојио као инструмент са
највише могућности и слободе изражавања.
Када сам први пут додирнуо дирке клавира
осетио сам јаку повезаност и жељу да што
пре научим прву композицију. Био сам веома
озбиљан у својој намери и сматрао сам
музичку школу својом примарном школом. То
је било место где сам се осећао најпријатније и
најкомфорније.
Како памтиш своје прве дане у музичкој
школи? Шта је допринело томе да клавир и
музика постану тако значајни у твом животу?
- Своје музичко образовање започео сам у
класи професорке Марије Кубурић, која ме је
прва упознала са клавиром и светом класичне
музике. Уз њену подршку сам почео да учествујем
на првим такмичењима у земљи и иностранству,
на којима сам постигао прве запажене резултате.
Увек су ме интересовала такмичења, јер не само
да сам имао прилику да покажем свој таленат
и рад, већ и да чујем друге младе пијанисте.
Осим такмичења, радо сам наступао и на јавним
концертима са другим ученицима музичке
школе. Један краћи период провео сам у класи
професора Милана Шуменковића, који ме је
додатно упутио и мотивисао да наставим да се
бавим музиком. Иако је то било само неколико
месеци, његов рад са мном је оставио велики
значај у мом погледу на музику.
Велики преокрет у мом музичком
образовању се догодио у четвртом разреду
основне музичке школе, када сам прешао у
класу професорке Ане Шинковић, којој сам
захвалан за своје највеће успехе. Осим њеног
професионалног педагошког приступа у раду,
професорка Шинковић је издвојила значајно
време како би поспешила мој напредак. Често
када сам био млађи, и када нисам разумео зашто
за неке делове композиција морам да проводим
више времена вежбајући, професорка је
проналазила начин да ме охрабри и подржи.
Препознавши мој таленат, уложила је све своје
знање и вољу да се у потпуности посвети мом
усавршавању. Сигуран сам да то није увек било
лако, али она је увек успевала да из мене извуче
оно најбоље. Наши часови су увек забавни
и опуштени, али је радна дисциплина увек
присутна. Готово све што сам научио о свом

примарном инструменту могу да захвалим
управо професорки Ани Шинковић. Посебно
бих истакао као веома значајно искуство то
што је професорка Ана имала храбрости да се
упусти у менторство два камерна састава, који
су њеним залагањем такође постигли запажене
резултате.
Сви професори музичке школе, на челу
са директорком Татјаном Мрђа, створили
су једну пријатну атмосферу, тако да се ми,
поред редовних часова, радо окупљамо и
дружимо у просторијама школе. Понекад нам
се и сами професори придруже, и сви заједно
доприносимо стварању позитивног окружења
у школи. Осим тога, директорка ми је увек
излазила у сусрет када се спремам за такмичења,
а често проналазила начине да ме промовише.
Иза тебе су већ сада сјајни резултати. Шта
би издвојио као своје досадашње највеће
успехе?
- До сада сам освојио многобројне награде
на републичким и међународним такмичењима,
пре свега под менторством своје професорке
Ане Шинковић. Био сам и ђак генерације Основне
музичке школе, 2019. године. За своја залагања
и постигнуте успехе, 2017. године сам добио
награду “Таленти”, Покрајинског секретаријата
у области музике. Као најзначајније награде
издвојио бих: прву награду на Републичком
такмичењу у Београду, 2019. године; прву
награду на Међународном такмичењу “Даворин
Јенко” у Београду, 2019. године; другу награду
на Међународном такмичењу младих пијаниста
у Шапцу, 2020. године; као и лауреати на
међународним такмичењима у Темишвару, 2018,
и Лугожу, 2019. године.
Поред успеха као солиста, награде сам
остварио у камерним саставима, на којима
сам такође постигао запажене резултате, под
менторством професорке Ане Шинковић, са
својим пријатељима Димитријем Живојновом
и Душаном Дакићем. Састав “Дуо Монти”, кога
чинимо Димитрије Живојнов и ја, прошле
године освојио је прво место на републичком
такмичењу, као и на фестивалу “Орфеј” у
Сарајеву, где смо били лауреати, док је састав
“Дуо Бразилиера”, кога чинимо Душан Дакић и
ја, такође прошле године освојио друго место на
републичком такмичењу.
Недавно си имао прилику да учествујеш
на мастер класу чувене пијанисткиње Аисе

Иђири. Какво је било то искуство?
- Долазак јапанске пијанисткиње
Аисе Иђири у наш град је био јединствен
догађај. Веома ретко се дешава да
познати музичари бесплатно одрже
мастер-клас, поготово у мањим
градовима. Привилегија је имати прилику
присуствовати предавању ове велике
уметнице. Поред тога што нам је пренела
своја искуства и представила предстојеће
такмичење, и ми смо имали прилику њој
да се представимо и покажемо наше
умеће и сав рад који смо током протеклих
година уложили.
Сугестије и савети које ми је том
приликом упутила Аиса додатно су
утврдили моје тренутно знање, али су
такође проширили моју концепцију
самог извођења одређених композиција.
Аиса је веома пријатна, отворена и
приступачна особа, вољна да нам укаже
на евентуалне пропусте, односно да нам
помогне да унапредимо нашу технику
свирања. Иако је Аиса пијанисткиња
светског ранга, према нама се опходила
као себи равнима, што је допринело томе
да свирамо опуштено, и да себе и школу
представимо на најбољи могући начин.
У октобру те очекује и учешће на
фестивалу „Aisa and friends“. Да ли су
већ почеле припреме и каква су твоја
очекивања?
- Припреме у смислу константног
вежбања заправо не престају. Наравно,
током предстојећег периода, те припреме
ће постати интензивније и чешће. Напредак
и усавршавање у музици захтева строг
континуитет вежбања, али и вољу самог
музичара, јер током рада заиста приметимо
побољшање и то нас додатно мотивише. Током
тих припрема, константну подршку имамо од
својих професора и директорке школе.
Такмичење “Aisa and friends” представља
веома озбиљан изазов за нас, с обзиром да
окупља најбоље младе пијанисте из свих крајева
света. И само учешће на њему је велики успех
и достигнуће, а с обзиром на то да ће следеће
године бити организовано у нашем граду, то

да упознамо и друге младе музичаре из региона,
као и да са њима разменимо наша искуства.
Димитрије и ја се надамо да ћемо у мају најзад
представљати наш град и школу у Сарајеву.
Шта те највише инспирише у музици?
- У музици ме, пре свега, инспирише слобода
интерпретације самих дела. Свака епоха доноси
своје специфичне стилове, али и одређена
правила. И поред тих правила, сваки извођач и
даље задржава своју слободу, и начин на који он
доживљава то дело. У музици је најважније да
сами схватимо и доживимо дело које изводимо,
јер једино тако ми заправо имамо највећи осећај
угодности током свирања. Сваки музичар кроз
музику испољава своје емоције, што сваку
интерпретацију чини јединственом.
Осим овога, додатну мотивацију ми пружају
моји досадашњи успеси, што потврђује да се
мој труд исплатио и подстиче ме да се даље
усавршавам. Веома је леп осећај када имам
прилику да радим оно што волим и када видим
да се мој рад осликава у мом свирању. Музика
и свирање за мене представљају један посебан
свет и осећам се привилегованим што сам део
њега.
Освајао си награде и као солиста и као
члан камерних састава. Да ли комуникација
међу музичарима коју подразумева камерна
музика доноси неки нови ниво инспирације?
- Свакако, то је једно другачије и драгоцено
искуство, које сматрам значајним за развој
уметника. Свирање у камерном саставу
подразумева разумевање и поштовање других
музичара, јер за разлику од самосталног
извођења, овде нашу слободу морамо да
ускладимо са интерпретацијом других чланова
састава. Наша комуникација мора да буде на
веома високом нивоу, како бисмо успешно
могли да постигнемо склад приликом извођења
дела. Иако се дешава да наиђемо на одређене
препреке, на крају смо ипак задовољни када
видимо да смо постигли одговарајуће сазвучје.
Наравно, у наредном периоду бих волео да
наставим да будем део камерних састава,
и надам се да ћемо имати више прилика да
наступамо.
Ученик си Средње музичке школе „Јосиф
Маринковић“, али и Гимназије „Борислав

нас додатно подстиче да се потрудимо да нас
и наш град презентујемо светској публици.
Награда на овом такмичењу би представљала
мој највећи досадашњи успех. Иако је то веома
тешко постићи у таквој конкуренцији, не губим
наду. Било би лепо када бисте ме следеће године
интервјуисали поводом тог разлога.
Која те још такмичења и наступи очекују у
наредном периоду?
- У последње две године, јако је тешко било
планирати било каква такмичења и наступе
због пандемије вируса ковид-19, али, ако
прилике буду дозвољавале, пријавићу се на
неколико већих такмичења у Србији, а можда
и у иностранству. Пре свега ту је Републичко
такмичење музичких школа у Београду, где
ћу ове године наступати као солиста, а затим
два међународна такмичења, “Даворин Јенко”
у Београду, и “Такмичење младих пијаниста”
у Шапцу. Пријаве за ова такмичења се ускоро
завршавају, тако да су и саме припреме већ
увелико почеле. Осим ових такмичења, надам
се да ћу имати прилику да наступам у камерним
саставима, где се такође надам позитивним
резултатима.
“Дуо Монти”, као лауреат, је прошле године
требао да наступа на гала концерту у Сарајеву,
међутим због погоршане епидемиолошке
ситуације, наш пут је одложен за мај месец ове
године. Тамо ћемо имати прилику, осим наступа,

Петров Браца“. Да ли ће музика бити твоје
животно опредељење? Какве су твоје
амбиције?
- Да, упоредо похађам први разред гимназије,
природно-математичког смера, и трећи разред
Средње музичке школе у Вршцу, што представља
велики изазов за мене. Похађање две потпуно
различите школе је прилично напорно. Неретко
током целог дана имам наставу, али ми то не пада
тешко зато што сам стално окружен пријатељима
и љубазним професорима. За сада успевам да се
изборим са свим својим обавезама и надам се
да ће тако бити и убудуће. Поготово је напорно
приликом припрема за такмичења, јер тада,
поред осталих обавеза, вежбам клавир по више
сати дневно. Такође, поред клавира, свирам још
два инструмента, контрабас и хармонику, што
зна бити поприлично захтевно и уме да одузме
додатно време.
Музика је свакако моје опредељење, јер
себе проналазим у свирању и то је оно што ме
испуњава и што представља моју личност. Надам
се да ћу успети да упишем музичку академију, у
Србији или негде у иностранству, и волео бих
да достигнем каријеру концертног пијанисте.
Преда мном је још неколико година средње
школе, тако да имам времена да размишљам о
детаљима, и, наравно, да се припремам.

Т.С.
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ИНТЕРВЈУ
ИВАНА РАНИМИРОВ, ДИРЕКТОРКА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

МНОГО
ПЛАНОВА ЗА
ГОДИНУ ЈУБИЛЕЈА
Иако је и претходна
година била обележена
борбом против пандемије,
институције културе нашле
су начине да допру до
публике и у измењеним
околностима, пребацујући
своје програме на мрежу и
организујући садржаје за
ограничен број посетилаца
и уз мере заштите. Ивана
Ранимиров, директорка
Градског музеја Вршац,
истиче да су у овој
институцији задовољни
количином реализованих
програма и бројем публике
која их је посетила током
2021. године. Претходна
година за Музеј је била
важна и због реконструкције
два објекта који се налазе
у његовом саставу –
Вршачке куле, на којој је
обновљен кров, и Апотеке на
степеницама.
Ивана Ранимиров
наглашава и да ће 2022.
за Музеј бити изузетно
значајна, јер се ради о
години јубилеја, када ће
ова институција низом
активности обележити 140
година од свог оснивања.
Градски музеј је у претходној
години организовао низ изложби,
предавања, промоција, али и
концерата,
радионица...
Како
сте задовољни реализованим
програмима?
- Имајући у виду да је протекла
година била подједнако тешка као
и 2020. година у смислу борбе са

„Градски музеј
ће аплицирати
за средства код
Републичког
министарства
културе и
инфомисања
за будућу
музеолошку
сталну поставку
која би такође
била рађена
у етапама
у Донжон
кули, а која
би адекватно
презентовала
начин живота у
средњевековном
утврђењу.“
пандемијом, можемо бити веома
задовољни својом реализованом
активношћу, али можемо бити
задовољни и бројем музејске публике
која нас је пратила и на томе им је
Градски музеј Вршац веома захвалан.
Шта бисте издвојили као
најзначајније садржаје које је
Градски музеј у прошлој години
понудио својој публици?
- Прошлу годину памтићемо
по изложбама: „Жене у античком
Риму“, аутора музејског саветника,
археолога Гордане Ковић, „ Mosaic
image“- мозаици, слике и објекти

аутора Оливере Гаврић Павић и Ивана
Павића, „Ретроспекција 1994-2019“
аутора Весне Токин, „Генерал Душан
Додић јунак Великог рата“, аутора
кустоса историчара Јелене Вукчевић

добровољци из Баната, Бачке
и Барање (1914-1918), аутора
др Милана Мицића генералног
секретара Матице српске, „Између
брега и рита – ЕР(Д) ШОМЉО, Вршац

и музејског саветника историчара
Душка Грбовића, „На крилима
слободе“ изложба Градског музеја
Вршац, аутора кустоса историчара
Дејана Чимбуровића.
Осим изложби издвојила бих
и
промоције
књига:
„Српски

у средњем веку“, аутора Александра
Р. Крстића истакнутог научног
сарадника Историјског института
Београд, а са великим поносом
истичемо и промоцију првог у
историји Баната научног часописа
„ACTA PANNONICA“, покренутог на

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 21. јануар 2022.
иницијативу генералног секретара
Матице српске др Милана Мицића,
захваљујући великом раду др Мирча
Марана и свих аутора, истакнутих
научника из области друшвених
наука, а уз подршку и помоћ Града
Вршца.
Прошла година остаће нам у сећању
и по томе што је Градски музеј Вршац
имао посебну радост и част да буде
домаћин припадницима 72. бригаде
за специјалне операције Војске
Србије и 2. бригаде Специјалних
оружаних снага Руске Федерације.
Такође, памтићемо је и по посебном
сусрету са породицом Лазић, који су
нашој кући поклонили око 50 узорака
фосила и минерала, чиме је значајно
увећена природњачка збирка.
Током прошле године завршена
је и нова реконструкција крова

„Наша је Апотека
на степеницама
јединствена,
она је једина
сачувана апотека
у музејском
простору,
обогаћена је
поставком која
приказује богату
и дугу историју
фармације.“
на Вршачкој кули. Има ли
изгледа да ће у овој години бити
реконструисана и друга кружна
кула и да ће се Музеј приближити
намери да овај простор искористи
за сталну поставку?
Захваљујући
Покрајинском
заводу за заштиту споменика
културе, октобра месеца завршена
је реконструкција крова, вредност
ових радова је дванаест милиона
динара. Кров је кoмплетно подашчан
новом храстовом шиндром, поред
консолидације, постављена је и
хидроизолазија. Обновљено је и
офарбано спољно степениште, подест
на кули је замењен. У унутрашњости
подашчан под је хоблован и
префарбан
противпожарном
заштитном бојом, замењени су
прозори у самој кули. Надамо се да
ћемо радове наставити етапно уз

помоћ Завода што би подразумевало
радове на кружној мањој кули. Градски
музеј ће аплицирати за средства код
Републичког министарства културе и
инфомисања за будућу музеолошку
сталну поставку која би такође била
рађена у етапама у Донжон кули,
а која би адекватно презентовала
начин живота у средњевековном
утврђењу. Оно што је веома значајно
јесте рад др Александра Крстића који
ће нам бити од велике помоћи када је
у питању публиковање новог каталога
који ће обиловати новим историјким
чињеницама, научно утемељеним, а
које су значајне за историју Вршца.
И Апотека на степеницама
је у 2021. доживела малу
реконструкцију која је њеној
спољашности
вратила
део
аутентичне лепоте, а у овом
објекту се од прошлог марта
поред природњачке збирке може
погледати и изложба посвећена
историји фармације.
- Да, баш тако како сте рекли,
урадили смо реконструкцију два
канделабера од кованог гвожђа која
пуним сјајем разоткривају лепоту
грађевине старе преко 230. година.
Наша је Апотека на степеницама
јединствена, она је једина сачувана
апотека у музејском простору,
обогаћена је поставком која приказује
богату и дугу историју фармације. И
ја бих се овом приликом захвалила
дивнoj дами магистру фармације
Биљани Лаковић на великом раду и

помоћи, без ње не бисмо успели да
реализујемо ову изложбу.
Има ли још делова Музеја који
захтевају одређене радове у
наредном периоду? Шта су највећи

проблеми и изазови са којима се
тренутно суочавате?
- Сваки део нашег Музеја захтева
велику одговорност и пажњу, поред
примарне бриге о покретном
културном добру, наша пажња ће
бити усмерена и на очување обе
зграде. Кустоси су вредно радили и
аплицирајући на пројектима како код
Републичког министарства културе и
информисања тако и код Покрајинског
секретаријата
за културу, јавно
информисање и односе са верским
заједницама у току претходне године
добили смо значајна средства која
су искоришћена како за побољшање
услова у депоима, тако и за замену

дела столарије на старој згради. И ове
године имамо исте циљеве, надамо
се подршци како бисмо могли да
наставимо започето.
У овој години Градски музеј
очекује и значајан јубилеј – 140
година
музејске
активности
у југоисточном Банату, као и
80 година од смрти Феликса
Милекера. Како ћете обележити
ове годишњице?
- Ова је година за нас јубиларна,
то је 140. година од оснивања и
80. година од упокојења Феликса
Милекера. Захваљујући помоћи др
Мирча Марана, глумицама Отилији
Пескарију и Тамари Тамчи Тоскић,
снимљен је документарни прилог
о раду Феликса Милекера, који ће
премијерно бити приказан 9. маја
када планирамо отварање изложбе. У
другој половини године организовали
бисмо
симпозијум
историчара
из Србије, Румуније, Аустрије и
Немачке који би представили своје
радове о делу нашег Феликса, а од
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представљених радова публиковали
бисмо Зборник.
Током 2021. приредили сте и
низ радионица за децу, од оних у
оквиру манифестација „Музеји за
10“ и „Дечија недеља“ до серијала
„Божићне радости“. Колико је за
Градски музеј важно неговање
најмлађе публике?
- Ово је изузетно важан део
музеолошке делатности, овакав вид
радионица изузетно је популаран
код деце, ми смо претходне године

„Музеј треба да
буде место које
код најмлађе и
најдрагоценије
публике изазива
узбуђење и
задржава дечију
пажњу, то јесте пут
неговања музејске
публике.“
заједно учили како кроз низ одржаних
часова историје у Музеју, тако и кроз
радионице које сте споменули, а
кроз које деца развијају моторику,
интелигенцију и пажњу, уче се
традицији. Музеј треба да буде место
које код најмлађе и најдрагоценије
публике изазива узбуђење и задржава
дечију пажњу, то јесте пут неговања
музејске публике. Ја бих се овим
путем захвалила на лепој сарадњи
коју имамо са свим основним и
средњим школама.
На шта су усмерени планови
Градског музеја у 2022. години?
- Оно што нисам споменула, а у
плану нам је да реализујемо у току
2022. године то је отварање сталне
историјске поставке у оквиру које ће
бити хронолошки приказана историја
нашег Вршца од 1594. године па све
до 1918. године. Желела бих и да
истакнем да смо 2021. године успели
да преведемо Тржишну повељу
из 1804. Године, која је већини
позната по томе што се у њој први
пут појављује грб нашег града, који
у непромењеном облику егзистира
и данас. Од 1804. године до 2021.
повеља није преведена, верујем да
ће Вршчанима бити занимљиво да
чују њен садржај. Планова је много,
суграђане позивам да нас прате и
дођу у Музеј.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЗБОГ ДОСАДЕ НА ПОСЛУ ТУЖИО ФИРМУ

ДОБИО ОДШТЕТУ
ОД 40.000 ЕВРА

Док је широм света завладао феномен
сагоревања, превише ангажовања на пословном
плану у Француској је забележен један необичан
случај. Наиме, Фредерик Деснар се осећао
недовољно запосленим на свом радном месту,
па је одлучио да тужи компанију у којој је био
запослен. Да цео случај буде још необичнији он је
тај спор и добио на суду.
Фредерик Деснар 2014. године вратио се да
ради за произвођача парфема Интерпарфумс
после седмомесечног боловања. Он је, како
је навео његов адвокат, на боловању био због
епилептичког напада који је доживео током
вожње што је резултирало несрећом због које је
неколико дана био у коми.
Иако је био вредан радник, по повратку с
боловања фирма га је, према његовим речима,
потпуно занемарила, радио је у просеку пола сата
дневно, без притиска када ће доћи и колико ће
се тачно задржати. Како преноси Вечерњи, све је
трајало четири године.
„Осећао сам се лоше, без енергије и воље, а
био ме је и стид што нисам зарадио плату коју сам
примао сваког месеца. Имао сам утисак да сам
невидљив у фирми”, рекао је Фредерик Деснар на
суду.
Виктор Биљбо, Деснаров адвокат, рекао је да
постоји веза између посла и погоршања његовог
здравља. Адвокати компаније су у обрани тврдили
да Деснар никада није рекао ништа о томе да му
је досадно.
Деснар је 2020. године поднео тужбу радном
суду и тражио 360.000 евра одштете и штете. Иако
је компанија тврдила да се Деснар никада није
жалио, суд се сложио да је „занемаривање облик
узнемиравања”, а пресуду је крајем 2020. године
потврдио Париски жалбени суд.
Извор: Политика

Сликари * Запажено је да многи
сликари дочекају веома дубоку
старост. Пођимо редом: међу домаћим
сликарима дубоку старост дочекали
су Бета Вукановић (100 година), Стојан
Аралица (98), Паја Јовановић (98), Урош
Предић (97), Милан Коњовић (95), Стеван
Тодоровић (93), Боривоје Стевановић
(98). Поменућемо и сликаре с ранијег
југопростора, на пример хрватске
сликаре Мирка Рачког, који је умро у 103.
години и сликарку Цату Дујшин Рибар
(97), па словеначког сликара Божидара
Јакца (91). Исти је случај и са страним
сликарима. Од француских сликара,
дуго су живели Марк Шагал (98), Анри
Арпињи (97) и Жозеф Мари Вјен (93). Од
италијанских сликара, дуго су живели
Ђорђо де Кирико (90), затим чувени
Тицијан (89), па славни вајар, али и
сликар Микеланђело (89). Поменућемо
и два шпанска сликара који су такође
дочекали дубоку старост: Пабло Пикасо
(92) и Салвадор Дали (85). Од америчких
мајстора палета, дуго је живела Грандма
Мозес, звана „Бака Моузис”, сликарка
наиве која је умрла у 101. години. Зашто
сликари дуго живе? Одговор на ово
питање дају геронтолози који истичу
да природа сликарског рада омогуће
стваралаштво до краја живота, а то је
један од предуслова дуговечности.
Сликање у правом смислу речи
релаксира, а то је довољан предуслов
да сликари раду могу да се посвете
практично до последњег дана.
Извор: Политика

НОВА ЗАБАВА ЗА ЗАВИСНИКЕ ОД АВАНТУРА

АДРЕНАЛИНСКИ
ШОК
У ОБЛАЦИМА
ЊУЈОРКА

ОТКРИЋЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ

ИСКОПАН ФОСИЛ

„МОРСКОГ ЗМАЈА”
СТАР 180 МИЛИОНА
ГОДИНА

КО ОД УМЕТНИКА
НАЈДУЖЕ ЖИВИ

Фосил ихтиосауруса, за који
се процењује да је стар чак 180
милиона година, пронађен је 2021.
у резервату природе Ратланд вотер,
код Лестера у Великој Британији,
недавно је објавио Би-Би-Си откриће
енглеских научника. Стручњаци за
овај примерак ихтиосауруса наводе
да је највећи до сада пронађен на тлу
ове земље, а процењује се да је био
дугачак више од десет метара и да му
је само лобања тежила једну тону.
За ово откриће „морског змаја”
заслужан је Џо Дејвис из Фондације
„Лестершир и Ратланд вајлдлајф”, који
је фосилизоване остатке пронашао
у фебруару прошле године у
поменутом резервату природе док
је обављао рутинске послове.
„Приметио сам да нешто
необично вири из блата. Прво ми се
учинило да је реч о камењу, међутим,
подсећало је на предмет органског
порекла. Онда смо открили нешто
што је изгледало као кост”, рекао
је Дејвис додајући да је неизмерно
срећан што је пронашао оно за чим
многи трагају целог живота.

Ако сте адреналински зависник и волите узбудљиве,
ненадмашне и авантуре које померају границе у сваком
смислу у Њујорку можете наћи оно што вам одговара.
Наиме, краје 2021. покренута је авантура Сити Клајмб,
успон на највишу грађевину на отвореном. У питању је
успињање на 400 метара од земље, а авантуристи се пењу
са спољашњости зграде све до отворене платформе која је
постављена на циљу.
Сити Клајмб је трећи по величини комерцијални торањ у
Њујорку и трећа атракција такве врсте на свету. Занимљиво,
за разлику од осталих, за њујоршки Сити Клајмб није
потребно никакво претходно искуство или нека практична
настава. Ипак, сигурносни протоколи овој авантури веома су
строги, па пењачи морају да буду изузетно позитивне особе,
не теже од 140 килограма, а свако пре почетка успона мора
да потпише и документацију да се на овај потез одлучује
самостално. Међу пењачима је највише парова, а цена ове
авантуре је 185 долара по особи.
Извор: Политика

Ископавање и конзервацију
фосилних остатака ихтиосауруса
стручњаци су почели да обављају у
августу прошле године. Палеонтолог
Дин Ломакс, експерт за поменуту
врсту и уједно вођа тима који је
радио на ископавању, каже да упркос
многим пронађеним остацима
ихтиосауруса у Великој Британији,
овај из Ратланда представља
невероватно откриће због своје
величине – највећи је до сада
пронађен у Уједињеном Краљевству.
„Обично
смо
остатке
ихтиосауруса и других водених
рептила проналазили на обалама
Дорсета или Јоркшира, где су многи
од њих сачувани у клифовима. Веома
је необично да се фосил ’морског
змаја’ пронађе на овој локацији”,
објашњава палеонтолог Ломакс,
додајући да је ово откриће врхунац
каријере многих у тиму који приводи
крају посао на конзервацији остатака
ихтиосауруса.
Овај примерак „морског змаја”
био је толике величине да можемо
претпоставити да је током живота

нападао не само велике рибе, већ и
друге ихтиосаурусе, рекао је Ломакс.
У резервату Ратланд вотер током
седамдесетих година прошлог
века били су откривени остаци
ихтиосауруса,
додуше
далеко
мањих димензија у односу на
фосил пронађен прошле године.
Стручњаци подсећају да је најновије
откриће значајно и због тога што је
први пут откривен комплетан скелет
„морског змаја”.
Ови водени рептили населили
су нашу планету пре 250 милиона
година, а изумрли су пре око 90
милиона година. По изгледу су
подсећали на велике делфине, али су
били изузетно опасни и важили су за
велике предаторе.
Ихтиосауруси
се
називају
„морским змајевима” јер су имали
огромне очи и зубе, а остатке једног
од великих ихтиосауруса у Енглеској
пронашла је палеонтолог Мери
Енинг почетком 19. века.
Извор: Политика
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НАЈВАЖНИЈИ ДОГАЂАЈИ У СВЕТУ 2021. ГОДИНЕ

ГОДИНА КОРОНЕ, КРИЗЕ
И ПОЛИТИЧКИХ ПРЕОКРЕТА

Новинска агенција Бета објавила је листу
најважнијих догађаја у свету који су обележили
2021. годину.

четворочасовне окупације Конгреса од Трампових
присталица, праћене њиховим сукобима са
полицијом, живот је изгубило пет особа.

ДРУГА ГОДИНА КОРОНЕ УПРКОС
ВАКЦИНАЦИЈИ

ОДЛАЗАК АНГЕЛЕ МЕРКЕЛ,
СЕМАФОР КОАЛИЦИЈА У НЕМАЧКОЈ

Пандемија корона вируса проглашена у марту
2020. није се завршила ни 2021. године, упркос
строгим мерама карантина, полицијском часу,
физичкој дистанци, затварању граница, ковид

Одлазак Ангеле Меркел са места канцеларке
после готово 16 година означио је крај једне ере
у немачкој политици. Владавину прве немачке
канцеларке обележио је низ криза, глобална
финансијска, европска дужничка, масовне
миграције у Европу 2015-2016. и пандемија
корона вируса. Нову владу је формирала
Социјалдемократска партија Немачке (СПД) са

снабдевањем гасом из Русије, кварови у нуклеарним
електранама у Француској, али и слаби ветрови, због
чега је порасло ослањање на енергију природног
гаса. Током пандемије корона вируса извоз гаса
из Русије у Европу опао је због смањене тражње.
Енормно поскупљење гаса праћено је скоком цене
електричне енергије од почетка септембра у бројним
европским државама. Русија је оптужена да успорава
испоруке гаса Европи да би издејствовала дозволу
за гасовод Северни ток 2. Москва одбацује оптужбе,
за скок цена окривљује шпекуланте на тржишту и
уверава западне партнере да ће снабдевање бити
стабилно. Енергетска криза је ојачала струју која
тврди да фосилна горива немају алтернативу.

ЗАТВОР ЗА НАВАЉНОГ, ПОЈАЧАНА
РЕПРЕСИЈА У РУСИЈИ
Најпознатији противник Кремља Алексеј
Наваљни ухапшен је у Москви 17. јануара,
непосредно по повратку у Русију из Немачке, где
се пет месеци опорављао од тровања совјетским
нервним агенсом. Хапшење Наваљног довело је

пропусницама, маскама и вакцинацији. Циљ
Светске здравствене организације (СЗО) да до
средине 2022. буде вакцинисано 70 одсто светске
популације делује тешко достижан, јер због
неправедне расподеле вакцине нису стигле до
најсиромашнијих земаља света, махом у Африци.
Тамо где их је било, власти нису увек биле у стању
да приволе грађане да се масовно вакцинишу.

АВГАНИСТАН, ПОВРАТАК ТАЛИБАНА
Авганистански екстремисти талибани преузели
су власт у земљи средином августа, мирним
заузимањем главног града Кабула и уласком у
председничку палату. Свега неколико недеља пре
предвиђеног коначног повлачења америчких и
НАТО снага, талибани су блиц офанзивом заузели
већи део земље. Председник Авганистана Ашраф
Гани раније је напустио земљу, а медији су пренели
да је отишао у Таџикистан. Талибани су 19. августа
прогласили Исламски Емират Авганистан, што је
био званичан назив у време њихове претходне
владавине, окончане америчком инвазијом.

НЕРЕДИ НА КАПИТОЛ ХИЛУ, БАЈДЕН
НА ЧЕЛУ САД
Председник САД, демократа Џозеф Бајден,
ступио је на дужност 20. јануара, после једног од
највећих изазова за америчку демократију. Победу
Бајдена на изборима Конгрес САД потврдио је 7.
Јануара рано ујутру, одбацивши све приговоре на

либералима и Зеленима. Нови канцелар Олаф Шолц
8. децембра је стао на чело „семафор“ коалиције,
назване по бојама три странке – црвено (СПД), жуто
(протржишна Слободна демократска странка) и
зелено. Коалициони споразум три странке тумачи
се као значајна промена у политичком правцу
највеће економије после 16 година коалиција
предвођених демохришћанима Ангеле Меркел.

НОВА КРИЗА У ОДНОСИМА ЗАПАДА
И РУСИЈЕ ЗБОГ УКРАЈИНЕ
Руске војне вежбе и гомилање војника у близини
граница Украјине у другој половини године
изазвали су забринутост САД, НАТО-а, Европске
уније и бројних западних земаља, а крајем године
порасла је напетост због страха од могућег напада
Русије на Украјину, иако је Москва у неколико
наврата демантовала да има такве намере.

МИГРАНТСКА КРИЗА НА ГРАНИЦИ
БЕЛОРУСИЈЕ И ЕУ
Европска унија се крајем године на својим
спољним границама, у Пољској, Литванији и
Летонији, суочила са великим приливом миграната
који су долазили из Белорусије. ЕУ је оптужила
председника Белорусије Александра Лукашенка
да је оркестрирао кризу тако што је охрабривао
мигранте да дођу у земљу, а затим их доводио на
границу са ЕУ. Брисел је оценио да је то Лукашенков
одговор на санкције које је ЕУ увела Белорусији
због репресије над присталицама опозиције.

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА, СКОК ЦЕНА
ГАСА И СТРУЈЕ У ЕВРОПИ
гласања електора по савезним државама. Томе су
претходили немири, који су кулиминирали упадом
у Конгрес присталица одлазећег председника,
републиканца
Доналда
Трампа.
Током

Глобална енергетска криза довела је у другој
половини године до наглог скока цена гаса и
електричне енергије у Европи, али и до несташице
струје у многим деловима света. На распламсавање
енергетске кризе утицали су проблеми са

до таласа протеста десетина хиљада људи широм
Русије, у више од 100 градова. Полиција је ухапсила
више од 10.000 демонстраната.

ОДЛАЗАК НЕТАЊАХУА
У јуну 2021. окончана је једна ера у Израелу.
После 12 година проведених на функцији, премијер
Бењамин Нетањаху је изгубио власт са разликом
од само једног гласа, 60 према 59. Уместо њега
парламент је изабрао коалициону владу предвођену
десничарем Нафталијем Бенетом и центристом
Јаиром Лапидом. Нетањаху је био премијер са
најдужим стажом у Израелу, укупно 15 година, ако
се рачуна и његов први мандат од 1996. до 1999.

ПУЧ У МЈАНМАРУ, АУНГ САН СУ ЋИ
ПОНОВО У ЗАТВОРУ
Војска Мјанмара пучем је у фебруару преузела
власт, ухапсила шефицу цивилне владе Аунг Сан
Су Ћи (76), поставила генерала за привременог
председника и прогласила ванредно стање на
годину дана. То је изазвало насилне демонстрације
против војне хунте, којој су поједине земље попут
САД, ЕУ и Велике Британије увеле санкције, као
и прекид интернета у земљи, полицијски час и
забрану окупљања. Међународна заједница је
осудила војни пуч. Насиље и репресију, током
које је према подацима невладиних организација
убијено више од 700 и притворено више од 5.000
људи, УН су окарактерисале као злочин против
човечности. Аунг Сан Су Ћи, бивша премијерка и
добитница Нобелове награде за мир, проглашена
је кривом за подстицање немира и кршење мера
против пандемије корона вируса. Почетком
децембра осуђена је на четири године затвора, али
јој је казна смањена на две године.
Извор: Бета
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КЊИГА КОЈУ МОРАТЕ ПРОЧИТАТИ

ДОКУМЕНТА
КОЈА СУ МЕЊАЛА ТОК
СВЕТСКИХ ДОГАЂАЈА

Познати историчар Сајмон Сибаг Монтефјоре
је у књизи „Писма која су променила свет“
одабрао документа која су мењала ток светских
догађаја, говорила о безвременим осећањима или
осликавала епоху у којој су писана.
Нека од писама су узвишена и пружају
надахнуће, друга су одбојна и узнемирујућа.
Поједина су изузетна књижевна дела, док су многа
сурова, груба и једноставно бесрамна. Ту су и она
еротична, као и ласцивна, док има и писама која су
крајње дирљива.
Овај пажљиво промишљени избор писама из
свих крајева света, која датирају све од древног
доба до XXИ века, прилагођен данашњем
читаоцу, обухвата љубавна писма али и позиве на
ослобођење, објаве рата и размишљања о животу
и смрти. Писци су различити: од Елизабете Прве
и Катарине Велике, преко Стаљина и Пикаса до
Манделе, од Фани Берни и Ејде Лавлејс преко

Емелин Панкхерст до Розе Паркс,
од Микеланђела и Моцарта преко
Пушкина, Балзака и Оскара Вајлда до
Чехова, од Рамзеса Великог и Августа
преко Сулејмана Величанственог и
Линколна до Хитлера и Черчила.
Живописним и приступачним стилом
мајстора приповедања Монтефјоре
показује због чега су ова писма
незаобилазно штиво, како могу да
разоткрију и осветле прошлост – и
обогате наш данашњи живот.
„Писма која су променила свет“
Сајмона Сибага Монтефјореа можете
наћи од петка 21. јануара у свим Делфи
књижарама, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и
на сајту laguna.rs.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (150)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ПАМЋЕЊЕ
ИСКОНСКОГ ЗДРАВОГ РАЗУМА

Постмодерна се хвали својим
трофејима, човековим умом и телом.
Човек може бити све, и мушко и женско
и нешто између, ако има пара бира
пол, тетовира се, уграђује импланте,
живи алтернативне животе, пристаје
и прихвата све а све то због прутића
са све мањом шаргарепом, због све
веће батине на чијем крају виси сува
шаргарепа комформизма.
Да ли постоји студија о повезаности
популарности Кока - коле и експлозије
дијабетеса? Да ли дијабетичар може да
користи, тужи и има користи од тога
јер се навукао на шећерну водицу?
Укупни трошкови због дијабетеса,
штете, патње и смрти људи већи су од
проблема са
наркотицима, тврди једна америчка
студија.
На Пајином Триптихону, као некој
ванземаљској
представи,
чистој
филозофији здравог разума коме се
сви смеју као трофеју постмодерних
напора претварања блиставог ума
човека у амебоидну сунђерасту
творевину која све теже подноси саму
себе.
Пајин Триптихон свако може да
тумачи како хоће. Неки верници
идеолошких покрета препознају ту
тешку пропаганду о пасторалном
животу у доба освита либералног
капитализма код нас.
Други, који су већ згрнули капитал,
виде чисту комунистичку пропаганду,
величање радника и некаквог
слободног рада без газди као претечу

технолошког друштва једнакости у
друштво једнаких у малој оази, Вршцу
некад.
Ту негде скоро брат највеће звезде
постмодерне уметности са наших
простора, окићеној свим орденима
АВНОЈ-а, завнобиха и 1. маја, јавно је
као стручњак изнео своје мишљење
о његовом раду и рекао да је то
сушта антиуметност. Оно мало здраве

културе и технологије и друштвени
ставови нису успели. Врли нови свет
обећава нам да можемо бити било шта,
било ког пола и година, материјалног
стања и успеха, али само у Тик - ток
сајбер земљи дембелији где јефтино
иживимо своје фрустрације због
све веће немоћи да повучемо ручну
кочницу опијени самозаборавом.
Пајин Триптихон је нежно, стидљиво,

памети, које нисмо успели да се
отарасимо, пита се шта је ту добро а
шта је уметност, и да ли постоји разлика
између видара, лекара душе и џелата
душе ако је геније у свом послу?
Општа регресија врлина појмова
етике и здраве памети добила је
у пандемији сјајног савезника да
о докусуре оно што постмодерне

топло подсећање на некад нормалне
врлине; скромност у временима опште
немаштине и изгубљеним шансама да
се том животу вратимо кад глобална
машинерија почне да штуца, брекће,
инплодира, кад мрежа почне да се кида,
кад мегабродови плутају а фабрике
стају, ми морамо поново да научимо да
ходамо, возимо бицикл, јер најважнији

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

чланови нашег домаћинства ауто, лап
топ, од једном отказују, ускраћују своје
привилегије и остајемо препуштени
себи.
Мало дете, беба скоро, за сваки
случај има рефлекс пливања. Мала деца
боље се сналазе изгубљена у шуми
од одраслих. Неке наше способности
дежурају у нама устукнуле су пред
хордама закона правила обећања.
Да ли је наш ум хемијски и биолошки
рачунар без идентитета и да ли је наша
личност тек конструкт, некаква радна
практична варијанта понашања за
потребе живљења у компликованим
друштвеним односима?
Има ли испод те шареноликости,
те амебоидне податности и нечег
исконског, чврстог, неког заједничког
именитеља попут онога о механизмима
и логикама праве уметности кад
дарован дарује недаровитима свој
дар даровитости да овладају својим
животом и кад хаковање по нашем
уму, брисање свих стубова наслеђа и
окосница опстанка, постане велики
трофеј постмодерних активиста.
Та чудовишна сличност, која се
намеће да самопрограмирани као и
они апарати које купујемо и којима
се користимо, а они користе нас,
мењају наше ритмове, навике, страсти,
потребе и ко ту кога програмира?
Вирус короне добио је своју вакцину.
Вакцина за постмодерну пандемију
можда је у Вршцу као Пајин Триптихон.
Т. Сухецки
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА СА
КИКИРИКИЈЕМ

НАМИРНИЦЕ:
- 3 шаргарепе средње величине
- 1 кисела јабука
- 30 г печеног кикирикија
- сок од пола лимуна
- 100 г киселе павлаке
- соли по укусу

ПРИПРЕМА:

Шаргарепу и
јабуку добро опрати, затим их ољуштити
и крупније изрендати.
Кикирики ситно исецкати.

У масу додати и сок од половине
лимуна, киселу павлаку и зачинити по
укусу. Све добро измешати и држати
у фрижидеру до служења (може да стоји
2-3 дана).

ПИЛЕТИНА У СОСУ
СА КОРИЈАНДЕРОМ
НАМИРНИЦЕ:
- 300 г Матијевић пилећих
прса
- 1 чаша немасног јогурта
- 1 кашичица сенфа
- мало соли
- мало бибера
- першун
- 1 кашичица кима
- пар семенки коријандера

ПРИПРЕМА:

Матијевић пилећа
прса исећи на коцкице и пећи 5 минута у
тигању, без масноће. Повремено протрести
тигањ да би пилетина са свих страна била
подједнако печена.
Залити јогуртом, додати сенф, со и бибер,

НАМИРНИЦЕ:
Кора:
- 5 јаја
- 200 г млевених бадема
- 80 г путера
- 80 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 2 кашичице прашка за
пециво
- 2 кашике сока од
поморанџе
- 200 г чоколаде
Фил:
- 250 мл слатке павлаке
- 250 г чоколаде
- 1 кашика ликера од бадема

ПРИПРЕМА: Кора: Шећер,
ванилин шећер и путер пенасто умутити.
Додати жуманца, млевене бадеме, прашак
за пециво, сок од поморанџе и растопљену
чоколаду. На крају лагано умешати чцврст
снег од беланаца. Смесу излити у плех
од рерне обложен папиром и премазан
путером. Пећи око 50 минута у рерни
претходно загрејаној на 180°Ц.
Фил: Загрејати слатку павлаку до

а затим и ким и мало измрвљених семенки
коријандера. Промешати, па динстати на
умереној ватри док сва течност не уври,
отприлике још 5 минута.
Пред сам крај динстања обилно посути
насецканим першуном

А М А Р Е ТО
ТО Р Т И Ц А

тацке кључања (не сме да прокључца), па
прелити преко чцоколаде изломљене на
комадићце. Мешати док се не добије глатка
смеса. Охладити, па умутити миксером док
се не удвостручи волумен и умешати ликер
од бадема.
Охлађену кору исећци на кругове (може
и чашом), па уоквирити обруцима. На сваки
круг нанети фил и поравнати. Ставити у
фрижидер да се добро стегне. Декорисати
чоколадним украсима.
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и односе с верским заједницама АП Војводине

RECUNOAȘTERE, CONTRIBUȚIE ÎN DOMENIUL MUZICII

Decernarea premiului
orașului Zrenianin
P
remiul oraşului Zrenjanin, cea mai importantă
recunoaştere anuală acordată pentru rezultatele obținute în diferite domenii, de interes pentru oraşul Zrenjanin
a fost acordata în cadrul ceremonie de Revelion tradiționale, ținuteîn ultimile zile ale anului 2021.Everimentul a avut loc în Sala Baroc a

»Roman Bugar
Primăriei, în prezența reprezentaților din viața politică a
Districtului Banatului, a reprezentanților companiilor şi
instituțiilor publice, ai vieții
economice şi publice a oraşului. Gazdele au fost primarul
oraşului Zrenjanin Simo Salapura şi preşedintele Adunării
Oraşului Čedomir Janjić, care au înmânat Premiul Oraşului laureaților din acest an.
Printre cei premiați în
domeniul culturi muzicale,
premiul a fost înmânat lui
Roman Bugar, directorul Filarmonicii din Zrenjanin, care a absolvit Academia de Arte din Novi Sad, vioară, apoi
masterul la Banja Luka. Di
ani copilăriei participă la difrite competiți, de la şcoala
de muzică apoi la festivale de

folclor şi muzică românească, ca solist instrumentist cu
Orchestra „Lira” din Torac şi
în cadrul S.C.A. „Ștefan Ștefu” din Ecica. În 2009, a reînnoit Orchestra de Cameră
din Zrenjanin, iar în acelaşi
an a devenit dirijor al orchestrei Consiliului Național al
Minorității Naționale Române, dar şi preşedinte al marelui Festival de Folclor Românesc din Voivodina în 2011,
doi ani mai târziu a reînnoit
activitatea Filarmonicii Zrenjanin, fondată în 1890 ca prima din țară. Din momentul
în care a devenit şeful Filarmonicii Zrenjanin, aceasta a
devenit un segment extrem
de important în domeniul
culturii oraşului Zrenianin.
În mod tradițional, spectacolul orchestrei deja tradițional deschide cea mai mare
scenă de concert din oraş, din
Piața Libertății, în cadrul manifestării „Zilele Berii”, concerte care au un mare interes la public, nu doar în oraş
ci şi în regiune. .Colaborează
cu diverse orchestre din țară,
fiind şi membru Cvartetul de
coarde „Pannonia”, fondator
al Orchestrei de muzică populară a Românilor din Voivoidina, organizator al Festivalului de romanțe şi muzică de pahar, care deja tradițional se desfăşoară în oraşul de pe malul râului Bega
de ani în şir, ajuns la ediția a
zecea. Din anul 2015 este directorul Orchestrei Simfonice Voivodina. Premiul este o recunoaştere merituasă
pentru contribuția sa în domeniul culturii muzicale, la
nivel de oraş şi regiune. M. V.

DIN PERIOADA FRUMOASĂ A SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
„VIN COLINDĂTORII” – EVENIMENT
TRADIȚIONAL ÎN LOCALITATE
În fiecare Ajun, Toracul este plin de colindători. Asociaţia Pentru Artă
şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici-Bocăluţ” şi în anul 2021 a
organizat manifestarea „Vin Colindătorii”. În seara de Ajun s-au adunat cete
de colindători şi trupe de copii şi adulţi din Torac, care alături de membrii
orchestrei „Lyra” au colindat cu minunatele colinde româneşti.
Scopul acestei întâlniri a fost ca colindele să ajungă în sufletele torăcenilor,
iar colindătorii care colindă prin sat toată ziua să se întâlnească în centrul
localităţii şi să colinde tuturor. Aceasta întâlnire nu a fost un concert
de colinde, a fost o seara în care torăcenii s-au adunat pe lângă foc,
încălzindu-şi vocile cu ceai şi vin fiert. Au colindat copii, de la clasele I-VIII
ale ȘG „George Coșbuc”, trupe de colindători, Ana Maria Damian și Gabriela
Petrovici, mici colindători care au avut curajul să colinde și bineînțeles,
orchestra „Lyra”. Toată lumea a avut loc în fața Căminului Cultural, în aer
liber, petrecând împreună clipe plăcute în sunetul colindelor.

CONCERTE DE COLINDE, COLINDUL UN OBICEI FRUMOS,TRADIȚIONAL
»Roman Bugar din Ecica

Colindele, completează
atmosfera de bucurie
și sărbătoare
C
oncertul de Colinde, organizat de Asociaţia pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ”, împreună cu Fundația
„Protopop Traian Oprea” din
Vârşeț, Centrul Artei Populare
din Nicolinț, S.C.A. „Luceafărul” din Vârşeț, Fundația „Cotărița cu mirazuri” din Torac
şi Biserica Ortodoxă Română
din Seleuş, cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcopul Daciei Felix şi inițiatorul Protopo-

piatului Ortodox Român din
Belgrad a avut loc sâmbătă, 18
decembrie, în sala de spectacole a Căminului Cultural din
Torac. Când ajung sărbătorile
de iarnă, şi cea mai importantă sărbătoare a iernii, Naşterea
Domnului sau
În jurul bradului pe scena
Căminului torăcean, s-au cântat colindele cunoscute „Astăzi
s-a născut Hristos”, „Iată vin colindătorii”, „Trei pastori”, „Colindăm din toată țara”, „Colindița” şi alte cunoscute colinde.

»Alisia Babescu din Torac

»Gabriela Petrovici și Ana Maria Damian din Torac

LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN TORACU MARE, S-A DESFĂȘURAT

Manifestarea „Colindele la vatra dorului” ediția a XXIII-a
E
diția a tradiţionalului Praznic al obiceiurilor de iarnă
„Colinde la vatra dorului”, organizat de Fundaţia – Societatea
Română de Etnografie şi Folclor
din Voivodina împreună cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a avut loc în
prag de mare sărbătoare creştină a Crăciunul.
La Biserica ortodoxă din Toracu-Mare au avut loc „Colindele la
vatra dorului”, eveniment la care
anul acesta au participat grupul
de colindători copii din Torac,
cordonatori Cristian Popi, paroh la Biserica ortodoxă din Toracu-Mare, Aleksandara Lelea,
Minu Lelea la chitara, precum
şi corul bărbătesc al B.O.R. din
Toracul Mare ,Armonia”, condus de prof. George Jurca. Prima ediție a „Praznicului obice-

»Todor Doru Ursu, directorul I.C.R.V.

»Grupul de colindători din Torac

iurilor de iarnă” a fost organizată în anul 1997, care în fiecare an
adună grupuri de colindători cu
scopul păstrării sfintelor colinde,
datini şi obiceiuri de iarnă, de
Crăciun, Anul Nou şi Bobotează, moştenite din bătrâni.

Acest eveniment spiritual
organizat de Fundaţia – Societatea Română de Etnografie
şi Folclor din Voivodina care a
realizat douăzeci şi trei de ediţii în fiecare an, cu excepția anului trecut din cauza restricțiilor
pandemice. Manifestarea se organizează din anul 1997 la Torac,
şi a rămas o manifestare tradițională, care în continuitate se
organizează în această localitate. Ani de-a rândul au participat
cete şi trupe de colindători, ansambluri, formații, cu colinde şi
obiceiuri de Crăciun, din țară şi
din România. În fiecare an în tot
mai multe sate, se adună şi organizează manifestări dedicate
sărbătorilor de iarnă.

»Grupul de colindatori (Poza/Ljljana B.)
În fiecare an cete de colindători au mers din casă în casă să vestească
Naşterea Domnului şi să le ureze belşug gospodarilor. Tradiţia este
respectată oamenii i-au primit pe colindătorii cu bani, dulciuri, nuci…
E o tradiţie veche, încă părinţii, străbunicii, umblau cu aceste colinde,
îndeosebi cu colinda Trei Păstori şi Trei crai de la răsărit, colinzi care se colindă
de mulţi ani, poate de sute de ani. Colindătorii îşi doresc ca şi copiii să păstreze
tradiţiile româneşti de aceia se organizează acest everiment, intâlnirea din
centrul localități unde fiecare copil și grup de colindători se prezintă celor
prezenți. Ca și-n fiecare an colindători au primit un pachețel cu dulciuri. M. V.

Concertul a început cu colinda interpretată de Orchestra
de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijor Grațian Petrovici, coordonator artistic Petru Popa. Solişti şi de data aceasta au fost acompaniați
de Orchestra de muzică populară a Românilor din Voivoidina, dirijor Grațian Perovici iar
aranjamentele musicale fiind
semnate de Graţian Petrovici,
Petru Popa, Todor Doru Ursu
şi Filip Baloş. Evenimentul a
fost sprijinit de Comunitatea

Locală Torac, Comuna Jitişte,
Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informare publică şi Relaţiile cu Comunităţile Confesionale, Provincia Autonomă Voivodina şi Consiliul
Național al Minorității Naționale Române din Serbia.
Pe scena frumos împodobită, în jurul bradului, cu colinde
româneşti s-au prezentat soliştii vocali: Roman Bugar şi Laura Petrovici din Ecica, Ionelio Labode, Alexandra Cebzan
Zeman şi Angela Paşca din Nicolinţ, Gabriela şi Grațiela Brăgean din Ovcea, Alisia Babescu,
Georgeta Sfrăncioc, Ana Maria
Damian, Gabriela Petrovici şi
Alexandra Lelea din Torac, surorile Teodora şi Cristina Mic
din Satu Nou şi Vanesa Crețu
din Uzdin.
În duet pe scena Gabriela şi
Grațiela Brăgean au interpretat
şi s-au prezentat în fața publicului torăcean cunoscutul colind „Trei păstori”, iar Gabriela Petrovici împreună cu Ana
Maria Damian, au interpretat
colindul „Colindăm din toată
țara”, un colind frumos care
au făcut o atmosferă de bucurie şi emoție sufletească, o atmosferă de sărbătoare.
Concertul de Crăciun, a fost
prezentat de Alisia Babescu şi
Larisa Pancaricean şi urmărit şi
de Radioteleviziunea Voivodinei,
Postul de Radio Novi Sad – Redacţia programului în limba română şi Casa de Presă şi Editură
„Libertatea” din Panciova. M. V.

»Corul bărbătesc al B.O.R. din Toracul Mare, „Armonia”

Ediţia a XXIII-a „Praznicului obiceiurilor de iarnă” a fost
inaugurată de Todor Doru Ursu, directorul Institutului de
Cultură a Românilor din Voivodina, a salutat participanți
şi pe cei prezenți la acest everiment, care anul acesta a fost
organizat într-un mod modest
şi restrains, doar cu participanții din Torac.
Rămâne speranța ca anul viitor se v-a organiza cu un număr mai numeros de colidători
cu colinde tradiționale care vor
răspândi vestea Naşterii Domnului. După terminarea evenimentului fiecare copil a primit
pachețele cu dulciuri.
M. V.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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,
Број
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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. 831134.
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: 061/2583124.
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
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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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

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,

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
На продају круњач и прекрупач
Пољострој,
дизел
мотор
Ломбардини 12 кс нов. Тел. 063/308331.
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. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411496.
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.

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 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.
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.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел.
063/ 1871673.
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
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

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.

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.

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. 060/8435097
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

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 ЛРпразне. 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

СЕЋАЊЕ

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“ 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. 062/310915
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
Пећ на дрва „Алфа плам“ , цена
3.000 дин. Тел. 063/1509822.

ИВАНКА ЂОРЂЕВИЋ
рођена ЗРЕЊАНИН
1927-2019-2022.

Пленила је добротом,
племенита и пожртвована,
одлучна у свему, подарила нам је
животе и бринула о нама готово
до свог последњег даха.
Преселила се у успомене, где
траје, као лепота, девојка, храбра
партизанка, брижна мајка,
незаборавна и дарежљива баба и
прабаба.
Са поносом: синови Желимир
и Драгољуб, унуци Бојан и Сенка,
снаја Јелена и праунук Јован.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВИ РОМАН АНЕ ПРЕМОЛИ „ОВА ЈЕ ЉУБАВ КАТАСТРОФА У НАЈАВИ“

ИТАЛИЈАНСКИ
БЕСТСЕЛЕР
БРОЈ ЈЕДАН
Књиге Ане Премоли увек се налазе у
самом врху италијанских топ-листа, а њен
нови роман „Ова је љубав катастрофа
у најави“ већ је један од најчитанијих у
Италији!
Протагонисти нове приче Ане
Премоли су амбициозни златни дечко
пословног света и наследница богатих
предузетника. Едоардо је згодан, млад
и богат, али и стручњак за бизнис и
аквизиције, а сада жели да преузме
компанију Хелт грин, која се нашла у
проблему након инцидента с извршним
директором. Да би у томе успео, мора
да обрлати чланове породице Лонго,
која је оснивач и власник генерацијама.
Постоји само једна препрека: потребно
је да се са тиме сложи и Елена, унука
старих акционарки. Елена више нема
никакве везе с компанијом, пошто је њен
отац поставио свог мушког наследника
на чело фирме. Она је у међувремену
окренула нови лист и отворила
холистички центар у који људи могу да
побегну од свакодневног хаоса.
Елена не попушта, али пораз
једноставно није у Едовој ДНК и због
тога одлучује да проведе неколико дана
у Еленином центру. Уверен је да може да
је натера да се предомисли тако што ће
употребити сав свој шарм. Међутим, неке
ствари не може да предвиди ни цинични
и прорачунати бизнисмен попут њега.

Да ли ће изазов прерасти у нешто
више? Ова је љубав катастрофа у најави
је књига за све романтичне душе које
верују у љубав и срећан крај.
„Ана Премоли је најбољи писац
романси у Италији.“ – Елле
Књига је доступна на сајту vulkani.rs. и
у књижарама Вулкан.

„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 „Ова је љубав
катастрофа у најави“, које ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу имејл
на адресу citajmokulu@gmail.com. У
прошлом броју поклањали смо књигу
„Мишић Тип је несташан“, освојиле
су је Драгиња Медић и Емина Тот.
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“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4. БРОЈ 72,
20. ЈАНУАР 1981.

ПОЧЕЛО ЈЕ ШКОЛОМ ЦРТАЊА
Јединствена школа цртања у вршачком Дому
младости почела је са радом 13. јануара, отворена је
за заинтресоване сваког радног дана у поподневним
часовима, изузимајући понедељак. До сада се
у савладавању цртачког посла опробало преко
педесет полазника, ђака основних и средњих школа,
радника, студената. Школу воде млади уметници
Томислав Сухецки и Миодраг Калишки, који - заједно
са Драганом Грујићем - раде и на упознавању младих
са вештином фотографског снимања.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
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.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (20)

ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ
ИЛИ
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У СТАТИСТИЧКОМТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ
Школа цртања је бесплатна, материјал за све
полазнике је обезбеђен, а инструктивни сусрети
ове врсте наставиће да се одржавају и после
зимског распуста, уторком и средом у поподневним
часовима.
Чини се да је ова корисна акција, коју свестрано
подржавају ОК ССОВ, Дом младости, Штампарија
„Слобода“ и НИРО „Вршачка кула“ , у међувремену
подстакла и друге активности младих. У Дому
младости сада се, наиме окупљају и млади музичари,
а на путу је и формирање и драмске групе.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4. БРОЈ 72,
20. ЈАНУАР 1981.

ДА ЛИ НЕКОГА ПРЕПОЗНАЈЕТЕ?
Мало података можемо да понудимо читаоцима
уз горње две фотографије, осим да нам их је за
објављивање посудио Калман Шару, да су начињене
приликом одржавања 2. гимнастичког слета у Вршцу

1947. године (у близини данашњег вештачког језера)
и да их је снимио Пера Смиљанић. Нисмо успели да
сазнамо ко су спортисткиње и спортисти на њима.
Можда је то неко од наших читалаца... Па уколико је
тако, јавите се...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ОД ФРАНЦА ШАМСА

Превео Александар Бобик
Већ ове малобројне, али
маркантне речи морале су
побудити дивљење посетилаца
(у
погледу
констатоване
изванредне продукције
у
светским размерама), квалитет
је ипак за њих остао тајна. Но
ипак он је откривен одлуком
жирија, који је нашао за сходно
да осморици наших излагача и
то господи: владики Емилијану
пл.
Кенгелцу,
Вилхелму
Адлеру, Јохану Гетману, Петру
Маринковићу, Адаму Тиру, Карлу
Хацу, Адаму Кеслу и Валентину
Вајферту, додели признања у виду
дипломе, што је због релативно
малог броја вршачких излагача
врло значајно признање; при
чему се не сме заборавити,
да је пре кратког времена, на
међународној пољопривредној
изложби у Бремену 1874. г. нашем
суграђанину господину Јохану
Гетману додељена
бронзана
почасна медаља, поред признања
у виду дипломе.
Ако нам и није успело да нашим
винима, у општем такмичењу,
обезбедимо изванредан реноме,
јер су нас још на почетку изложбе
неки листови дисквалификовали
неправедним и недостојним
нападима, специјално упереним
против наших експоната, а
коначно, иако нас је један
стручњак
и
члан
жирија
онемогућио да нам се доделе она
признања, која наши производи,
према квалитетној вредности, са
правом заслужују, не можемо се
пасивно односити, зато што одлука
жирија (због обиља експоната и
кратког времена за доношење
одлука) није испала позитивна
за све наше излагаче, иако је
требало далеко објективније
поступати. Напад штампе не
треба уопште да нас тангира, јер

лажне гласине потребне због
лоше обавештености, оповргнуте
су чињеницама. Сасвим је други
случај са експертизом већ
поменутог стручњака и члана
жирија. Тај члан жирија је без
икаквих резерви изјавио да су
наша танка и блага вина, као и
она из суседног града Бела Црква,
искључиво погодна да јака, али
кисела аустријска вина, мешањем
оба хетерогена својства, учине
погодним и укусним за потрошњу.
Другим речима овај стручњак
каже:
“Вршачко вино има само тада
вредност, када као материјал

за мешавину користи да кисело
аустијско вино постане питко”.
Те речи имају у својој природној
консеквенци и ову поруку: да
аустријска вина немају никакву
вредност, када неби постојала
вршачка вина. Посматрамо ли
ово питање, не са становишта
овог стручњака и члана жирија,
заборавимо узглед и то да је тај

човек винарски трговац и да
у Вршцу купује вина, из свега
резултира питање, да ли вршачко
или аустријско вино немају
сопствене вредности, или ту
вредност имају оба вина која се
мора признати сваком, са свим
својим специфичностима.
Ми, вршачки произвођачи
вина, да би сами упознали
вредност
наших
производа,
организовали смо честе локалне
изложбе и стигли смо до уверења,
да наша вина не заслужују да се
третирају као обичан материјал
за мешавину , јер су она због
своје јачине, пријатног букеа и
пријатног укуса, потпуно погодна
да као добра сорта вина буду
воларизована на свим тржиштима
у земљи и иностранству и то
под оргиналним именом свог
порекла.
Овим малим меморандумом
желимо да побудимо пажњу
јавности у земљи и иностранству,
тачније оном делу пословног
света који се бави артиклом
“вино”, те дозвољавамо себи само
право да назначимо, да смо увек
спремни, да допустимо да говоре
чињенице. Нас не мотивишу
никакве задње мисли, ни лични
интрес, ни друштвени престиж,
већ је искључив мотив, да на
позитивно схваћеној грађанској
дужности,
промовишемо
мисао, да нашим производима
прибавимо оно име, које према
нашем сазнању и савести
заслужују, јер остварењем ове
мисли, валоризоваће се огроман
труд и бескрајна марљивост и
вредноћа наших суграђана и
постизање оног благостања које
се може постићи само у тој мери,
у којој се валоризација продукта
може постићи под својим
сопственим именом.
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“ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ПОЕТИЧАН И СВЕОБУХВАТАН ЛЕТОПИС:

О СЛОБОДИ И ЕМАНЦИПАЦИЈИ

„ЛЕВОРУКА ЖЕНА“ ПРВИ ПУТ
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Лагуна први пут на српском језику
објављује роман „Леворука жена“, ремекдело нобеловца Петера Хандкеа, по
којем је снимио и истоимени филм.
Без очигледног разлога, а под
утицајем „просветљења“ које не жели
да објашњава, Маријана тражи од свог
мужа да је напусти, да оде и остави
је саму са осмогодишњим дететом.
И ево је, коначно „слободне“, како
најпре проживљава тренутке панике
немирно тумарајући по собама које
почињу да је гуше. Враћа се и на стари
посао преводитељке с француског, али
док седи у кући за писаћом машином,
није у стању да куца. Тишина у стану је
исцрпљује, па излази у шетње, посећује
своју пријатељицу Франциску. И тако дан
за даном, из часа у час, оно што је почело
као бекство од застрашујуће празнине
живота постепено постаје истинско
ослобођење.
Одбацујући преступничке форме
шездесетих, Хандкеова немилосрдна
али деликатна приповедачка машина
усвојила је објективан и равнодушан
поглед филмске камере. Прича
о Маријани и Бруну у целости је
састављена од голим оком неприметних
призора суптилности, које би многи
отписали као небитне а који, уместо
тога, одређују више од свега срећу или
несрећу појединца: ситни покрети,
погледи, тонови гласа из странице у
страницу интегришу се у незабораван
портрет жене на прагу „дугог периода
самоће“.
Роман „Леворука жена“ читамо
у изванредном преводу награђене

преводитељке Маје Анастасијевић.
Можете га пронаћи у свим књижарама
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца,
онлајн књижари delfi.rs и на сајту laguna.
rs.
Извор: Лагуна

ЗАВРШНИЦА РЕМЕК-ДЕЛА МОДЕРНЕ ФАНТАСТИКЕ

Као легендарни ратни вођа на челу
Лакота, староседелачког народа који су
непријатељи звали погрдним именом
Сијукси, Луди Коњ једна је од личности
америчког Запада. Иако се његовом лику
диве већ више од једног и по века, Луди
Коњ до сада није био довољно заступљен
у историјским изворима.
На бојном пољу, као ратни поглавица,
нанео је тежак пораз Кастеровом Седмом
коњичком пуку и бацио америчку војску
на колена, али тек данас, захваљујући
чувеном историчару Џозефу Маршалу и
његовој књизи „Пут Лудог Коња: Историја
племена Лакота“, коначно имамо прилику
да упознамо Лудог Коња онако како су
га знали његови саплеменици, Лакота
Индијанци.
На основу темељних истраживања и
богатог усменог предања с којим је шира
јавност ретко у прилици да се упозна,
Маршал – и сâм припадник народа
Лакота – слика живописан портрет
тог човека, времена у којем је живео и
његовог наслеђа. Од моћне визије која
га је подстакла на борбу до жене коју
је волео али изгубио, од првих корака
„светлокосог“, како су га још звали, до
срамне издаје његових убица, ово је
узбудљива прича која слави једну културу,
мукотрпан живот и незаборавног хероја
који остаје легенда у духу староседелаца
северноамеричког континента.
Џозеф М. Маршал Трећи, историчар,
предавач и приповедач, аутор је шест
књига о историји и култури Лакота, међу
којима је и „The Lakota Way: Stories and
Lessons for Living“ (дело које је ушло у
финале избора за књижевну награду
америчког ПЕН центра за 2002. годину).
Одрастао је у индијанском резервату

Сијукса у Роузбаду. Матерњи језик му је
језик Лакота. Маршал је добитник награде
коју додељује организација Wyoming
Humanities, радио је као стручни саветник
и глумац у телевизијским филмовима,
укључујући и минисеријал Ретурн то
Лонесоме Дове. Живи на северу Великих
равница.
Књигу „Пут Лудог Коња: Историја
племена Лакота“ можете пронаћи у свим
књижарама Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на сајту
laguna.rs.
Извор: Лагуна

НОВА ПСИХОЛОШКА ДРАМА МАТИЈАСА ЕДВАРДСОНА

„ЛУНА – МЕСЕЧЕВ ОСВИТ“
Присуствујте коначној борби Змајева
за апсолутну власт у финалу трилогије
„Луна“ Ијана Мекдоналда у роману
„Месечев освит“, од којег ће вам застати
срце.
Рат за Месец бесни. Његов исход
одредиће судбину целог човечанства.
Стотину година у будућности води се
рат између Пет Змајева – пет породица
које контролишу водеће индустријске
компаније на Месецу. Сваки клан чини
све што је у његовој моћи да се узвере
на врх ланца исхране – уговореним
браковима, корпоративном шпијунажом,
отмицама и масовним убиствима.
Домишљатим
политичким
манипулацијама и пуком снагом воље
Лукас Корта се диже из пепела и
граби контролу над Месецом. Може га
зауставити једино његова сестра Аријел,
бриљантна лунарна правница.
Књижевни критичари широм света
имају само речи хвале за „Луну“: „Сваки
Мекдоналдов лик из чије визуре
пратимо причу је хуман, фасцинантан и
повремено узнемирујуће реалистичан,
а Сунчев систем 22. Века дочаран је
чудесно“, објавио је Publishers Weekly.
Занимљивост везана за Мекдоналдову
трилогију јесте и да је ЦБС купио права на
роман „Луна – Млад месец“ са намером
да направи телевизијску серију.
Ијан Мекдоналд је рођен 1960. У
Манчестеру у Енглеској. Мајка му је
Иркиња, а отац Шкот. Са породицом се
преселио у Северну Ирску 1965. Освојио
је награду „Локус“, награду Британске
научнофантастичне
асоцијације
и
Меморијалну награду „Џон В. Кембел“.

„ПУТ ЛУДОГ КОЊА: ИСТОРИЈА
ПЛЕМЕНА ЛАКОТА“

Тренутно живи у Белфасту.
„Луна – Месечев освит“ у преводу
Горана Скробоње можете пронаћи у
свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари
delfi.rs и на сајту laguna.rs.
Извор: Лагуна

КОЛИКО ДОБРО ПОЗНАЈЕТЕ
СВОЈЕ КОМШИЈЕ?
Оштроумно и вешто изграђена
психолошка драма „Добре комшије“
Матијаса Едвардсона следи класичан
драматуршки модел у ком напетост
постепено расте да би затим мало
спласнула, таман толико да се
донекле опустите, и баш тада, када то
најмање очекује, прича вас поново
удари свом снагом, тако да сасвим
останете без даха.
Мике и Бјанка су се доселили у
идилично и мирно насеље које делује
савршено за њихову породицу. Али
док полако упознају своје комшије,
осећај нелагоде све више расте. Када
Бјанку испред куће удари ауто, у први
мах се чини да је у питању трагичан
несрећни случај. Али док се она у
болници бори за живот, на видело
излазе сумње, како у полицији тако
и у насељу. Мике је одувек имао
поверења у правосуђе. Али шта ће се
догодити онда када му се учини да је
за њега једини излаз да узме правду у
своје руке?
Ово је седми роман шведског
писца и средњошколског професора
шведског и психологије Матијаса
Едвардсона. Његов психолошки
трилер „Сасвим обична породица“
постао је светски бестселер, објављен
у више од тридесет земаља.

„Добре комшије“ можете пронаћи
у свим Делфи књижарама, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари
delfi.rs, као и на сајту laguna.rs.
Извор: Лагуна
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СПОРТ
МАРКО РАШИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ:

СПОРТСКУ 2021. ГОДИНУ ОБЕЛЕЖИЛЕ ВРШАЧКЕ
КОШАРКАШИЦЕ И ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА

Анализирајући спортску 2021. годину у
Вршцу, члан Градског већа за омладину и
спорт, Марко Рашић, истакао је завидан
пласман кошаркаша Вршца у Кошаркашкој
лиги Србији, повратак кошаркашица
Вршца у друштво најбољих тимова наше
земље и историјски пут ОФК Вршца ка
Првој лиги Србије. Подсетио је на значајна
инфраструктурна улагања, говорио о
повећању броја клубова на градској
територији као и потврди великих
организационих капацитета Вршца када су
у питању спортске манифестације.
Како би оценили спортску 2021. годину и који
су је догађаји обележили?
- Задовољство ми је да на почетку нове године
могу да кажем да је претходна била веома успешна
иако је протекла у знаку пандемије коронавируса.
Вршац је у 2021. увећао своју спортску породицу,
добили смо бициклистички клуб и нове клубове
борилачких вештина, радује ме што се повећао број
младих, школованих тренера, али такође можемо
бити задовољни јер су клубови у потпуности
реализовали своје планове и програме за које су
конкурисали и добили финансијска средства из
буџета Града Вршца.

Осим јаке финансијске подршке спортски
клубови раде у све бољим условима имајући
виду да Град Вршац значајна средства улаже у
изградњу и обнављање инфраструктуре.
- Најзначајнија улагања била су у опремање
градског базена који је сада велелепан комплекс са
свим садржајима који имају најмодернији објекти
тог типа у нашој земљи. Сви који су долазили
на градски стадион имали су прилику да виде
да је помоћни терен постао модеран тренажни
центар са вештачком травом и осветљењем а да
главни прераста у м мултифункионални објекат,
односно постаће атлетски стадион са свим
инфраструктурним садржајима неопходним за
организацију атлетских такмичења и припрему
спортиста. Никако не смем да заборавим да
поменем сарадњу са Покрајинским секретаријатом
за спорт са којим смо били партнери на пројектима

РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

обнављања две школске сале у нашем граду, сала
ОШ „Младост“ и ОШ „Ђура Јакшић“ у Павлишу.
Организујући велика спортска такмичења
годинама уназад Вршац се сврстао ред
изузетно гостољубивих домаћина и врхунских
организатора. Прилика је да се подсетимо које
су то манифестације обележиле годину за нама.
- Већ у марту месецу били смо домаћини
завршног турнира „Милан Цига Васојевић“ на којем

су наступиле четири најбоље женске кошаркашке
екипе Србије: Црвена звезда, Војводина, Радивој
Кораћ и Арт Баскет. За организацију тог такмичења
Вршац и Центар Миленијум добили су похвале од
Кошаркашког савеза Србије и велике су шансе
да и ове године добијемо домаћинство. Када
говоримо о кошарци морам да кажем да је Центар

Миленијум претходне године заиста био центар
кошаркашких збивања, све младе репрезентативне
селекције Србије припреме за велика такмичења
спровеле су баш овде. Истакао бих одличну
сарадњу са Олимпијским комитетом Србије уз
који смо реализовали велики број значајних
пројеката, Вршац су у тим акцијама посетили наши
олимпијци: Чаба Силађи и Тијана Богдановић, као
и прослављени атлетски репрезентативац наше

Вршац на велику срећу има много младих људи
који желе да раде на његовом унапређењу.
Њихов ентузијазам дошао је до пуног изражаја у
активностима Канцеларије за младе.
- Два пројекта Канцеларије за младе одобрена
су од стране Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину и биће реализовани у овој
години. У плану је да се у потпуности оживи рад
Дома омладине, као и да се реши деценијски
проблем, обнова оронуле фасаде. Већ сада у Дому
омладине имамо саветовалиште за младе, школу
страних језика, аутошколу, а ускоро ће су у тај
простор уселити и Канцеларија за младе као и
неки спортски клубови. Дом омладине засијаће
новим сјајем, нагласио је Рашић.

земље Емир Бекрић. Успоставили смо одличну
сарадњу са Фудбалским савезом Србије, подсетићу,
футсал репрезентација наше земље је у три
наврата овде долазила на припреме и одиграла
квалификациону утакмицу за пласман на Европско
првенство против Румуније. Центар Миленијум био
је поприште финалних мечева Купа Србије у футсалу
у сениорској и омладинској конкуренцији. Потом је
уследила манифестација Вршачко спортско лето,
које је обиловало дешавањима, од сајма спорта,
преко турнира у малом фудбалу и баскету до
Шампионата Србије у акватлону за који су вршачки
клуб Ахилес и председник Кристифор Манчу не
само добили одличне оцене за организацију већ и
домаћинство наредног Првенства Србије.

Какви су планови за 2022. годину?
- Најважнији инфраструктурни пројекат у
наредној години биће завршетак спортске сале
у Гудурици, на радост великог броја деце и већ
имамо договор са неколико клубова из Вршца
да управо у Гудурици покрену спортске секције.
Такође, планира се санација два значајна спортска
објекта не само за историју Вршца већ и за његову
будућност, у питању су кошаркашки терен „Полет“
и центар за мале спортове у Порти који су потпуно
запуштени и девастирани.
Б. Ј.
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