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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

Почела је подела 
санитарне опреме за 
купатила за десет ромских 
породица које живе на 
територији Града Вршца. 
Ову активност реализују 
чланови мобилног тима у 
оквиру Оперативног плана за 
инклузију Рома и Ромкиња, а 
који је финансиран из буџета 
Града Вршца. У оквиру ове 
активности путем јавног 
позива изабрано је десет 
породица које ће добити 
пакет помоћи за уградњу 
опреме у својим наменским 
просторијама за купатило. 
Породице су из вршачких 
насеља Балата и Мали Рит, 

као и из насељених места 
Уљма, Избиште и Павлиш, а 
које су лошег материјалног 
статуса. Кроз овакву 
подршку побољшаће се 
услови становања социјално 
угроженим породицама 
са више деце које живе у 
подстандардним насељима. 
Уручењу опреме у среду, 11. 
јануара, присуствовали су 
Алиса Шајн, координатор 
за ромска питања Града 
Вршца и потпредседница 
Националног савета ромске 
националне заједнице 
у Србији и Маја Ристић 
Лажетић, чланица Градског 
већа за социјална питања.

САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА КУПАТИЛА ЗА ДЕСЕТ РОМСКИХ 
ПОРОДИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ 
СТАНОВАЊА 

 У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска 
управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – 
БАЗНА СТАНИЦА ‘’BA1041_02 PA_ Vršac’’

 
‘’A1 SRBIJA’’ ДОО доо из Новог Београда, Милутина Миланковића бр. 

1ж поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне 
и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Базна 
станица ‘’BA1041_02 PA_ Vršac, к.п. 4329 К.О. Вршац, на адреси Трг 
победе 7 у Вршцу,на  територији Града Вршца.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, 
може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у 
канцеларији бр. 214, у периоду од 16. јануара до 25. јануара 2023. 
године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, 
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за 
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на 
животну средину овом органу.

 Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени 
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће 
благовремено обавестити јавност.

 Одељење за комуналне и стамбене послове и послове 
заштите животне средине

Градске управе Града Вршца

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 
средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа 
Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је 

Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине Градске управе 
Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Базна 
станица ‘’BA1508_01 PA_ Veliko Središte’’, к.п. 162 К.О. 
Велико Средиште, у улици Железничка. у Великом 
Средишту,на  територији Града Вршца, носиоца 
пројекта ‘’A1 SRBIJA’’ ДОО из Новог Београда, 
Милутина Миланковића бр. 1ж није потребна 
процена утицаја на животну средину (Решење број 
501-47/2022-IV-04 од дана 28.12.2022. године).

 Заинтересована јавност може изјавити 
жалбу против овог решења у року од 15 дана од 
дана његовог објављивања у средствима јавног 
информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине

У Црвеном крсту Вршац у уторак је организована 
прва овогодишња акција добровољног давања крви. 
Одзив је овог пута био задовољавајући. У првих сат 
времена, двадесеторо Вршчана је дало крв. 

- Након празника, покушавамо да надоместимо све 
недостатке у резервама свих крвних група, а посебно 
нулте крвне групе као универзалног даваоца и крвних 
група са негативним рх фактором – каже Миломир 
Бежановић из Завода за трансфузију крви Војводине. 

Актуелна је сезона грипа, а упоредо се бележи 
благи пораст заражених короном, па се треба и даље 
придржавати основних правила предотрожности. 

- Епидемијска ситуација је и даље на снази, па 
добровољне даваоце саветујемо да ако примете било 
какве симтоме респираторне инфекције, сачекају са 
давањем крви до барем седам дана после проласка 
симптома – додаје Бежановић. 

И даље важе исте мере заштите и правила пре 
давања крви, са којима су грађани давно упознати. 

ПОДЕЉЕНО ВИШЕ ОД 600 
НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА 

Црвени крст у Вршцу једна је од ретких 
служби које раде 365 дана у години за све своје 
кориснике. 

Онима који су у сталној потреби за додатном 
помоћи, празнични дани су тешки без подршке 
пријатеља, овога пута Црвеног крста. 

- Без обзира на празнике који су иза нас, 
Црвени крст је редовно служио корисницима 
народне кухиње топле куване оброке. Такође, у 
сарадњи са Центром за социјални рад, делили 
смо пакете хране и хигијене на кућне адресе – 
рекла је Сузана Цветановић, секретарка Црвеног 
крста Вршац. 

Најмлађим корисницима су и ове године 
подељени новогодишњи пакетићи. 

- Традиционалну акцију „Један пакетић, много 
љубави“ Црвени крст сваке године реализује у 
сарадњи са Градом, Центром за социјални рад 
и донатором великог срца. У овој години смо 
поделили више од 600 новогодишњих пакетића 
– додала је Цветановић. 

Видови помоћи корисницима се разликују у 
зависности од потреба. 

- Покушавамо да она домаћинства која имају 
услове за припремање оброка збринемо са 
основним животним намирницама, а друге 
збрињавамо топлим куваним оброцима – 
објаснила је секретарка Црвеног крста Вршац. 

Нема великих осцилација у броју корисника 
услуга Црвеног крста Вршац, али нови видови 
помоћи помажу да се што већи број људи 
осамостали и изађе из стања потребе.

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА У ПРАЗНИЧНИМ ДАНИМА 

ОРГАНИЗОВАНА ПРВА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У НОВОЈ ГОДИНИ

 ДОБАР ОДЗИВ ДАВАЛАЦА, 
НЕДОСТАЈУ СВЕ КРВНЕ ГРУПЕ
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Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

У Градском музеју Вршац, у среду 4. 
јануара, свечано су уручени пакетићи 
деци из Дома за децу и омладину “Вера 
Радивојевић” у Белој Цркви, за које је 
био организован новогодишњи коктел 
Града Вршца. На почетку дружења, 
“Еду театар” Вршац извео је дечју 
новогодишњу представу “Нова година у 
јежевој кућици” након чега је Деда мраз 
уз фотографисање, сваком детету уручио 
поклон који је оно пожелело. Поред 
представника Града Вршца, коктелу су 
присуствовали и привредници који су 
даровали ове пакетиће, којима су Град 

Вршац и Дом за децу и омладину “Вера 
Радивојевић” Бела Црква припремили 
захвалнице.

- Велика ми је част и драго ми је што 
смо данас имали прилику да вам будемо 
домаћини у нашем Граду, ово је само 
један од пројеката који смо заједно 
реализовали, а наставићемо сарадњу и 
у будућности. Ви сте увек добродошли 
у Вршац и желим вам пријатан боравак 
данас у нашем граду.” изјавила је у свом 
обраћању градоначелница Вршца 
Драгана Митровић.

Директорка Хотела „Вила Брег“, 

Јулкица Митрашиновић изразила је 
велико задовољство што су привредници 
Вршца имали могућност да учествују у 
овој хуманитарној акцији.

- Изузетно лепа акција драго ми је што 
смо усрећили многобројне малишане из 
Вршца и Беле Цркве. Радујем се што ће 
акција постати традиционална и што ће 
деца са осмесима и радошћу и убудуће 
долазити на овај догађај.

Након поделе пакетића, данашњи 
гости Вршца имали су слободно време 
на Вршачком брегу, организован им је и 
свечани ручак у одмаралишту Црвеног 
крста.

Град Вршац се захваљује 
привредницима који су учествовали 
у овој новогодишњој акцији и својим 
малим доприносом некоме донели 
велику радост.

ПРИВРЕДНИЦИ ВРШЦА ОБРАДОВАЛИ ДЕЦУ 
НОВОГОДИШЊИМ ПОКЛОНИМА

СВЕЧАНО УРУЧЕНИ ПАКЕТИЋИ ДЕЦИ ИЗ ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ “ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ”

У наредном периоду ЈКП “Други октобар“ изводиће 
радове у Градском парку који подразумевају биотехничке 
мере и заштиту парка санитарном сечом девитализованих 
стабала и садњу нових стабала. 

Сви радови се изводе на основу десетогодишњег плана 
управљања, годишњег плана одржавања уз претходно 
добијене услове Покрајинског завода за заштиту природе 
из Новог Сада. 

Планирани радови су проистекли из претходне потребе 
која је установљена праћењем здравственог стања 
стабала. Радови подразумевају сечу и вађење пањева 56 
девитализованих стабала, од којих су многа опасна по 
безбедност људи и објеката, и садњу 148 нових школованих 
садница високих лишћара и четинара. 

РАДОВИ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ У ГРАДСКОМ ПАРКУ 

САДИ СЕ 148 НОВИХ СТАБАЛА 

„Градња аутопутева у Србији неће стати у 2023. 
години, упркос кризи у свету“, рекао је на својој 
годишњој конференцији председник Србије 
Александар Вучић. 

Јужни Банат чека свој аутопут, од Београда, 
преко Панчева и Вршца ка Темишвару, дуже од 
две деценије. Сада је реализација само пуко 
питање времена. 

Будућа траса овог пута надовезује се на 
обилазницу око Београда и представља најкраћу 
друмску везу Румуније, преко Србије и Црне 
Горе, са коридором 10 и са јужном Италијом и 
Албанијом, односно са Средоземним басеном. 

У унутрашњем саобраћају, јужнобанатски 
аутопут повезиваће привреду Јужног Баната са 
Београдом, централним регионом Србије, Црном 
Гором и Луком Бар. 

У оквиру магистралне саобраћајнице 
очекује се наставак изградње обилазнице око 
Вршца, од пута за Павлиш до међународног 
пута за Румунију, преко магистралног правца 
за Зрењанин, за шта је већ урађен пројекат и 
спроведена експропријација земљишта.

Јуна 2022. године, српска и румунска страна 
потписале су споразум о утврђивању детаља за 
повезивање аутопута Београд – Ватин и аутопута 
Темишвар – Моравица. 

Дужина трасе на српској страни је око 65 
километара, а процењена вредност пројекта око 
450 милиона евра. Почетак радова планиран је за 
2024. годину, а рок за завршетак 2027. године. 

Румунска страна треба да изгради 73 
километра аутопута. 

РЕАЛИЗАЦИЈА АУТОПУТА У ЈУЖНОМ БАНАТУ САМО ПИТАЊЕ ВРЕМЕНА 

ПОЧЕТАК РАДОВА ПЛАНИРАН ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ 
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE 

ŽELE VAM
ĐACI I KOLEKTIV GIMNAZIJE
“BORISLAV PETROV BRACA”!

SĂRBĂTORI FERICITE
VĂ UREAZĂ ELEVII

ŞI COLECTIVUL LICEULUI
“BORISLAV PETROV BRACA”!
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Једанаестогодишња Дуња 
Јуришић од осме године 
похађа Школицу цртања и 
сликања у Атељеу Морариу. 
Иде у ОШ „Младост“ и има 

много интересовања и талената, 
али цртање је једно од првих. 

- Почела сам да цртам као мала, 
са две, три године, а мој први 
цртеж представљао је једну ружу. 
Још у јаслицама моји радови су 
се издвајали, а васпитачице су 
са радошћу њима украшавале 
паное. Знала сам ,каже моја мама, 
да сатима седим и цртам. Моја 
љубав према цртању и сликању 
је годинама бивала све већа. 
Примећивала сам и реакције 
својих вршњака када нешто лепо 
нацртам. Нисам освајала награде, 
али сам добијала похвалнице када 
бих учествовала на конкурсима. 
Тако је било и код учитељице. У 
првом разреду сам похваљена 
за рад “Ускршњи обичаји“ и због 
тога се нашла на паноу „Наши 
најуспешнији ђаци“ у холу школе 
– прича Дуња и додаје да је увек 
расположена за цртање. 

- Највише волим да цртам 
портрете и очи. Када сликам 
осећам се слободно, чин маште 
је јачи од било чега, па се само 
опустим и као да слушам шта моје 
руке желе да раде тога дана. 

Дуња се посебно радује 
суботама, јер је то дан за Школицу 
сликања. 

- Уз подршку и савете мојих 
ликовних педагога Доминике и 
Даниеле Морариу, моја ликовна 
дела као да оживе и добију тај 
чаробни осећај уметничког 
стваралаштва. Волим игру бојама, 
разним техникама. Када не би 
било уметности, мислим да не 
би било ни лепоте. По мени бити 
креативан значи имати свој 
сопствени другачији свет у глави 
који остварујемо уметношћу. 
Волим креативност, машту, 
уметност. За мене је природа веома 
инспиративно место. Просто,где 
год да се окренем нађем 
инспирацију за сликање. Биле то 

биљке, животиње или неке друге 
ствари, ја увек нађем инспирацију 
да створим неко уметничко дело. 
Када завршим рад уживам у делу 

које изгледа као да је живо – додаје 
млада уметница и истиче да је 
породица подржава у овом хобију. 

Дуња је поносна на свој рад и 
каже да воли награде, јер иако 
зна да је добра у цртању, оне 
јој повећавају самопоуздање и 
доносе радост. Посебно је поносна 
на урамљени цртеж који краси 
дневну собу у њеном дому. 

Поред цртања и сликања, Дуња 
воли и стране језике, писање и 
читање, као и балет, којим се бави 
од четврте године. 

- Волим тај осећај ритма и музике 

када изађем на сцену и осетим 
се као да је цео свет мој. Волим 
костиме, шминку, ПРЕфризуре и 
медаље. 

Иако још увек није сигурна да 
ли ће ликовна уметност бити њено 
животно опредељење, ужива у 
стварању и савладавању нових 
техника. 

- Срећна сам зато што у Вршцу 
имамо школицу сликања Морариу, 
и што су баш оне моји ликовни 
педагози, уче ме и воде у чаробни 
свет уметности – закључује Дуња. 

Т.С. 

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ ВРШАЧКЕ КРЕАТИВЦЕ: ДУЊА ЈУРИШИЋ 

„ИНСПИРАЦИЈА ЈЕ СВУДА 
ОКО МЕНЕ“ 
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Црвени крст
 Вршац

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА ВРШЦА

С р е ћ н е 
н ово год и ш њ е 

и  бож и ћ н е 
п р а з н и ке 

же л и

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

SREĆNU NOVU 
2023. GODINU 

I BOŽIĆNE PRAZNIKE 
ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА СВОЈИМ 
СУГРАЂАНИМА ЧЕСТИТА 

НАСТУПАЈУЋУ 2023. ГОДИНУ СА 
ЖЕЉОМ ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ, 
БЛАГОСТАЊЕ, СРЕЋУ И МИР
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Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!

Пољопривредна стручна служба

„АГРОЗАВОД“ доо

Срећни 
новогодишњи 

и божићни 
празници!
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На Хавајима свештеници 
храма највишег мушког 
религијског култа учили 
су следбенике о Вечном 
Духу познатом под именом 
Теаве, кога су сматрали 
за првобитног господара 
Сунца. Теаве је био и вечити 
дух ватре, свемоћни пламен 
који је створио овај свет 
када је издахнуо ману која 
све прожима. Хавајци су 

веровали да је Теаве настао 
из хаоса и отпочео живот 
када је изговорио реч „ора” 
(живот сунца) тмину Поа. 

Извор: Политика

Беба азијског слона стара само 
недељу дана почела је да излази са 
мајком у шетњу зоолошким вртом у 
аустралијском граду Мелбурну. Ова 
мала женка азијског слона једно је од 
троје младунчади рођених недавно у 
поменутом врту. Бебе слонова одмах 
су постале атракција посетилаца врта, 
које надлежни редовно упозоравају да 
их не хране и да поштују приватност 
мама и њихових младунаца. Ипак, 
кратко у току дана, најмлађи посетиоци 
имају прилику и да прошетају са бебама 
слонова.

Мелбурншки зоолошки врт је дом 
за више од 320 врста животиња, као и 
за чак 70.000 врта биљака донетих са 
целе планете. Међу становницима врта 
налази се и више слонова који, иако у 
ограђеном простору, имају могућност 
да се на својој стази шетају и до 15 
километара у току дана.

Експерти кажу да је реткост да 
у једном Зоо-врту за кратко време 
дође на свет троје младунчади слона, 
с обзиром да ови џинови живе у 
заточеништву. Азијски слон данас на 
слободи највише обитава у областима 
јужног и југоисточног дела континента, 
али популација ове врсте драстично 
је смањена у односу на период од пре 
сто и више година, с обзиром на градњу 
насеља и лов на ове животиње. На 
удару криволоваца и данас су, упркос 
томе што је слон заштићена животиња 

готово у целом свету, највише мужјаци 
због кљова, али ништа мање нису 
поштеђене ни женке које се убијају због 
коже.

Слонове у наше доба угрожава 
и велико загађење планете, па је 

само прошле године на азијском тлу 
забележено више случајева угинућа 
ових џинова због уношења пластике 
у организам. За последњих осам 
година у Шри Ланки страдало је око 
20 слонова јер су у потрази за храном 
појели пластичне делове на депонији у 
области Ампара у овој држави. Иначе, 
на простору ове земље у 19. веку, 
како наводе стручњаци, живело је око 

14.000 слонова, док их је 2011. године 
забележено свега око 6.000.

Ове животиње су биљоједи и 
зависно од њихове величине дневно 
једу између 75 и 130 килограма хране. 
Мужјаци достижу тежину између три и 

по и четири тоне, а азијски слон нешто 
је мањи у односу на свог рођака из 
Африке, који важи за највећу животињу 
на планети.

Прво младунче азијског слона на тлу 
Аустралије рођено је 2009. године у 
Зоо-врту у Сиднеју.

Фото EPA-EFE/DIEGO FEDELE)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КО ЈЕ БИО 
ТЕАВЕ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВАШИНГТОН - Број житеља 
Сједињених Америчких 
Држава који код своје куће 
говоре језик који није енглески 
скоро се утростручио у 
периоду између 1980. и 2019. 
године, показују подаци Бироа 
за попис становништва.

Данас скоро 68 милиона 
људи настањених у САД, 
односно скоро сваки пети 
грађанин Америке, код куће 
говори неким језиком који није 
енглески, док је 1980. године 
тај број био 23 милиона.

„То нам говори да је 
Америка разнолика земља. 
Добро је што се не говори 
само енглески јер овде има 
много досељеника”, каже Дина 
Арид, мајка троје одрасле деце 
из Калифорније која код куће 
говори и арапски, преноси 
„Глас Америке”.

Арапски је један од пет 
највише коришћених језика 

у САД и Арид, која говори 
углавном енглески са својом 
децом, каже да покушава да 
их научи да бар мало говоре и 
арапски.

Шпански је далеко 
најпопуларнији други језик 
у Сједињеним Државама и 
говори га више од 41 милион 
људи, 12 пута више од осталих 
најчешће коришћених 
других језика у америчким 
породицама, преноси Танјуг.

Хиспаноамериканци су 
највећа мањинска група у САД, 
али више од половине, њих 55 
одсто, рођено је у Сједињеним 
Државама.

Остали језици који спадају 
у групу најзаступљенијих у 
САД су кинески, филипински и 
вијетнамски. 

Фото: (Pixabay)
Извор: Политика

СВАКИ ПЕТИ АМЕРИКАНАЦ КОД 
КУЋЕ НЕ ГОВОРИ ЕНГЛЕСКИ

ТРИ БЕБЕ АЗИЈСКОГ СЛОНА АТРАКЦИЈА 
У ЗООЛОШКОМ ВРТУ У МЕЛБУРНУ
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Од нешто више од 8,5 милијарди 
динара, колико износи укупни 
буџет Града за наредну годину, за 
Секретаријат за друштвене делатности 
опредељено је 2,9 милијарди, које 
ће бити усмерено на капитална 
улагања у образовање, помоћ и 
подршку образовним институцијама 
и предшколском васпитању, помоћ 
најстаријима и помоћ и подршку 
родитељству. Из Секретаријата истичу 
и да су увећана давања из области 
социјалне заштите за 2023.

У буџету Секретаријата за друштвене 
делатности опредељена су средстава 
за улагање у Школски центар са 
домом ученика „Доситеј Обрадовић“, 
Политехничку и Медицинску средњу 
школу, ОШ „Јован Микић“ и Гимназију 
„Светозар Марковић“, док су за школу 
„Матија Губец“ из Таванкута обезбеђена 
средства за пројектно-техничку 

документацију.
„Многе школе су нам се обратиле 

за помоћ и наравно, наша је и жеља и 
циљ да свака наша образовна установа 
у граду, али исто тако и у приградским 
насељима, има обезбеђене услове 
за рад и за наставнике и за децу. И за 
развој инфраструктуре смо обезбедили 
средства, али исто тако и за услуге у школи 
које ће побољшати васпитни процес у тим 
школама“ - истиче Јасмина Стевановић, 

секретарка Секретаријата за друштвене 
делатности.

Од следеће године биће повећан и 
износ који се издваја за бесплатне ужине 
за 6,2 милиона динара, па ће се уместо 
100 динара, за једну ужину давати 120. За 
услуге персоналних асистената и личних 
пратилаца издвојено је 90 милиона, што 
је за за 20 више него претходне године, 
а повећање од 4,2 милиона намењено је 
и за програм Народне кухиње Црвеног 
крста.

За услугу подршке становања која је 
ове године уведена за штићенике Дома за 
децу ометену у развоју „Колевка“ старију 
од 15 година издвојено је 13,5 милиона 
динара.

„Колевка“ нам се обратила, сматрали 
смо да заиста за постоји потреба и велики 
број родитеља се јављао „Колевци“ 
током претходних година, тако да ово је 
услуга која ће заживети од ове године. 
На овај начин обезбедићемо смештај за 

одговарајући број корисника, стручну 
помоћ и подршку која ће особама 
старијим од 15 година бити доступна 
читавог дана и наравно уз склопу те 
услуге су и програмске активности, а 
све у складу са проценом индивидулних 
потреба корисника.“

Повећана су и средства за подршку 
родитељству, па је тако укупан буџет за 
помоћ трудницама већи јер из локалне 
самоуправе очекују прве ефекте 
пронаталитетне политике.

Б. Николић
Извор: Нове суботичке новине

У среду, 21. децембра у Великој галерији 
Културног центра, уприличено је свечано 
отварање изложбе Обичан малецки сан, аутора 
Милутина Обрадовића. Поред уметника, 
публици се обратила директорка КЦ, Весна 
Шашић као и градска већница за културу и 
образовање, Анита Стојаков. О радовима 
уметника говорила је историчарка уметности, 
Слађана Драгичевић Трошић:

- Обрадовић је уметник неизмерне 
сензибилности и чулности који не бежи од 
фигурације, неуморан у свом ликовном изразу, 
не лута чепркајући по новим медијима. Класичан 
у изразу, оригиналан у мисли, темељан у 
техници. Фигура коња која овде преовладава 
– симбол је снаге, али у смислу свесности своје 
слабости. Можда, као слабости или, пак снаге 
сна. Ова племенита животиња приказана је 
у свим облицима: поносна, снажна, збуњена, 
загонетна, неухватљива. Њен карактер 
исписан је лаким потезима и звонким бојама, 
рекла бих, разиграно. Таквој разиграности 
придружује се још безброј облика, неки од њих 
јасно реферишу на познате облике: фосиле, 
праисторијске богиње, руже, женске утробе – 
неспојиве комбинаторике својствене само у сну. 
Плурипотентност приказа поносите животиње 
добија на снази кроз, готово, ваздушасте приказе 
на папиру. Чини се да су се сви они претворили 

у распричаност једног сна који, изласком у јаву, 
се претапа у једну до две речи. Управо у томе 
лежи магија Обрадовићевог рада: да уметнички 
речник супротстави скученом знаковном 
систему свакодневнице.

Она је у свом обраћању истакла да су за 
разумевање Обрадовићевих дела потербна 
сва чула, визуелни, свакако први, али не и 
најзначајнији, као и да његова дела сијају 
физичку, снагу, и да се чини, када затворите очи, 
да још боље видите осетите и миришете. „ То је 
тачно онај тренутак, када застанете, да бисте 
пожурили полако како би у раскораку тог и 
таквог фестина ленте покрета ухватили смисао и 
значај обичног, малецког сна“. - Уметник који се директно позива на 

снове, мора поседовати истанчану чулност 
за несвесно, тј, мора имати јасну слику о 
непрецизности, несталности, најчешће 
недокучивости царства несвесног. Велика је 
то имагинација, и велика је то одговорност. 
При том, уметник остаје доследан свом 
изразу, а непретенциозан у намери да било 
коме наметне свој став. Оштрина његовог 
потеза и ока огледа се у називу изложбе 
Обичан, малецки сан – ништа више и ништа 
мање од тога. Јер сањати, значи, бити 
присутан. С обзиром да смо ми људи склони 
класификовању, ваљда нам то пружа, макар, 
привидан ред и ако бисмо морали подвести 

Обрадовићево сликарство под теоријско 
окриље, свакако да оно припрада највише 
фантастичном сликарству. Оно је наративно, 
псеудомиметичко и ауторефлексивно. 
Надреалност је истакнута првенством 
тематике, тј. обичним, малецким сном. Даље, 
такав сан јесте и препрека која омета примаоца 
у уписивању у означитељски ланац дискурса. 
Таква имагинарност показује да је све могуће, 
и отуда, на изглед, неспојиви елементи: од 
приказа аморфних, рекла бих једноћелијских 
организама, разбацаних цветова по ливадама 
тела, личних хијероглифа, сочних плодова који 
евоцирају на утерусе, сензуалних усана...и све 
то уроњено у сјајне колористичке сензације 
тако да боја лењо цури и прелива се попут 
ужарене лаве. И још једна карактеристика коју 
Обрадовић истиче: очи - готова свака слика 
овде има те упорне, стрпљиве, послушне и до 
детаља представљене очи: моћно средство 
невербалне комуникације, мирно продиру у 
сваку суштину, а да не трепну пред оним шта је 
та суштина - закључила је Слађана Драгичевић 
Трошић.

Поставка изложбе трајаће до 20. јануара. 

Т. С.
 Извор: Сомборске новине

Издавачка кућа Прометеј организовала је 
у Свечаној сали Градске куће у Новом Саду, 
уручење награде „Дејан Медаковић“ овогодишњем 
добитнику, Емиру Кустурици. Свечаност је одржана 
у уторак 10. јануара. Стручни жири за доделу 
награде „Дејан Медаковић“, на челу са др Бошком 
Сувајџићем као председником, донео је једногласну 
одлуку да награду „Дејан Медаковић“ Издавачког 
предузећа „Прометеј“ за 2022. годину додели књизи 
Емира Кустурице Видиш ли да не видим у издању 
Српске књижевне задруге (Београд, 2022).

Емир Кустурица је написао богату, слојевиту, 
узбудљиву, биографску и личну књигу – путопис у 
животопис Петера Хандкеа. Пред нама је мемоарска 
публикација, фантазмагоријско штиво, поглед у 
детињство и застрашујућа дистопија, али изнад 
свега потресна и узбудљива прича о великом 
савременику и истинској уметности која надмашује 
све препреке и баријере идеологизоване и 
схематизоване савремености.

Издавачку кућу Прометеј основали су Зоран 
и Борка Колунџија 10. јануара 1990. године, те је 
овом приликом била одржана и свечаност поводом 
обележавања 33 године рада.

Награду „Дејан Медаковић“ Прометеј је установио 
у част академика Дејана Медаковића 2008. године. 
Награда се састоји од златника са Медаковићевим 
ликом и свечане повеље, а додељује се за најбоље 
мемоарско дело на српском језику.

Досадашњи лауреати су Момо Капор, Миодраг Б. 
Протић, Мирко Демић, Василије Крестић, Радивоје 
Стоканов, Александар Гаталица, Динко Давидов, 
Нада Милошевић-Ђорђевић, Љубомир Симовић, 
Милисац Савић, Алексабдар Ђуричић, Жељко 
Марковић, Дејан Вукићевић и Жарко Димић.

У Галерији Прометеј отворена је Документарна 
изложба Дејан Медаковић и Нови Сад поводом сто 
година од рођења Дејана Медаковића. Изложбу 
су отворили Гордана Петковић и Зоран Колунџија, 
а посетиоци ће могу да сазнају више о историји 
породице Медаковић, о боравку академика Дејана 
Медаковића у Новом Саду и Сремским Карловцима, 
као и да се упознају са његовом заоставштином.

Зоран Сурла
Извор: Новосадски репортер

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛУТИНА ОБРАДОВИЋА

САЊАТИ ЗНАЧИ БИТИ ПРИСУТАН

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ РАСПОЛАЖЕ СА 2,9 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

ВИШЕ НОВЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ РОДИТЕЉИМА

КУСТУРИЦА 
У ГРАДСКОЈ 
КУЋИ 
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БОЖИЋНА ЛИТУРГИЈА СЛУЖЕНА У ВРШАЧКИМ ПРАВОСЛАВНИМ ХРАМОВИМА

Обележавање Божића 
за вернике који Божић 
прослављају по јулијанском 
календару, почело је уочи 

празника, 6. јануара. У присуству 
великог броја верника, на Бадње вече, 
и ове године, испред Храма светог оца 
Николаја у центру Вршца и испред 
Цркве светог Теодора вршачког 
на брегу, организовано је паљење 
бадњака. 

Бадњак је испред Храма светог оца 
Николаја, после вечерњег богослужења, 
освештао његово преосвешенство 
епископ банатски Никанор. 

На Божић, 7. јануара, у Храму светог 
оца Николаја, у присуству великог броја 
верника, свету архијерејску литургију 
служио је његово преосвештенство 
епископ банатски Никанор. 

ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ 
ПРОСЛАВИЛИ БОЖИЋ
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Сензација у свету физике, откриће 
једног младог научника да је простор 
свемира ткање од мајушних тачака 
енергије у три де простору. И све 
настаје бескрајним комбиновањем те, 
изгледа, основне циглице света.

На Пајином Трипртихону, тачније 
првом делу Вршачке пијаце, небо 
је као праматерија, тачкице страсти 
које се покрећу, трепере, обликујући 
прво обрисе па онда и облике 
стварности која нам се приказује. То 
је интуитивна космогонија уметника 
који се вероватно није интересовао 
за физику и хемију, али се физика и 
хемија итекако интресује за нас, па 
тако и спонтано проговара за нас 
кроз медиј уметничког талента.

Живот који хемичари и биолози 
називају добро упакована хемија, 
са програмима преживљавања и 
ограниченим роком трајања, са  
способношћу да се репродукује и 
рециклира са стотинама хиљада 
речи којима владамо, којама као уздама да протрчимо кроз сопствени 

живот обезбеђујући себи стално 
хемијско сервисирање, од дисања 
и пуњења енергије, ослобађања 
отпадних материја па до позајмице 
модле хемијске креативности које 
су уметници давно упаковали у своја 
дела.

Паја Јовановић је служио људима 

а не ликовној критици која је постала 
већа и паметнија од живота па је 
чувајући своје интересе успела да нам 
огади одласке у галерије, позоришта, 
чак читање књига где смо свој ум 
насукали на обали информатичке 
пустиње испијајући песак уместо да се 
вратимо у воду живота. Најосновнији 
појмови логике живота које покреће 

хемија добијају своја имена тек данас 
и дају врло блед увид у суштину нашег 
бића које није оно перје од етикета 
наше ефикасности већ нешто много 
исконскије. Митарење је промена 
културе, моде, укуса а Триптихон 
остаје за сва времена. 

Т. Сухецки  

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

Вршачки афористичар Зоран 
Ђуровић добио је, почетком ове 
године, ново признање за свој рад. 
Његов афоризам “Полиција није 
затекла познатог криминалца на кућној 
адреси па је отишла у  просторије 

странке”, у традиционалном 
новогодишњем избору београдских 
„Вечерњих новости“ уврштен је међу 
најбоље афоризме прошле године, 
међу радове 35 афористичара из 
Србије и региона.

- Срећан сам због овог новог успеха, 
за претходне четири године ово је 
други пут да је неки мој афоризам 
изабран међу најбоље афоризме 
године. То је доказ да имам континуитет 
и да држим квалитетан ниво писања. 

Драго ми је што се моји афоризми 
цене у Београду и Београдском 
афористичарском кругу, то ми је заиста 
позитиван знак да сам на правом путу 
и мотив да  наставим да истрајавам на 
њему, рекао је Зоран Ђуровић.

  НОВИ УСПЕСИ ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА

АФОРИЗАМ ЗОРАНА ЂУРОВИЋА МЕЂУ 
НАЈБОЉИМ АФОРИЗМИМА ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

СПОРТСКА МИСАО ПЕТКОМ
Дрога је смрт. Бавите 

се спортом, па ће вас 
допинговати бесплатно  под 
надзором лекара.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (199)

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
И са минималном платом може се 

живети, уверавају нас политичари.
Вицкаст народ, очигледно има и 

вицкасте политичаре.

Зоран Ђуровић Ђурке

КОСМОГОНИЈА ПАЈИНОГ 
ТРИПТИХОНА ПРЕ АНШТАЈНА

Народно позориште “Стерија” у јануару 
месецу неће имати програм због радова на 
инсталацији нове опреме за звук, светло и видео 
пројекције. Наредни репертоар биће објављен 

крајем јануара, када ћемо засијати у новом 
светлу на радост свих вас, а и нас који вас са 
нестрпљењем очекујемо.

САОПШТЕЊЕ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“
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Специјална болница  
за психијатријске болести 

 “Др Славољуб Бакаловић” 
Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO 
POSLOVANJE

Srećni 
novogodišnji 

i 
božićni 

praznici!

Dositejeva 7, telefon: 837-068
agencijavisto@gmail.com
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

176. јануар 2023. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

 ▲DECEMBER, december 1-jén jeles jubileum megünneplésére gyűlt össze a közönség a nagybecskereki színházba. 
A Madách Amatőr Színház 70 éves jubileumára gyűlt össze a nagybecskereki magyarság. Az ünnepség keretében 
a Lili bárónő operett díszelőadását is megtekinhette a közönség, melyet Tóth Irén rendezett.

 ▲JANUÁR, Kovács Elvirát, a Vajdasági 
Magyar Szövetség parlamenti 
képviselőjét választották meg 
az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének egyik alelnökévé. 
Kovács Elvira ezt a tisztséget egy 
éven keresztül látta el.

 ▲FEBRUÁR, Muzslyán a muzslyai Fókusz Klaszter Családi Gazdálkodók Egyesületének tagjai 
– néhány helyi civil szervezettel és egyesülettel, valamint a Helyi Közösség Tanácsával 
karöltve – a Lehel Sportközpont pályáin megrendezték a jubiláris, sorrendben tizedik 
Töpörtőfesztivált és farsangi felvonulást, illetve első ízben szerveztek pálinkaversenyt is.

 ▲MÁRCIUS, A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület a Talákozások az Úri utcában 
című rendezvénysorozat keretében az újvidéki vArt klub  művészcsoport tagja vendégszerepeltek. 
A nagybecskereki közönség Weöres Sándor vers ihlette előadást tekinthetett meg, mely az 
otthon illetve az elmenni vagy maradni a szülőföldön’ témáját járja körül.

 ▼ÁPRILIS, Április 3-án  parlamenti- 
és elnökvállasztásokat tartottak, 
melyen a hivatalban levő 
köztársasági elnök Aleksandar 
Vučić a szavazatok majd 58,59%-
nak megszervezésével még egy 
ötéves ciklusra újraválasztottak. 
Aleksandar Vučić a Szerb Haladó 
Párt, a Szerb Szocialista Párt és 
a Vajdasági Magyar Szövetség 
közös jelöltjeként indult. A 
Vajdasági Magyar Szövetség öt  
képviselői helyet szerzett a szerb 
parlamentben, ami önálló frakció 
megalakítását tette lehetővé.

 ▲MÁJUS, Május 28-án ünnepi rendezvényekkel emlékeztek meg a Szathmáry Karolina Leánykollégium fenállásának 
huszonötéves jubileumáról. Az ünnepségek hálaadó szentmisével kezdődtek, melyet msgr. Gyuris László általános 
helynök mutatott be. Az alkalmi jubileumi műsort a nagybecskereki Kultúrközpontban tartották meg.

 ▲JÚNIUS, június 15-én dr. Németh Ferenc és dr. Várady Tibor, Országok 
változnak, kultúrák maradnak című közös kötetét mutatták be 
Budapesten a Magyar Írószövetség Bajza utcai székházában.

 ▼JÚLIUS, Július folyamán új aszfaltburkolatot kapott a lukácsfalvai 
főutca. Ezzel a helyiek egy igen égető gondja oldódott meg, tekintettel, 
hogy évek óta igen rossz állpotban volt ez az útszakasz, és a közlekedés 
is nehezítetten folyt rajta. Faluban 600 m-es szakaszon történt az 
aszfaltozás. A beruházás értéke 3 millió dinárt tett ki.

 ▼AUGUSZTUS, Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk 
alkalmából Dobó József elnök,  a fennállásának 
75. évfordulóját ünneplő Muzslai Petőfi Sándor 
MME nevében átvette a Kallós Zoltán Külhoni 
Magyarságért Díjat, az anyanyelv megőrzése, 
a magyar kulturális értékek továbbadása, a 
néphagyományok ápolása, ezek belül kiemelten 
a citera-kultúra népszerűsítése területén végzett 
állhatatos közösségi tevékenysége elismeréséül.

 ▲SZEPTEMBER, Nagybecskereken 
szeptember 1-jén elhunyt 
Izelle Károly színművész, a 
nagybecskereki Madách Amatőr 
Színház egykori titkára és 
színésze, a vajdasági műkedvelő 
színjátszás meghatározó alakja.EZ VOLT 2022

 ▼NOVEMBER, Őszentsége Ferenc pápa 2022. 
november 5-én Excellenciás és Főtisztelendő Német 
László atyát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi 
Püspöki Konferencia elnökét, nagybecskereki 
püspököt Belgrád metropolita érsekévé nevezte ki.

 ▲OKTÓBER, Október 6-án a nemzeti gyásznapon az 
eleméri Szent Ágoston templom előtt gyűlt össze a 
vajdasági magyarság, hogy megemlékezzen nemzeti 
gyásznapunkról, az aradi vértanúk kivégzésének 
évfordulójáról. Tavaly a templomban zajló felújítási 
munkálatok miatt a szentmise elmaradt és a 
templomkertben (az ott felállított Kiss Ernő mellszobor 
nincs a helyén) és a kriptában sem volt lehetőség a 
koszorúzásra. A megemlékezés a templom előtt zajlott.
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kod ABC Srbija
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају кућа у Вршцу или замена 
за стан уз договор. Тел. 064/2355-436 

Продајем ограђени воћњак 
површине 65 ари са засадима крушке 
и шљиве у непосреној близини града. 
Тел. 064/1298-732.

Воћњак на продају површина 65 
ара. Тел. 064/1298-732

Плац у Уљми, грађевинско 
земљиште,асфалтни пут, плин, вода, 
струја, погодно за магацине, близу 
пута за Београд. Тел. 061/1530-800.

Продаје се плац 463 м² са темељом 
Виноградарски пут бб Вршац. Тел. 
069/1117-040.

Купујем 2 до 3 хектара обрадиве 
земље. Тел. 062/8126-013

Продајем стару кућу на плацу од 
1580 м², близу центра, широка улица. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем плац у Малом Жаму30 
ари, 3 спојена, асфалт до плаца, 
повољно. Хитно. Тел. 061/1761-808

Плац за продају на отвореном 
од 1.200 м² преко Хелвеције. Тел 
064/1979-069.

Продајем или мењам за кућу 
двособан комфоран стан у центру 
града, има централно грејање, лифт, 
2 терасе једна ограђена, подрум 
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел. 
064/1830-312

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. 
Тел. 064/1979-069

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342-
609.

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација, 
56.000 €. Тел. 831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, потез 
„Павлишко брдо“ погодно за 
виноград, воћњак и пчеларе. Тел. 
060/3603-311 и 013/401-210.

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

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 м, у лепом делу града (паркет, 
цг, аларм) није дворишни стан! Тел. 
061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.

На продају дворишни стан у Белој 
Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85 квадратних 
метара. Тел: 061/2583-124.

На продају спратна кућа на плацу 
730м2, посебно гаража. Тел. 013/837-
631.

Мењам новију кућу са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м2 близу 
центра широка улица. Тел.064/1979-
069.

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721-949

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!. 
Тел. 061/6509-999.

На продају плац у Јабланци на 
улазу у село, има 1350м2, струја , вода 
на десет метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода и 
струја јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком 
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м2. Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-
812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, 
у центру села. Повољно. Хитно.Тел. 
069/843-587

Продајем кућу, Хероје Пинкија 
код парка 120 м², плац 5,3 ара, са 
помоћним објектима. Тел. 064/1286-
044.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. 
Тел: 063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка расвета, 
гранитне плочице, три тоалета. Улица 
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама 
у улици Озренска десно 5. Тел. 
064/6658-800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 

изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем гаражу у центру града 
25м², даљинско отварање, струја, 
погодно за магацински простор. Тел. 
064/8372-635

Издајем у центру гарсоњеру и 
једнособан стан за раднике (з радника 
гарсоњера и једособнан стан за две 
особе) на дужи период.Тел. 060/0411-
195

Једнособан намештен стан у центру 
за издавање. Тел. Тел. 064/2355-436

Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 
064/2355-436

Издајем  локал или канцеларије, 
центар, приземље, паркинг. 
Тел.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан 
у центру у згради са лифтом или у 
приземљу са намештеном кухињом. 
Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 м² за 
привредну активност. Тел. 064/2355436

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. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у Вршцу 
погодан за девојке које шминкају, раде 
нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 и 
013/401-210.

Издајем пословни простор 
магацински, производни укупне 
површине  400 м2, могућност закупа 
и мање површине. Објекат у Вршцу, 
улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302-
090.

РАЗНО

Потребна озбиљна женска особа 
која би бринула о инвалидној мушкој 
особи, стан, храна и надокнада 
обезбеђени. Тел. 064/1298-732. 

Продајем комплет зимских гума 
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе(4х100мм). Тел. 
065/3184-084

Ауто гуме са челичним фелнама,Сава 
ескимо 195/65 Р15, са 5 рупа. Тел 
060/8070-109.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи, шест комада, 
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору. 
Радно време понедељак, среда, петак 
од 8 до 11 часова. Тел. 013/839-569 и 
066/8013-286.

Чишћење и поправка електричних 
бојлера, јефтино и професионално, 
преко 25 година мајсторског искуства. 
Тел. 069/8696-234 и 836-084.

Продајем wufer, звучник за ауто, 
кацигу, мали стари ТВ пријемник, ступа 
(цедиљка) за гњечење грожђа, три 
кухињска дела очувана квалитетна из 
80-тих, (за фрижидер 1,90 х 60) дуги са 
фиокама, дим 40х 60х 85, 5 канистара 
од 25 л и 4 комада од 10 л, три лустера, 
и два комплета од по три сточића. 
Тел064/1830-018

Неговатељица са искуством, 
спремање кућа. Тел 065/ 6350-425.

Продајем веш машину „Горење“ 
потпуно исправну, у одличном стању 
(новија) Тел. 061/3071-085

Брзо и квалитетно сервисирање, 
поправка  беле технике, веш машина, 
ел. шпорета, замена – чишћење бојлера 
и остале технике и ел. инсталације. Тел. 
061/3071-085

Продајем веш машину, бојлер 80 л, 
фрижидер, шпорет на струју, плинску 
грејалицу, зидне нераспаковане 
плинске пећи 2 по договору. Тел. 
065/9943-394

Грађевински радови (зидање, 
малтерисање, бетонажа, кровне 
конструкције, стиропор фасаде). 
Повољно, квалитетно.Тел. 061/2656-
204.

Продајем приколицу за ауто 
регистровану, два круњача прекрупара 
Север Оџаци, краљица пећ за дрва, 
четири точка са гумама од Заставе 101 и 
кревет на извлачење. Тел. 062/395-982.

Плиске пећи поправљам и гаранција 
годину дана за пензионере 25% попуст. 
Тел. 013/861-419 и 064/3892-738.

Продаје се мини машина за прање 
судова. Тел. 069/1117-040.

Продајем плинску пећи Алфа 
7, Маја -8 и плински бојлер, све 
исправно(гаранција). Тел. 064/3892-738.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.

Уступам уз надокнаду празну 
гробницу на  Православном гробљу уз 
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149

На продају очишћен леп орах 10 кг. 
Тел. 065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
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орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

Продајем две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне 
у екстра стању. Цена повољна. Тел. 
061/3071-085.

Продајем фрижидер класичан 
Обод Цетиње (у висини радних делова) 
старији, исправан, веома повољно.Тел. 
061/3071-085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. 
Тел. 064/1271-375.

Продајем мини линију“Панасоник“ 
нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов, 
маскирни комбинезон бр 58 за ловце и 
риболовце. Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг 
и плаву пластичну бурад 200 л (мали 

отвор) 7 ком. Тeл. 065/2579-100.
На продају чиста  лозова ракија на 

литру и на више, баштенска гарнитура 
4 столице и сто метална, пуна врата 60 
цм са ракастолом и муски бицикл. Тeл. 
013/836-740.

Ауто гуме са челичним 
фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15, са 5 
рупа. Тел 060/8070-109.

На продају плинска пећ Алфа. Тел. 
063/482-418 и 013/ 861-419.

Плиносервис врши квалитетно 
поправку свих врста плинских пећи и 
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861-
419.

На продају ракија од дуње и кајсије 
4 године стара, награђена сребрном 
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069

Продајем цептер посуђе ул. 
Војводе Книћанина 70 Вршац . Тел. 
064/2582696

Продајем пекарску пећ висина 170 
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва 
од росфраја, за  пециво, бурек, хлеб. 
Тел. 064/1979-069.

Купујем флаше са навојем, чисте. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем – мењам голубове 
лепезане за кукуруз. Тел. 064/4902-
239

Продајем мотор Сузуки-интрудер 
(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел 
064/1979-069

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 
кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999

Продајем два бурета за мед од 
300кг. Бурад одговарај стандарду 
и прописима чувања меда. Звати 
из,међу 10 и 14 часова. Тел. 064/8439-
202.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа 
свих врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626-699 и 013/835-129. 

Два кауча, тросед, витрина, 

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

Продајем на велико 5 литара 
и више одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-
457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, врло 
повољно. Тел. 064/4222-700.

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

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 061/3004-439. 

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906-253.

Вибро плоча за продају, три 
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у 
одличном стању.Тел. 064/1979-069.

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256-130.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица (ново), 
стилске фотеље нове, сет за ручавање 
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.

Веш машина, фрижидер, 
електрични шпорет, трпезаријски 
сто, 6 столица, пећ на дрва велика, 
мала пећ на дрва, плинске пећи нове 
и разни кућни апарати. Тел. 061/2406-
295.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три 
тв сточића. Тел 061/1844-316.

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина за 
предење, шиваћа машина, половни 
теписи разних димензија, дечија 
дубвока колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена прозора 
са шалонима, балконска врата, два 
дрвена шифоњера и креветац. Тел. 
013/830-753.

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.

Продајем две старе пегле на жар, 
стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети 
Тел 064/4902-239.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и 
сталак. Тел.064/2522-855.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо 

и вц шољу. Тел. 063/7166-960.
Продајем комплет од две фотеље, 

табуре, сточић и два кауча на 
развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице за 
пчеле 32 комада, дрвену бурад за 
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  
један скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 
л Горење, мало радио, као нов. Тел 
064/0459-560.

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског 
рата у одличном стању, висок сјај, са 
оргинал кључевима. Тел. 064/8582-
495.

На продају две плинске пећи Алфа 
плам, једдна нова друга половна. Тел. 
013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660-848.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена од 580 дин м2, превоз 
на адресу купца. Тел. 062/437-236. 

Пнеуматска сејалица са 4 реда за 
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито 
са 18 реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 
тоне све повољно. Тел. 013/885-019.

Продајем дечији бицикл, 18 
брзина, металик зелен, исправан. Тел. 
064/8372-635.

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

Продајем аутоприколицу, носиљку 
за бебе, тапете (зидне) 5м², седиште 
помоћно за дете за  бицикл. Тел. 
061/1530-800.

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 
069/8435-287.

На продају бицикл мушки на 
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 са приколицом и фрезом. Тел. 
060/5886-887.

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-
575

Продајем сто и шест столица и 
два тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 
063/7166-960.

Продајем комплет од два кауча 
на развлачење, сточић, табуре, две 
фотеље и мадрац. Повољно. Тел. 
063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, 
у одличном стању, висок сјај са  са 
оргинал кључевима. Тел. 063/7166-
960.

Продајем машину за прање веша, 
исправну у екстра стању,веома 
повољно. Тел. 061/3071-085.

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 8л, 
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена 
покривача „Bavaria wolltex“  нова. Тел. 
063/1077-271.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и 
уметничко резбарење. Тел. 060/3603-
311 и 013/601-210.

Уступам уз догвор два гробна 
места на Православном гробљу, близу 
цркве. Тел 060/3603311 и 013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе голубове 
превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, 
кацига за мотор, ловачки 
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел. 
063/8310-629.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Памтимо је као лепоту девојку, неустрашиву партизанку, пожртвовану 
супругу, мајку храброст... Брижну и дарежљиву свекрву, баку, прабаку.

Она је  наш путоказ и надахнуће за борбу, и племенитост. 
Породица Ђорђевић

ИВАНКА ЂОРЂЕВИЋ
1927 - 2019 - 2023.

У СЕЋАЊУ

МЛИНОКОМЕРЦ  д.о.о. ВРШАЦ 
оглашава
ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ
Воћњак – под засадом шљиве, у пуном роду,  који се 

налази у Општини Бела Црква, К.О. Јасеново, површине 
12091м2 , катастарска парцела бр. : 2361, 2362, 2363/1, 
2364, 2365/1, 2365/2, 2366/1 и 2366/2.

Контакт телефон: 069 172 38 69
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У књизи Увек и само твоја Оливере 
Јовановић упознаћемо се са јунакињама 
чије животне приче на први поглед 
изгледају тако да би могле бити приче 
свакога од нас. Међутим, убрзо ћемо 
се уверити у то да снага приче увек 
произилази из пера писца. Бележећи 
појединости из живота поменутих 
јунакиња, ауторка осликава њихове 
портрете, непрестано сагледавајући 
снагу љубави наспрам онога што 
називамо судбином.

У свачијем животу постоји неки 
издвојени тренутак када се човек 
промени. Уколико бисте знали да је 
наслов ове књиге заправо посвета 
која је и данас утиснута на полеђини 
фотографије старог породичног албума, 
шта би била ваша прва помисао?

Роман Увек и само твоја погодан је за 
све љубитеље савремене књижевности.

Бриткост у приповедању, преплитање 
фиктивног са документарним, интимног 
са општим, чине ову причу аутентичном. 
Оливера ће подстаћи читаоца да још 
једном преиспита сопствени однос 
према животу.

Оливера Јовановић (1965) професор 
је књижевности у београдској 
средњој школи. Објавила је збирку 
аутобиографских кратких прича Месец 
у ретровизору (2016), романе Време је 
људско талас на камену (2018), Путник 

с лажним пасошем (2020) и Песма 
зовиног прута (2021).

Како је појам љубави неодвојив од 
питања смисла живота, роман Оливере 
Јовановић  Увек и само твоја је прича 
о смислу. Потражите га на сајту Вулкан 
издаваштва www.vulkani.rs или у 
најближој књижари 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 „Увек и само 
твоја“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Интелектом 
испред свих“, освојиле су је Дубравка 
Милошевић и Марија Крсмановић. 
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“.

„УВЕК И САМО ТВОЈА“ 
ОСВАЈА ЧИТАОЦЕ 

ШИРОМ ЗЕМЉЕ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВИ РОМАН ОЛИВЕРЕ ЈОВАНОВИЋ 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

Француска ауторка бестселера „Срећни 
људи читају и пију кафу“ Ањес Мартен-Лиган 
нас увек наведе да се заљубимо у њене 
шармантне јунакиње, а такав ће бити случај 
и са Ирис, јунакињом романа „Успећеш, 
драга моја“.

Посао модне креаторке није довољно 
озбиљно занимање за девојку из 
провинције, па Ирис – по родитељском 
савету – постаје банкарска службеница и 
супруга лекара. Досадан посао и монотон 
живот у малом граду толико је убијају да све 
чешће размишља о свом давном сну – да 
креира моделе и удахне им живот помоћу 
игле и конца. Када открије да њен супруг, 
цењени лекар, није толико узоран и да се 
њихова љубав гаси, њен свет се руши. Нови 
изазови, нова познанства и узбудљив живот 
чекају је у Паризу, где би требало да се 
излечи од трауме и уђе у свет моде који је 
очарава од детињства.

Хоће ли Ирис тамо пронаћи себе? Да ли 
ће прихватити изазов и изаћи као победник? 
Како ће превазићи препреке у љубави?

У причи о младој жени у потрази за срећом 
ауторка позива читаоце да преиспитају и 
свој живот. Док свакодневно размишљамо 
о својој судбини и изборима које доносимо, 
Ирис нам показује да увек постоји шанса за 

нови почетак.
Роман „Успећеш, драга моја“ Ањес 

Мартен-Лиган можете наћи у свим Делфи 
књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и на 
сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И  
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 

награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог 
пута обезбедили смо два примерка књиге 
„Гутачи ватре“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com, са назнаком: За 
Лагунину књигу.

У броју 1410-1411 поклањали смо два 
примерка књиге Маје Трифуновић „Гутачи 
ватре“, освојиле су их Марина Боговић и 
Љиљана Ранковић. Честитамо.

Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, са собом 
је потребно понети последњи број „Куле“.

УВЕК ПОСТОЈИ 
ШАНСА ЗА НОВИ 

ПОЧЕТАК
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (13)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост 
српског православног владичанства вршачког, дужност 
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је 
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и 
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При 
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним 
и обилатим историчким изворима којима је своје 
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте 
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели 
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати 
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној 
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“, 
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да 
нашој књижевности неће бити на одмет.

Но унија нађе себи на другој 
страни пута. У то доба по свој 
прилици пређоше у унију и 
становници Крњаче. После 
овакве предигрe освану 1848. г. са 
познатим знаменитим догађајима. 
На сабору карловачком 1. маја, 
на коме се искупише заступници 
васколиког народа српског, 
васпостави се  српска Војводина 
у лицу пуковника Стевана 
Шупљикца Витешког (рођ. 
1789-1848.) и старо хисторијско 
патријашерско достојанство, 
у лицу архиепископа и 
митрополита карловачког Јосифа 
Рајачића, који беше душа и главни 
фактор српског покрета године 
1848. Пре него што се отворила 
борба, у којој се доста крви 
пролило, догодише се многе 
ствари, које показују и доказују, 
да је  вршачко владичанство 
имало и тешких дана да издржи. 
Епископ Стеван Поповић држаше 
с угарском владом, која је баш у 
то доба у Вршцу скупљала војску 
своју, да је према Алибунару 
крене. Владика Стеван заповеди, 
да се матрике (цркв. протоколи) 
мађарским језиком воде, што је у 
народу изазвало грдно огорчење 
и незадовољство тако, да је силан 
народ 17. маја на силу матрике 
из цркве отео и на парчад их 
поцепао. Јула 11-ог беху Срби 
пред Вршцом потучени, а у 
исто доба устадоше против 
српске хијерархије и Романи, те 
доведоше епископа у још тежи и  
незгоднији положај.

Романи јужне Угарске 
одржаше у Лугошу 27. јуна 
народни збор и на том збору 
доконаше и изјавише потпуно 
оцепљење од српске карловачке 
митрополије и приљубише се 
Мађарима. Уједно искаху, да 
се срп. православни епископи 
темишварски и вршачки са 
њихова  непијатељевања према 
ромској народности, са својих 
места поуклањају, а места њихова 

да се  попуне заменицима, 
и то: темишварска дијецеза 
протопопом Петровићем 
из Липове, а вршачка 
дијецеза Игњатом Вујом, 
протопопом из Оравице. 
Ову одлуку народног 
збора лугошког потврдило 
је доцније и угарско 
министарство.

Кад су Мађари 19. 
јан. 1849. г. напустили 
Вршац, дође у Вршац 20. 
истог месеца и патријах 
Јосиф Рајачић. Прво му 
дело по доласку беше, 
да је владику Стевана 
Поповића лишио управе 

над вршачким владичанством, 
из узрока тог, што је владика 
Стеван нагињао и пријатељевао 
са Мађарима. Владика Стеван би 
послан у манастир Фенек, где је, 
од бола и јада, после неколико 
месеци умро.

Владика Стеван беше 
добричина и заиста душеван 
човек. Он је био добар пријатељ 
Рајачићев и радио је за Рајачића 
приликом његова избора за 
митрополита; е али није се овом 
догађају и оваквом владичином 
крају чудити, ко је познавао 
Рајачића. Тежак је положај 
човеку, који заузима какву већу 
и значајнију пошту, кад наступе 
бурна и тешка времена, то само 
онај уме судити и пресудити, ко је 

та времена преживео и прекужио. 
У таквом добру хоће раздражена 
светина и најплеменитију душу, 
ако је тренутно не разуме, блатом 
да окаља. Владику Стевана 
жигосаше “мађаронством”, те је 
услед вике и хајке на њ. много 
патио и препатио и тужно, ваљда 
као ни један епископ свршио. 
Путујући за Земун, сврне владика 
Стеван на ноћиште у Панчево, 
и одседне где је данашња 
гостионица “Пеликан”. Те ноћи 
пуцаше кроз прозор на владику. У 
Земуну пробавио је  врло кратко 
време, а умро је у Фенеку. При 
погребу владичину, са веље 
срамоте, да га не сахране као 
проста калуђера у камилавци, 
скројише и на брзу руку начинише 
од тврђа шарена папира митру 
и метнуше му на главу. Живи 
сведоци и данас причају, да је 
покојни владика Стеван био 
добричина и племените душе, да 
су га Вршчани волели а нарочито 
Јов. Поповић Стерија, који га у  
свом “Даворју” лепо оплакао.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22. БРОЈ 377, 
30. ДЕЦЕМБАР 1997.

КАТАПЕТАЗМА 
ИВАНА ГРОЗНОГ

Беше то време оних 
„који зулум измислише, 
Азијaтска култура и ум, 
прожети идејом Курана, 
којом се предвиђа да се 
вера Ислам шири огњем и 
мачем”.

Хиландару је тада 
притекао у помоћ велики 
руски цар Иван Грозни и 
још једном су потврђене  
присне свезе Срба и 
Руса. Никада Русија није 
заборавила доброту 
српског племства, обимну 
помоћ келијама, скитовима 
и манастиру Русику, касније 
Пантелејему на Светој Гори 
Атонској.

Хиландар је био 
потпомогнут од велиог 
руског цара, његовог брата 
Јураја и племића руских. 
При посетама Хиландараца царској Русији добијене су велике 
привилегије од Ивана који је то потврдио царским указом. Добијена 
је Хиландарска кућа у Москви. Самом султану је скренута пажња да 
се клони српске куће Хиландара и његових имања.

Хиландарци са поносом чувају прелепу катапетазму (завесу 
за царске двери), што им је поклонио руски цар. Дело је то руку 
најбољих руских везиља у црвеном брокату са сценом Христа у 
одеждама Архијереја, Богородице и Јована Претече, али и двојице 
највећих српских крстоносаца прозваних Свети Сава и Свети 
Симеон Мироточиви.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22. 
БРОЈ 377, 30. ДЕЦЕМБАР 1997.

“ПОРОДИЧНИ НАДИМЦИ У 
ВРШЦУ И ПАВЛИШУ”

Изложбеном простору КОВ-а, 17. децембра увече био је 
приређен прави вршачки штимунг. Тамбурашки оркестар “Лале” 
и староградске песме КУД-а “Пензионер” и садржај књиге Мије 
Лончара о породичним надимцима и нашем менталитету. Тема 
која дотиче прошлост и чува од заборава оно што су нам преци 
оставили: “Шпицнаме” које иде уз презиме, и као ближа ознака рода, 
постаје део родослова бројних породица из Вршца и Павлиша.

О овоме другом, допуњеном и занимљивом издању Туристичког 
савеза, сем аутора, говорили су: Драгана Јовановић, етнолог 
која се највише осврнула на историјат презимена и надимке као 
карактеристичну и занимљиву тему којој је и у етнологији посвећена 
недовољна пажња.

Из речи књижевника Милана Ковачевића издвајамо оцену, да 
се ради о књизи која се опире сврставању у било који жанр, јер 
из сваког на неки начин “искаче”. Сем тога, додао је, - Породични 
надимци, као тематика дотичу многе области науке и живота од 
историје места, до менталитета њихових мештана.

Породичне надимке, са ведрије стране, речју и цртежима је 
прокоментарисао илустратор књиге, карикатуриста Милорад 
Ранков.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК •  13. јануар 2023. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК •  13. јануар 2023.ВРШАЧКА КУЛА22

Повратак Александра 
Лазевског у Вршац поклопио 
се са експанзијом фудбала 
у граду под кулом. Његов 
ауторитет, фудбалско знање и 
жеља за победом допринели 
су да га сви љубитељи спорта 
идентификују са клубом и сви 
су јединствени у констатацији 
да је Лазевски био одлучујући 
фактор за остварење 
вишедеценијског сна многих 
генерација вршачких 
фудбалера, пласману у Прву 
лигу Србије. Председник 
клуба, капитен тима и 
незаменљиви првотимац на 
терену заједно са саиграчима, 
управом клуба и навијачима 
са нестрпљењем очекује 
наставак сезоне, чврсто 
верујући да је пред њима 
још много великих победа у 
исписивању новије вршачке 
фудбалске историје.

Како си задовољан развојем 
вршачког фудбалског пројекта и 
представљањем фудбалског Вршца 
широј српској спортској јавности у 
години која је на измаку?

Вршац и овај део Баната увек је 
важио за крај у коме се рађају велики 
таленти и доста играча је успело да се 
пробије на највећу сцену. Неминовност 
је била да једног дана догоди град има 
клуб који ће бити достојан играња 
фудбала професионалног нивоа. Драго 
ми је да сам део ове приче и да на 
било који начин могу да допринесем 
промоцији града и клуба како на 
територији Србије тако и ван граница 
наше земље. Мислим да смо ове године 
били освежење за фудбалску Србију, 
али сви у клубу желимо да на пролеће 
потврдимо да нисмо само изненађење, 
већ да је наша позиција на фудбалској 
мапи Србије резултат систематског 
рада и улагања.

Да ли ти недостаје драж великих 
европских утакмица које си играо 
као члан трофејне генерације 
Партизана? Сматраш ли да је та 
генерација црно-белих у потпуности 

остварена и да ли ти је из тог времена 
остао неки неостварени сан?

Наравно да ми недостају ти дани 
јер сам их као млађи веома емотивно 
доживљавао. Много играча стасалих у 
омладинскпј школи Партизана успели 
су да направе велике каријере. Да ли 
за нечим жалим, наравно, жао ми је 
што нисмо успели да направимо већи 
искорак у Лиги шампиона, али Боже 
мој, сам улазак у европску фудбалску 

елиту у том тренутку је био невероватан 
подвиг за све нас.

Где си доживео најлепше тренутке 
у својој интернациналној каријери а 
где оне друге?

Најлепше тренутке иностране 
каријере доживео сам у Слободи 

из Тузле. Тај град и ти људи стварно 
живе за фудбал и воле неизмерно 
свој клуб. Један изузетно позитиван 
пример локалпатритизма и волео 
бих да и Вршац једног дана има такву 
армију својих навијача. Период у 
интернационалној каријери који бих 
радо заборавио је мој живот у Украјини. 
Нажалост отишао сам тамо у најгорем 
могућем тренутку, цела ова ситуација је 
још тада полако кренула да се развија 

и за мене је то било јако трауматично 
искуство.

Млађи љубитељи фудбала можда 
не знају да си био репрезентативац 
Северне Македоније. Испричај 
нам како је дошло до тога да један 
рођени Вршчанин наступа за земљу 
јужног суседа.

Мој покојни деда Санде рођен је 
у Македонији. Живео је у Куманову и 
некако је увек навијао да ја заиграм 
за македонску репрезентацију. То су 
сазнали челници македонског савеза и 
сплетом околности ја сам заиграо прво 

за младу репрезентацију а касније и 
за А селекцију. Све у свему деда је био 
главни “кривац” што сам одиграо 12 
утакмица за А и 14 за младу македонску 
репрезентацију.

Какав је Лазевски приватно и да 
ли имаш времена за неки хоби?

Ван терена сам веома тих, миран 
и повучен. Многи су ми рекли да то 
не ваља и да треба мало да будем 
дрчнији и безобразнији. Шалу на 
страну волим да се дружим и шалим са 
људима, верујем да је смех лек за много 
проблема у данашњем свету таквом 
какав је. Највише волим да играм видео 
игрице и генерално занима ме све што 
има везе са компјутером. Волим да се 
на крају дана посветим томе, ако ми 
ћеркица Нева то дозволи, а то је редак 
случај.

Са ким си највише времена 
проводио док си био у Партизану и 
са ким си данас у контакту од бивших 
саиграча?

Дружио сам се са свим играчима 
из екипе. У том тренутку мислим да 
нас је било чак 14 који смо раније 
наступали за различите селекције у 
омладинској школи Партизана. Било 
нам је много лакше када смо после сви 
заједно били у првом тиму. Са свима 
сам остао у контакту, каквом таквом, у 
данањем свету модерне технологије 
у могућности си да сваког тренутка 
знаш где су ти другари и шта раде. Аца 
Миљковић ми је и кум, у одличним 
односима и данас сам са Марком 
Шћеповићем, Салетом Илићем, Нецом 
Томићем, Лолом Смиљанићем, Марком 
Јовановићем…

Имаш ли данас времена да се 
дружиш са неким ван терена?

Лако је кад живиш у свом граду. Овде 
имам доста другара из детињства са 
којим се дружим свакодневно. Такође 
и са свим саиграчима из екипе. Сви у 
клубу смо велика спортска породица. 
То је од пресудног значаја за стварање 
добрих резултата.

Б. Ј.

МОМЕНТИ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Чега се најрадије сећаш из своје 

интернационалне каријере а шта би 
желео да заборавиш?

Деби за први тим Партизана, улазак 
у Лигу шампиона, пласман у Прву лигу 
Србије са ОФК Вршцем, то су светли 
моменти у каријери којих се радо сећам. 
Осећај у тренутку када се то остварује је 
непоновљив и вредан је сваког секунда 
проведеног на тренизима. Ствари које сам 
желео да заборим, заборављене су.

ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР ЛАЗЕВСКИ, ПРЕДСЕДНИК ОФК ВРШЦА

ЈЕДАН ЈЕ ЛАЗА КАПИТЕН
ФУД БА Л

НАЈДРАЖИ ГОЛ 
У ЦРНО – БЕЛОМ ДРЕСУ 

НА ДЕБИЈУ 
Који ти је најдражи гол у каријери?
Дефинитивно гол на дебију за први тим 

Партизана у Лучанима против Младости. 
Остварио сам сан да заиграм за клуб који 
волим од малена и постигао погодак у 
првом мечу у црно-белом дресу.

Породица Лазевски:  Ивана, Нева и Александар 
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КО Ш А Р К А

Мала сала СПЕНС-а у Новом Саду, судије: Милојевић, 
Ћалић, Стрика.

ВОЈВОДИНА: Бањац 7, Беслаћ, Недељков 13, Љубичић 14, 
Гаћеша 14, Заграђанин, Шајин 8, Митровић 3, Живковић 8, 
Ристановић, Станојевић, Јововић 8.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 11, Шушић, Јовановић 9, Агоч 
15, Васић 11, Радовић 3, Јурчек 20, Васиљевић 11, Димић 6, 
Јековић.

Добру форму кошаркаши Вршца 
потврдили су у првој утакмици у 2023. 
години. У Малој сали новосадског СПЕНС-а 
убедљиво су савладали Војводину и 
забележили девети тријумф у сезони.

Изабраници тренера Владимира 
Ђокића предност су стекли у првој 
четвртини када је најефикаснији играч 
меча, Жига Јурчек, са две тројке донео 
предност Вршцу (14:11). Потом је 
Јовановић поентирао уз фаул, а серију 
11:0 закључио Симић кошем после соло 
продора. До полувремена Војводина је 
захваљујући доброј игри Недељкова, 
Љубичића и Гаћеше пришла на 4 поена 
заостатка (51:47), али је у трећој четвртини 
Вршац предвођен Васиљевићем и Агочем 
стекао предност која му је гарантовала 
мирну завршницу. Тренер Ђокић имао је 
много разлога да буде задовољан.

- Играчи су мотивисано одиграли 
добру и квалитетну утакмицу са жељом 
да покажу да је пораз у првом делу сезоне 
од Војводине био само сплет несрећних кошаркашких 
околности. Играли смо колективно, са контролом скока, 
демонстрирали индивидуални квалитет који имамо, у 
сваком тренутку имали смо по два – три расположена 
играча. Убедљива победа коју смо остварили чини нас све 
поноснима и надамо се да ћемо у истом ритму наставити и 
против Слободе пред нашим навијачима.

Тренер Вршчана осврнуо се и на чињеницу да екипа од 
почетка првенства игра без класичног центра.

- Још увек смо у потрази за високим играчем, али нећемо 
га доводити по сваку цену. За тим сам одабрао момке који 
су амбициозни, посвећени, талентовани, наравно да је 
потребно стрпљење, мислим да смо сада нашли прави 
пут којим морамо ићи у другом делу сезоне. Нема никакве 
еуфорије, победу у Новом Саду већ смо заборавили, али 
неће вредети много ако јој не придодамо и победу против 
Слободе у суботу.

Новосађанин у редовима Вршчана, Стефан Агоч, игра 
своју најбољу сезону у досадашњој каријери.

- Изузетно добро смо тренирали последњих месец 
дана, у утакмицу смо ушли максимално мотивисано и 
за нас победа над Војводином није изненађење. Нисмо 
размишљали много о томе да им се реванширамо за пораз, 
већ само да новом победом учврстимо позицију у горњем 
делу табеле и пласирамо се у Суперлигу, што нам је циљ. У 
наредној утакмици против Слободе бићемо максимално 

мотивисани, не желимо да нам се понови грешка из Ужица 
када смо контролисали меч до 10 секунди пре краја и 
изгубили у самом финишу. Подршка наших навијача биће 
веома значајна у суботу, надам се да ћемо се на крају 
заједно радовати.

Утакмица 17. кола Кошаркашке лиге Србије, Вршац – 
Слобода, игра се у Центру Миленијум у суботу са почетком 
у 18 часова.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ТРИЈУМФОВАЛИ У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ 16. КОЛА КЛС

ПОБЕДНИЧКИ У НОВУ ГОДИНУ
ВОЈВОДИНА – ВРШАЦ 75:91 (20:31, 27:20, 12:21, 16:19)

АДМИРАЛБЕТ КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 16. КОЛО

Спартак - Дунав    91 : 71
Динамик - ОКК Београд   77 : 85
Слобода - Младост   72 : 87
Војводина  - Вршац   75 : 91
Тамиш - Нови Пазар   63 : 83
Колубара - Златибор   61 : 80
Чачак 94 - Слога    88 : 78
Здравље - Металац   71 : 64

 
1.Металац    16  13   3  29
2.Златибор    15  13   2  28
3.Динамик    16  12   4  28
4.Војводина    16  11   5  27
5.Спартак    16  10   6  26
6.Вршац    16   9    7  25
7.Слога    16   8    8  24
8.Младост    16   8    8  24
9.Тамиш    16   7    9  23
10.ОКК Београд   16   7    9  23
11.Слобода    16   6  10  22
12.Нови Пазар    16   5  11  21
13.Здравље Лесковац   16   5  11  21
14.Чачак 94    16   5  11  21
15.Дунав    16   5  11  21
16.Колубара   15   3  12  18

После двомесечне паузе фудбалери ОФК 
Вршца одржали су први заједнички тренинг на 
зимским припремама за наставак сезоне у којој 
су после првог дела оставили врло добар утисак 
и на добром су путу да остваре зацртани циљ, 
опстанак у Моцартбет Првој лиги Србије. Шеф 
стручног штаба, Ненад Мијаиловић, на првој 
прозивци имао је 23 фудбалера. Задржан је 
скоро комплетан играчки кадар из пролећног 
дела, тим су напустили Матија Бабовић и Огњен 
Мажић, дошао је доскорашњи омладинац 
Црвене звезде, Петар Граоња.

- Сви играчи које смо желели да 
задржимо остали су у тиму, у завршним смо 
преговорима са потенцијалним појачањима, 
али о њима више наредних дана. Тренутно нам 
је фокус, на мотивацији и дисциплини на путу до 
нашег циља, то је опстанак у лиги кроз пласман 
у плеј – оф.

Играчи су током зимске паузе радили по 
индивидуалним програмима и у наредна два 
дана на лекарским прегледима и тестирањима 
биће јасно у каквом су стању стигли на почетак 
припрема.

- Чврсто верујем да ће сви играчи који су 
данас стигли и сви који су оправдано одсутни, 
припреме почети у најбољем могућем стању. 
Сигуран сам да ћемо током седмонедељних 
припрема подићи њихово психофизичко стање 
на још виши ниво и да ће још више напредовати 
на техничко-тактичком плану. Уз сјајну 

атмосферу то ће бити довољно да остварујемо 
добре резултате.

После дводневног тестирања, екипа ће на 
вршачком стадиону радити до 29. јануара, и 
до тада одиграти три припремне утакмице. У 
Вршцу против румунског трећелигаша Гироде 
(21. 1), у Панчеву против Железничара (25. 1) 

и такође на вршачком стадиону меч против 
још једног румунског трећелигаша, Деве (28. 
1). ОФК Вршац 30. јануара креће у Међугорје 
где ће током седам дана боравка одиграти 
две утакмице, против друголигаша ГОШК-а из 
Габеле (1. фебрауар) и вишеструког шампиона 
БиХ, Зрињског из Мостара (4. фебруар).

- По повратку у Вршац имаћемо још 
три провере, Омладинац из Нових Бановаца, 
Политехника из Темишвара и генерална 
проба против Смедерева, све три утакмице 
одиграћемо на нашем терену, закључио је 
Мијаиловић.

ФУД БА Л
ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ

ПОГЛЕД КА ПЛЕЈ - ОФУ

Кошаркашице Вршца у 2023. године улазе јаче за две 
искусне и квалитетне играчице, Љиљану Марјановић и 
Драгану Николић. Некадашњи капитен није дуго издржала 
у спортској „пензији“, одлучила је да се реактивира и поново 
заигра у дресу Вршца. Марјановићева је предводила 
Вршчанке на путу повратка у друштво најбољих и била 
је најефикаснија у тиму тренера Кањевца у прволигашкој 
сезони 2021/22 постигавши 364 поена на 23 утакмице.

Драгана Николић је такође бивша кошаркашица 
Вршца, чији дрес је носила у сезони 2014/15. Николићева 
је рођена 1995. године, игра на позицији крила, висока је 
189 сантиметара. Током своје богате каријере наступала је 

за Јагодину, Војводину, крагујевачки Раднички, Партизан 
и нишки Студент. Интернационалну каријеру градила је у 
Турској и Шпанији.

Тренер Мирослав Кањевац задовољан је урађеним 
послом током новогодишње паузе.

- Довели смо два изузетна нападача, прверене играчице 
које ће много значити нашој младој екипи. У досадашњем 
току лиге забележили смо две победе, још неке су нам 
замало измакле, пре свега због малог фонда играчица, 
Надам се да ћемо у наставку сезоне појачани успети да 
остваримо циљ и сачувамо опстанак, рекао је шеф струке 
Вршчанки.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОЈАЧАНЕ У НОВОЈ ГОДИНИ

ПОВРАТАК ЉИЉЕ МАРЈАНОВИЋ И ДРАГАНЕ НИКОЛИЋ

ПОЈАЧАН СТРУЧНИ ШТАБ
Стручни штаб ОФК Вршца јачи је за два 

нова имена, Ален Ризвић, кондициони 
тренер, доскорашњи тренер атлетичара 
вршачког ВАК-а 1926 и некадашњи тренер 
омладинаца ОФК Београда и БСК из Борче, 
Ивица Милутиновић.

Стручни штаб још чине: Ненад 
Мијаиловић, Иван Илијевски и Љубан 
Вучковић.
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