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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Ми смо сложни да судимо кратко и једнострано о 
људима и временима која су словима славе исписали и 
овенчали нашу  војвођанску историју, особито ону 1918. 
године када је коначно Војводство Српско присаједињено 
матици Краљевини Србији.  Генерације наших предака 
вековима је сневало слободу, а то што ми данас зовемо 
историјска прошлост  била је њихова садашњост и велика 
битка за нашу  будућност. Она је јарко документована  у 
архивима народа, фрескама и грбовима у нашим црквама, 
летописима, новинама, на сликама и графикама уметника, у 
песмама наших стихотвораца. Истина, вера, слава и част  је 
деценијама идеолошки сахрањивана и наопако третирана  
као свеопшта опасност повратка коренима историји и 
традицији српскога народа у Војводини. 

 Сви напори Вршчана да се после 1918. године одуже 
своме ослободиоцу краљу Петру Првом Карађорђевићу 
од подизања споменика  и Спомен дома Краљу Петру 
Великом, како су га од милоште звали, остали су само 
трагови у пожутелим документима библиотеке  вароши. 
Започете послове су осујетили бездани нацизма и  морална 
превртљивост  не баш малог броја суграђана у предворју 
Другога светскога рата. Одбрану Вршца уласком нациста 
бранила је херојски малобројна краљевска војска на 
потезу атара ‘’Ат’’  крај пута за Румунију. Предводио их је 
потпоручник Синиша Матејић. Тог 11. априла 1941. године, 
они су мученички страдали неодбранивиши варош над 
многољудном окупаторском силом.  

Као да се  данас заборавило да је и манастир Месић био 
узурпиран  од стране нациста у коме су обуке изводили 
вршачки млади Хитлерјугендовци, да освете  изгубљено  
Хабзбуршо царство у коме је рођен њихов нови вођа 
Адолф Хитлер. Фотографски је докуметовано  с каквим 
усхићењем и љубављу је дочекан окупатор у Вршцу од 
стране већине вршачких Немаца. Заборавило се и то да су 
Вршчани  интернирани у логоре широм Немачке и у Првом 
и у Другом светском рату,  а да се о том питању нико  од 
вршачких историчара није кроз истраживачки рад огласио, 
нити о томе писао. Немачка окупација је подразумевала  да 
се у Банату униште сви споменици краља Петра Првог у 
Панчеву и Петровграду (Зрењанину), што је и учињено.  

Треба  поменути да је прва нацистичка жртва у Европи 
1934. године  био Србин, син краља Петра Првог. Атентат у 
Марсељу над  краљем Александром изведен је у месецу и 
дану када је његов отац у манастиру Жичи мирпомозан - 9. 

октобра, што није никаква случајност већ сам сатански наум 
оних који су доцније  Европу претворили у најстрашније 
губилиште човечанства. После Другога светскога рата 
променом друштвеног уређења под комунистичком влашћу 
извршено је распарчавање  Србије чије су последице и 
данас видљиве, нарочито на Косову и Метохији (коју је 
1912. године  краљ Петар Први Карађорђевић  вратио у 
састав Краљевине Србије).   Што се духовних питања тиче, 
под скиптаром краља Петра Првог обновљена је Српска 
Патријаршија 1920. године, а касније је Српска Православна 
Епархија вршачка територијално проширена и понела је 
нови назив  Епархија банатска. У време Епископа вршачког 
Илариона Радоњића  на Саборном Епископском Храму 
Светог Оца Николаја постављена су нова звона. Највеће 
звоно је понело је назив ‘’ Звоно Ослобођења 1918’’ чији 
бат и данас удара,  звони  да подсети, опомене на најдубља 
родољубива осећања Вршчана,  жудњу и страдање наших 
предака за слободом.

Удружење ‘’Војводство 1918-2018’’ за неговање 
традиције банатских Срба у Вршцу, било је организатор  
обележавања Стогодишњице присаједињења Војводства 
Српског матици Краљевини Србији у Вршцу, осмодневног 
програма посвећеног стогодишњици јубилеја у месецу 
октобру и новембру 2018. године. Програм се одвијао у 
Владичанском двору и Народном Позоришту ‘’ Стерија’’ 
у Вршцу. Покровитељи свечаности били су: Српска 
Праваославна Епархија банатска, Министарство Правде 
Републике Србије   Покрајински секретаријат за културу , 
Град Вршац.  Током 2019. године штампана је и монографија 
о поменутом јубилеју под називом’’Отаџбини с љубављу’’.  
Суштина самог обележавања јубилеја била је саборност и 
љубав, истина и правда једног грађанског односа са етиком 
и стилом који је Вршац одувек неговао. У обележавању 
јубилеја  су учествовале најпозваније личности на одабране 
теме из домена духовности, историје и културе.

Као круна јубилеја остало  је подизање достојног 
споменика краљу Петру Првом Ослободиоцу, вековно 
завештање наших предака. Током 2020. године одбор за 
обележавање  јубилеја у Вршцу, изабрао је и ангажовао 
еминентог вајара др Велимира Каравелића да у продуженом 
попрсју изведе  скулптуру последњег српског православног 
владара у пуном достојанству са крунидбеним накитом 
(инсигнијама). Самим тим овај модел споменика јесте 
јединствен у српској ликовној уметности јер је краљ Петар 

Први  први пут извајан са круном, плаштом копчом, орденом 
светог  Цара Лазара, скиптаром и шаром. У овом решењу 
тражили смо симболику и у томе да инсигније никада нису 
прешле  реку Дунав у Војводство Србско на удивљење 
народу. По причама,  део Краљеве круне везује се и за 
Вршац и за нашег звоноливца и тополивца Јоанеса Боту 
коме је кум био Вожд Карађорђе. Бота је био његов први 
тополивац, зато се верује да је део ручке са Карађорћевог 
топа која је симболично уливен  у краљевску круну, дело 
овог племенитог ливца који је после слома Првог Српског 
устанка свио породично гнездо у Вршцу.    

Одабир стручног савета  око израде модела говори 
о највишој квалификованости познавалаца лика и дела 
краља Петра Првог и у њега  су укључени:  принц Михаило 
Карађорђевић најмлађи краљев праунук; Драгомир 

Ацовић хералдичар, архитекта, историчар уметности; 
Душан Миловановић историчар уметности; Драган Рељић 
управник Задужбине Краља Петра Првог на Опленцу.

Модел попрсја одливен је у гипсу и донет у Вршац, али 
услед пандемије корона вирусом нисмо успели извршити 
јавну промоцију  модела - изгледа будућег споменика 
који би требало бити изведен у белом камену, а свечано 
откривен 16. августа 2021. године, на стогодишњицу смрти 
краља Петра Првог Карађорђевића Ослободиоца. Достојно 
место на коме би се споменик поставио је Трг Светог 
Теодора Вршачког, некада Трг Краља Петра Првог.

Овај јубилеј  је од националног  значаја у подсећању 
на личност и дело краља Петра Првог и његовом односу 
према Војводини, он превазилази границе и скромне 
материјалне ресурсе нашег  удружења ‘’ Војводство 1918-
2018’’ . Очекујемо да нашу иницијативу и досадашње 
напоре подржи Град Вршац као и релевантне институције 
Републике Србије и Покрајине Војводине  у обнови 
народног памћења на краља Петра Првог и генарацију 
мученика  у којој је 57% мушке популације страдало у Првом 
светском рату , што је до данас  незабележено у историји 
ратовања  једнога народа.   

Зоран М. Туркан 
председник удружења за неговање традиције 

банатских Срба у Вршцу 
‘’Војводство 1918-2018’’ 

ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ОД СМРТИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 1921-2021

СПОМЕНИК КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА У 

ВРШЦУ -  ПРЕДАЧКО ЗАВЕШТАЊЕ
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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Одељење за инспекцијске послове, 
послове одбране и ванредних 
ситуација градске управе Града 
Вршца, обавештава јавност да ће 
комунална инспекција, примењујући 
своја овлашћења која су јој дата  чл 
30. Одлуке о одржавању и заштити 
јавних зелених површина („Сл.лист 
Града Вршца“ бр. 15/2018, 14/2020) 
појачати инспекцијски надзор над 
применом наведене одлуке, као и 
да ће новчано кажњавати несавесне 
возаче и принудно уклањати возила 
непрописно паркирана на јавним 
зеленим површинама. Одребама 
чл. 22. Ст. 1. тачка. 4. Одлуке о 
одржавању и заштити јавних зелених 
површина прописано је, између 
осталог, да је забрањено паркирање и 
остављање возила на јавним зеленим 
површинама. За наведени прекршај, 
прописана је новчана казна за правно 
лице у фиксном износу од 40.000,00 
дин, за одговорно лице у правном 
лицу 10.000,00 дин, за предузетника у 
износу од 20.000,00 дин и за физичко 
лице у износу од 10.000,00 дин.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЈАЧАНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА 
НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Од петка, 29. јануара 2021, у оквиру програма 
3Д галерија Културног центра Вршац, моћи ћете 
да погледате поставку ауторке Миле Гвардиол под 
називом „Куда идемо / ка чему тежимо?“. Поставка 
ће бити доступна до 19. фебруара. 

„Наизглед две неспојиве серије слика Миле 
Гвардиол, Раскршћа и Степенице, колико год биле 
стилски опречне, имају много заједничког – дуално 
декодирање, монументални стил, лишеност људске 
фигуре и довођење посматрача пред одлуку. Обе 
сликарске фазе своје темеље граде како у историји 
тако и у религији, а њихова симболика кроз векове 
постала је већ препознатиљива. Вечита реторичка 
питања која прате човека кроз историју: ко смо, 
куда идемо и чему тежимо – одоговор покушавају 
да пронађу у филозофији и уметности као и у 
традицији и религији. Полазећи од егзотичног 
света Пол Гогена слике чији наслов на француском 
језику читамо у горњем левом углу платна D’où 
Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous 
(„Одакле долазимо/Ко смо/Куда идемо“), Гвардиол 

интерпретира својим препознатљивим рукописом 
у једном новом и савременом облику. Поред 
техничких вештина којима Милине слике плене 
публику, њихова можда још већа мистична вредност 
је способност да посматрача ставе у ситуацију да 
поставља питања везана за одлуке и стремљења. 

И Раскшћа и Степенице праве спону између онога 
што је прошлост и онога што тек долази и обе серије 
садрже дуалност у самој интерпреатцији, вечиту 
недоумицу: да ли се пењемо или силазимо, да ли 
се састајемо или растајемо? Можемо анализирати 
и закључити да нас, и на једном и на другом путу 
односно степеници, очекује неизвесно и непознато, 
а питање које се поставља је који ћемо пут ми за себе 
одабрати. Милине слике нам дају могућност избора 
и одлуке, директно смо укључени у уметничко 
дело и управо то у нама ствара осећај блискости са 
њеним делима“, каже о изложби уметница Миона 
Марта Марковић. 

Мила Гвардиол рођена је 1979. године у Београду. 
Дипломирала је на Факултету примењених 
уметности у Београду на Одсеку зидно сликарство 
у класи професора Слободана Ђуричковића, а 
докторирала на Интердисциплинарним студијима 
Универзитета уметности у Београду на Одсеку за 
дигиталну уметност. Ауторка је бројних изложби и 
добитница многих награда у земљи и у иностранству. 

НОВА 3Д ИЗЛОЖБА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

„КУДА ИДЕМО/КА ЧЕМУ ТЕЖИМО?“ 
МИЛЕ ГВАРДИОЛ 

Критеријум ажурности решавања штета је 
кључан параметар Народне банке Србије приликом 
оцењивања поузданости осигуравајућих кућа, а 
Глобос осигурање заузима прво место од 11 на 
тржишту Србије са чак 98,3% ажурности у 2020. 
години у осигурању од аутоодговорности. На 
другом месту се нашло Grawe осигурање са 92,7%, а 

на трећем Дунав осигурање са 88,9% ажурности. На 
овај начин, Глобос осигурање потврђује озбиљност 
свог пословања и посвећеност клијентима којима 
овај податак пружа сигурност у исплату штете 
у ситуацијама када се догоди осигурани случај. 
За врхунску ажурност потребно је да компанија 
инвестира у ефикасност кадрова, технике, 

процедура и процеса, као и да успостави савремен 
информациони систем који то може да подржи. 
Како истичу у Глобос осигурању, захваљујући 
партнерском и пријатељском односу са клијентима, 
већ 27 година са поносом могу да се похвале да су 
како њихов слоган каже Сигуран животни ослонац.

. 

ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ НБС ПОТВРЂУЈУ: 

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ ЈЕ БРОЈ 
1 НА СРПСКОМ ТРЖИШУ У 
АЖУРНОСТИ РЕШАВАЊА 
ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА У 

АУТООДГОВОРНОСТИ У 2020.
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Синиша Михајловић је, без сумње, један од највећих 
српских спортиста свих времена, фудбалер који је 
стекао светску славу и поштовање навијача, саиграча и 
свих заљубљеника у спорт. Показао се као велики човек, 
шампион и борац. Књига Синиша, мој отац, настала из 
визуре његове ћерке Викторије, представља залог за 
генерације које стасавају.

Наредник Синиша. Шампион способан да преокрене 
утакмицу једним неодбрањивим ударцем ка голу. 
Харизматични тренер који води своју екипу, критикује, 
храбри је и теши; без длаке на језику, без страха, без 
бојазни шта ће мислити или рећи други. Човек који је 
добио хиљаду битака, на терену и у животу. С годинама, 
његов углед само расте: постао је неприкосновени 
протагониста италијанског фудбала и пример 
интегритета, храбрости и посвећености. Али Михајловић 
није само шампион, вођа, спортски радник – он је и отац 
и муж заљубљен у своју породицу и поносан на своје 
порекло. 

Успомене Синишине ћерке Викторије откриће вам 
непознато лице некадашњег шампиона. Читаћете из 
прве руке о човеку чија прошлост, упркос економским 
неприликама у бившој Југославији и сенкама рата које су 
се над земљом надвиле, ипак одише срећом. Сазнаћете 
више о његовом приватном животу, о детињству и 
првим корацима у свету фудбала. Открићете лице 
заљубљеног супруга и брижног оца, али и све изазове 
борбе с опасном болешћу, још једном утакмицом с којом 
се Наредник, као и увек, носи одлучно и храбро...

У јединственој биографији Синиша, мој отац 
несумњиво ће уживати поштоваоци прослављеног 
фудбалера, али она је намењена и љубитељима 
инспиративних истинитих прича које мотивишу судбине 
великих људи, у чијим поступцима проналазе подстрек 
за своја дела.

Књигу Синиша, мој отац можете купити путем 
сајтаwww.vulkani.rs.

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили 
су поклоне за своје читаоце. Овог пута ћемо два љубитеља 
књиге који пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com обрадовати књигом „Синиша мој отац“.

У прошлом броју поклањали смо књиге „Успавана 
нимфа“ и „Софра породичних тајни“ освојиле су их наше 
читатељке Данијела Маринковић, Драгана Петровић, 
Јелена Даниловић и Силвана Куневски. Честитамо!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

КЊИГА О ЈЕДНОМ ОД 
НАЈВЕЋИХ СПОРТИСТА 

СВИХ ВРЕМЕНА: 
СИНИША, МОЈ 

ОТАЦ

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Приватна компанија „Аксиом Спејс” 
открила je да ће обавити први комерцијални 
лет на Међународну свемирску станицу 
(ISS), али ће се то догодити најраније у 
јануару 2022. године. 

„Аксиом Спејс”, ће лансирати мисију која 
ће бити први лет икада ка станици која се 
налази на 408 километара од Земље, јавио 
је Индепендент преноси Танјуг. 

Мисија је већ добила назив Аx-1 и 
предводиће је Мајкл Лопез-Алехрија, 
који је већ био астронаут НАСА, пошто је 
досад четири пута летео у свемир, а сада је 
потпредседник „Аксиом Спејса”. 

Преостала три члана тима су приватни 
инвеститори - Американац Лери Конор, 
Канађанин Марк Пати и Израелац Ејтан 
Стибе. 

Извор: Политика

СВЕ СМО БЛИЖИ ТУРИЗМУ У СВЕМИРУ   

 ПРВИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛЕТ 
У СВЕМИР ЗАКАЗАН ЗА 2022. 
ГОДИНУ  

Јапанска свемирска капсула са 
узорцима астероида који би требало да 
пруже податке о пореклу Сунчевог система 
и живота на Земљи, успешно је слетела у 
удаљени део у ненасељене унутрашњости 
Аустралије. 

Свемирски брод Хајабуса 2 лансирао је 
из космоса према Земљи малу капсулу са 
узорцима скупљеним на површини једног 
удаљеног астероида, пренео је АП. 

Око два сата након уласка капсуле 
у земљину атмосферу и атерирања у 
аустралијској унутрашњој пустињи, 
пронашли су је, без већих потешкоћа, 
припадници Јапанске агенције за 
истраживање свемира, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

ЈАПАНСКА СОНДА ДОНЕЛА НА ЗЕМЉУ УЗОРКЕ АСТЕРОИДА  

 КЉУЧ ЗА ЗАГОНЕТКЕ 
О ПОРЕКЛУ 
СУНЧЕВОГ СИСТЕМА 

Због врло лоше објашњеног ажурирања услова коришћења, 
милиони корисника апликације „Воцап” напустили су ту платформу 
и прешли на алтернативе попут „Сигнала” и „Телеграма”. 

Напуштање платформе било је толико велико да је „Воцап” морао 
да одложи имплементацију нових услова, који су били заказани за 
8. фебруар, за 15. мај, а како би се корисницима објасниле промене 
које се уносе, пише британски „Гардијан”. 

Током прве три недеље јануара, платформа за размену порука 
„Сигнал” добила је 7,5 милиона нових корисника широм света, а 
„Телеграм” 25, док је „Воцап” 12. јануара пао са осмог на 23. место 
највише преузетих апликација у Великој Британији. Са друге стране, 
„Сигнал” 6. јануара није био ни међу првих 1.000 најпреузиманијих 
апликација, да би 9. Јануара доспео на 1. место. 

Директорка јавних политика „Воцапа” за Европу, Блиски исток 
и Африку Ниам Свини рекла је одбору за унутрашње послове 
да верује да је егзодус повезан са ажурирањем услова услуге 
компаније. 

Како је објаснила, ажурирање је требало да омогући нову 
групу алатки око пословних порука и пружи већу транспарентност 
око постојећих политика приватности. „Желимо да буде јасно да 
ажурирање неће утицати на приватност порука са пријатељима 
и породицом ни на који начин”, саопштила је компанија „Воцап”, 
преноси Танјуг. 

Извор: Политика

„ВОЦАП” ИЗГУБИО МИЛИОНЕ КОРИСНИКА ЗБОГ НОВИХ УСЛОВА    

ПРОМЕНА ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ? 
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Када сте и како запловили у 
угоститељске воде?

- Десетак година сам радио 
са козметиком, држао сам 
две парфимерије и увоз и 
дистрибуцију козметике по 
целој Србији. Имао сам више 
од 260 купаца (велепродаја) 
и 4 комерцијалистa који су 
покривали терен. То је трајало 
до 2008. Кад сам обилазио купце 
широм Србије, обавезно сам 
посећивао најбоље ресторане 
тог краја. Тако сам видео и лепе 
и лоше стране угоститељства. 
Све сам ја то памтио, сакупљао. 
Кад је дошла криза 2008. године, 
пропало ми је 200 купаца. Рекао 
сам куму, са којим сам држао 
парфимерију, да излазим из 
тог посла. Одлучио сам да 
зидам ресторан! Наследио 
сам упорност од Топаловића, 
од мамине стране. Ресторан 
„Динар“ је на плацу породице 
Топаловић, била је то породична 
кућа Косе и Милисава 
Топаловића, маминих родитеља.

Када сте почели да зидате 
ресторан? Да ли је још неко у 
овом послу са Вама?

- Са зидањем смо кренули 
2010. Мајстор Миња је био 
„десна рука“ за све грађевинске 
радове. Провео је овде 7-8 
година. Сваке зиме смо се ми 
дозидавали и дограђивали... 
Кренули смо 2010. са 27 седећих 
места и са 8 чланова особља: 3 
конобара и 5 кувара. Двојица 

од њих и данас раде у „Динару“. 
Мислим да је то успех јер било 
је то десет турбулентних година. 

Послове око ресторана 
поделио сам са рођеним братом 
- Гораном Зонаи. Ми нисмо 
из угоститељства. Ја сам из 
трговине, Горан из информатике. 
Првих годину дана, док још 
нисмо ни знали хоћемо ли 
опстати, Горан је радио и 
папирологију и као конобар. 
Кажу да је био најбољи конобар 
икада, био је најљубазнији, он 
је такав, радио је из срца. Кад 
су гости чули да је он власник, 
нису могли да верују. Лако је 
радити са поштеним човеком. 
Ми нисмо браћа која се свађају, 
не слажу. Лепо живимо. Горан 
се сада бави, заједно са мојом 
супругом Зорицом, рачунима, 

добављачима, папирологијом...
Уствари, ми имамо корене 

у угоститељству. Наша бака 
Илонка, очева мајка, била је 15 
година шеф кухиње у ресторану 
„Швајцер хаус“ - Швајцарска 
кућа у Бечу, који ради више од 
сто година. 

Сећам се да ми је један кувар 
(требало је да ми помогне 
око отварања „Динара“) 
причао о свом богатом 
интернационалном искуству 

из кога памти шефа кухиње у 
бечком „Швајцер хаусу“. То је 
била моја баба Илонка. Није ми 
поверовао. - „Ма, где твоја бака?! 
То је реномирани ресторан, са 

дугом традицијом, са 600 места! 
Шеф кухиње је била нека мала 
звечарка!“.- „Е, то је моја бака 
Илонка!“, одговорио сам му. 
Био сам поносан. Имао сам 10-
12 година када је бака умрла. 
И сад је видим у њеној плавој 
униформи, са наочарима. Никад 
није причала:“Знаш ли ти ко сам 
ја била?!“. Живела је скромно, 
ишла на пијацу. То су наши 
гени за угоститељство, од бака 
Илонке, сви ови рецепти. 

Како сте ширили посао?
- Ширили смо се сваке 

године, за једну салу, за подрум, 
по део баште... Сада, после десет 

година, стигли смо до 270 места 
и 40 запослених. Године 2014. 
отворили смо угоститељски 
објекат у Темишвару (Румунија). 
Радимо са Русо Сорином и 
Булфа Адрианом, они су тамо 
угоститељи већ дуги низ 
година. Ресторан се исто зове 
„Динар“, има исти лого. Објекат 
има 800 квадрата, 220 места,  
запошљава 28 људи, спада у 
десет најбољих ресторана у 
Темишвару. Велики је то успех, 
ми смо млади угоститељи, у 
Темишвару постојимо 6 година. 
Тај ресторан нам је донео 
велики број гостију из Румуније 
који долазе викендом у Вршац 
и у „Динар“. Долазе из разних 

крајева Румуније, потегну и по 
400 км да би нас посетили. Уз 
ручак овде, већина њих наручи 
још за понети, за вечеру кад 
стигну кући, или за сутрадан.

Имате ли богат мени?
- Имамо одличне куваре, 

свако је од њих донео неки свој 
рецепт: Мишел – „Мишелову 
шницлу“, Милан Вујић 
палачинке, али 90 одсто кухиње 
донео сам ја сам. Обилазио 
сам многе ресторане, узимао 
по део рецепта, али ми нисмо 
преписивали, сваки рецепт има 
наш лични печат. Исто је и са 
самим објектом „Динара“. Ни 
један део није прекопиран из 
неког другог ресторана. Тако је 
и са кухињом, али и са односима 
са људима.

- Наша најбоља и 
најпродаванија јела су телетина 
испод сача, најздравије, 
најоригиналније. Ту је и 
„Мишелова шницла“ од Мишела 
Јовановића, кувара из Пирота, 
био је овде шеф 2 године и после 
отишао за Темишвар да ради. 
Кроз кухињу је, за ових десет 
година, прошло много младих 
на које смо поносни. Неки су 
отишли у иностранство, жао 
ми је што су нас напустили, али 
то је због њиховог вишег циља. 
Особље живи као једна велика, 
сложна породица. Моментално 

ДЕЈАН ЗОНАИ, ЈЕДАН ОД ВЛАСНИКА РЕНОМИРАНОГ РЕСТОРАНА „ДИНАР“:

УГОСТИТЕЉ КОЈИ ЈУРИ ПАРЕ, 
НИКАДА ИХ НЕЋЕ СТИЋИ!

Пре десет година Дејан Зонаи, упустио се, заједно са 
рођеним братом Гораном, у пустоловину звану Етно 
кућа „Динар“. Није било ни мало лако, али упорност 
ових вредних момака уродила је плодом. За само 
једну деценију, „Динар“ је постао угледан ресторан 
који је растао и од 27 места у старту,  данас може 
да прими 270 гостију. Добар глас се далеко чује, а 
висок квалитет услуга доводи у „Динар“ госте из 
целе Србије, али и Румуније где су отворили још један 
угоститељски објекат, у Темишвару. Стигла су и 
бројна признања, а најдража награда, каже Дејан, јесу 
осмеси задовољних гостију.

Деценија доброг рада: Горан и Дејан Зонаи

Успех „Динара“ заснива се на тимском раду: Најбољи српски 
кувар, Милијан Стојанић са Зорицом и Дејаном Зонаи

Војвођанска породица: Марица и Матеја Зонаи са комшиницом 
Миљаном

Бројна домаћа и међународна признања за квалитет Осмех „Динаров“ заштитни знак: Горан и Јулијана Зонаи
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имамо 4 бебе. Успех „Динара“ 
заснива се не само на тимском 
раду, ту је и наш комшилук. 
Били су стрпљиви јер свашта 
су претрпели док нисмо имали 
паркинг, било је можда 2-3 
жалбе, али нико није звао 
надлежне органе. Захваљујем 
се мом дивном комшилуку на 
стрпљењу и подршци. Наш први 
комшија чика Панта дочека нам 
госте, упути их унутра, успут нас 
добро нахвали. Чика Панта има 
80-так година. То су најлепше 
похвале, велика подршка.

Ми смо 5 година били локал 
патриоте, служили смо вина 
наших винарија, али како се 
тржиште ширило, гости су 
тражили и нека друга вина. 
Увозници смо вина Винарије 
„Скаја“ из Вероне, „Томаи“ из 
Молдавије и једне винарије 
из Шпаније. То смо били 
приморани, јер није било 
довољно црвеног вина када 
дође наш пријатељ Чока на 
један „бамбус“.

Како успевате да 
преживите ову пандемију 
коронавируса?

- Ова су тешка времена за 
све! Имамо среће да смо у свом 
објекту, па бар нас не оптерећују 
кирије. Верујем да ћемо лакше 
преживети све ово и поред 
тога што је број гостију смањен. 
Отворило нам се ново тржиште 
– Београд, Нови Сад, Зрењанин, 
Панчево, Смедерево... Раније 

су долазили спорадично, сада 
у великом броју. За протеклих 
8 месеци посетили су нас Вук 
Костић, Драган Бјелогрлић са 
екипом, били смо у „Шареници“... 
доста се тога издешавало. Поред 
доста тога лошег, десило се и 
нешто добро - посетили су нас 
људи из Србије, испод Дунава, 
који су, док није било короне, 
одлазили у Грчку, Турску, 
Бугарску... Сада су се људи 
окренули домаћем туризму. 
Желим да похвалим Град Вршац и 

Туристичку организацију Вршца 
што су нас убацили у туристичку 
понуду, препоручили су нас 
на државном нивоу, а и све 
озбиљне госте, које су имали, 
довели су код нас. За то им 
бескрајно хвала, сами су то 
одлучили, ми нисмо тражили.

Добили сте бројна 
признања за квалитет услуга. 
Која?

- Да. Добили смо награде од 
Републике, затим од Новосадског 
сајма већ 5- 6 година за редом. На 
Трипадвајзеру (Tripadvizor, сајт 
који се бави угоститељством) 
добили смо највишу оцену за 
Вршац и околину. Из Шпаније 
смо добили интернационалну 
награду за квалитет услуге, 2014. 
године.

Наша најлепша награда су 
задовољни гости. Хтео бих да 

захвалим свим Вршчанима 
који су нам велика подршка, 
јер доживљавају овај ресторан 
као свој. Као прави домаћини 
су, представљају „Динар“ као 
део Вршца, хвале нас. И наше 
особље је изузетно. Кум Дамир 
Мунћан је менаџер овог објекта, 
наша „десна рука“, ту је и његова 
помоћница Душица Течи, а 
Милан Вујић и Милош Грба воде 
кухињу.

Какви су Ваши планови 
везано за „Динар“ и 
угоститељство?

- Имамо још један објекат, 
који је узет, у Жарка Зрењанина, 
5. кућа од Суда. Зидан је 1860. 
године, има 600 м2 и око 200 
квадрата баште. Планирамо да 
га претворимо у угоститељски 
објекат, биће то нешто сасвим 
другачије. Вршац има огроман 
туристички потенцијал, 
треба да се отвори што више 
угоститељских објеката, јер 
имамо могућности. Имамо 
винарије, винска села која су 
врло близу, Вршачке планине, 
људе... Вршац ће увек имати 
потребу за столицом више, ми 
и сада пошаљемо госте другим 
ресторанима, ако код нас нема 

места.
У чему је лепота овог 

посла? Шта Вам даје снаге да 
наставите тим путем?

- Прво да вам кажем шта је 
лепота „Динара“- то што има 
270 места  и где год да седнете, 
биће то неки нови, другачији 
амбијент, други поглед. „Динар“ 
има много лица! Наш главни 
циљ су гости, који дођу и одлазе 
са осмехом на лицу, задовољни. 
И наше особље зна да је гост 
увек у праву. Људи кажу да 
има свакаквих гостију, и оних 
проблематичних. Не! Како се ти 
оформиш као објекат, такве ћеш 
госте да имаш. Напред нас гура 
то што стално имамо нове госте. 
Зато смо се стално и ширили. Да 
нисам имао госте који стоје на 
улици и на паркингу и чекају, 
сигурно бих у једном моменту 
стао. Све веће интересовање 
гостију мотивише нас да 
напредујемо.

Реците нам нешто о себи. 
Где сте рођени?

- Рођен сам 1973, а мој 
брат Горан 1981. Отац нам 
је Матеја, а мајка Марица. 
Поносни смо на обе фамилије, 
и Зонаи, и Топаловић. Права 
смо војвођанска породица, 
мађарска и српска. Имамо 
славу Светог Јована, славимо 
католички Божић. То је та 
војвођанска лепота!

-  Ја сам рођен у Немачкој, у 
Швелму. Тамо су ми родитељи 
били на привременом раду. 
Видели су да од Запада неће бити 
ништа, па су се на време вратили 
кући. Ја сам у Вршац дошао са 6 
месеци. Одрастао сам у кући где 
је „Динар“. Моја баба Коса ме је 
чувала, деда Милисав Топаловић 
је умро кад сам ја био јако мали. 
Баба Коса ме је научила лепом 
домаћем васпитању, да будем 
добар, вредан, поштен човек, 
да волим људе. Памтим и бака 
Илонку, деду Матеју мање, јер је 
умро док сам био мали.

- По професији сам машински 
техничар. Радио сам код Жељка 
Атлагића у „Транс комерцу“, 
затим у СТР „Биљана“ код старе 
аутобуске станице. Са 24 године 
кренуо сам у предузетнике, 
парфимерија, и на крају „Динар“. 
Велику подршку и помоћ и 

даље налазим у породици. У 
животу сам подигао екстремно 
много кредита. Мајка и отац су 
веровали у мене, потписивали 
су заложне изјаве за сваки 
кредит. Поносан сам јер сам 
сваку рата плаћао у дан, на 
време. Неки мисле да је „Динар“ 
ишао лако. Није, верујте. Биле су 
то ноћи и ноћи непроспаване. 
Сваки детаљ, свака  цигла, свака 
греда... све сам то осмислио, 
одабрао. Питали су за архитекту, 
ко потписује објекат? Не верују 
када им кажу да је власник 
осмислио. Сваког мајстора 
сам дочекао, устајао у 4 ујутро 
да направим план како да 
остварим своје идеје. Било 
је проблема и са отварањем 
„Динара“. Отварање је трајало 
скоро годину дана. Нисам имао 
пара да кренем са радом. 

- Има ту једна интересантна 
прича. Заштитник „Динара“ 
је Свети Ђорђе. То није моја 
слава. Моја је Свети Јован. 
Дошао сам до једне новчанице 
из 1920. на којој је био Свети 
Ђорђе. Одлучио сам да увећам 
новчаницу и ставим Светог 
Ђорђа на зид. Веровали или  не, 
од тог момента све је некако 
кренуло. Долазили су ми људи, 
сами нудили помоћ. Помагао 
ми је екстремни број људи, 
што новчаним средствима, што 
доводећи своје пријатеље у 
„Динар“ на ручак, правили су 
ми промет. Захвалан сам свима 
који су ми били велика подршка 
на самом почетку рада. Да није 
било таквих људи, никада се не 
бих отворио.

Кад сте основали своју 
породицу?

- Оженио сам се Зорицом 
Миковић, 2015. Упознали смо се 
у СТР „Биљана“, тамо смо заједно 
радили. Нисмо још постали 
родитељи, али добра вест је да 
ће то ускоро бити мој брат Горан 
и снаја Јулијана. 

Шта је у животу важно?
- Да будеш задовољан оним 

што имаш. Да прво научиш то 
да цениш. Они који у животу 
стално нешто јуре, никад не 
стигну. Угоститељ који само јури 
паре, никада их неће стићи! То је 
дефинитивно. 

Јованка Ерски

Добар глас далеко се чује: Драган Бјлеогрлић у „сигурним“ 
рукама увек љубазне и насмејане Душице Течи

Менаџер „Динара“ Дамир Мунћан и Вук Костић

Пријатељи највеће „Динарово“ богатство

Мајстори свог заната: “Динаров” кулинарски тим
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Дуња Клепачек  II 4
Пољопривредна школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Ања Тадић  II 4
Пољопривредна школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Миљана Човић  II 1
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

Јована Јанковић  II 2
Пољопривредна школа Вршац
Ментор: Никола Митровски

 ИСПРИЧАО МИ ЈЕ ЈЕДНОМ СТЕРИЈА
 
 Ниједна борба,ма колико год се чинила неважном,није недостојна 

спомена, јер нам најчешћи противник нису људи,већ ми сами у супротности 
наших идеала, мишљења и схватања.

Моја већа, а можда и прва борба била је убрзо после мајчине 
смрти.Отац,који је био сушта супротност мајчином укусу за 
квалитетно,супротставио се мом даљем школовању.Говорио је како је то 
само траћење времена и новца за неког ко као дете није био способан 
ни да се игра са својим вршњацима, а не још да се школује са таквима и 
размењује мишљење.Увиђам  да је он сличан идеалном лику трагике 
који је природа створила, а који је толико трагичан у својој себичности и 
кратковидости да је то комично.Та свађа је био први пут  кад сам се запитао: 
за шта се борим? И против кога? Несумњиво је да је мој отац био главна 
препрека за моје школовање,али да ли је он стварно био мој супарник у 
двобоју ставова?Или само забринути родитељ који је свог сина и даље 
доживљавао као нејако чељаде сакривено под скутом мајке?Колико год  се 
променио,у његовим очима ја сам и даље остао слаб дечак.

Ја сам у сполашњем свету (п)остао супротност свом унутрашњем 
бићу,његовим могућностимаи интелекту.Схватио сам како једино треба да 
разбијем ту спољашњу слику слабости како бих показао ко сам.Нисам ни 
слутио да ћу од нејаког дечака постати човек који се без страха хвата за 
најјаче оружје(перо)и бои против таме незнања да донесе светло у култури 
и образовању народу.

Сећам се тих невиних дана када бих се, као што и сада често 
чиним,наслонио на окно прозора и посматрао пролазнике обузете 
вревом вршачке пијаце.Колико ме то усрећи сваки пут када учиним 
исто!Чак и тада ми је,као дечаку  који због болести није могао да се игра 
са својим вршњацима,то посматрање људи причињавало својеврсно 
задовољство.Оно што ми је још тада,као дечаку,привукло пажњу је то 
да сваки тај појединац,колио год био својствен сам себи,чини исто –
корача.Био он богат,сиромашан,здрав или богаљ,он се креће само 
себи својственим путем.Цела та маса људи личила ми је на којекакви 
мравињак.Међутим,када би ме која личност из те гомиле привукла 
својимизгледом ,понашањем,замишљао бих њен живот и карактер ,што је 
тада било комичније него сада кад то чиним.Ово моје дечачко сањарење 
обогаћивало је нежни цвркут мајчиног гласа који се тада још орио по кући 
и био најлепша мелодија због чије се мудрости и усклађености много 
учених људи сакупљало у нашем дому.

Док су светски познати писци,сликари и музичари црпели своју 
инспирацију из само једне музе,моја муза је био,остао и биће док год 
постојим тај колектив људи ,мали свет који одражава цело човечанство.
Та маса људи изнедрила ми је појединце који су постали моји ликови у 
комедијама и трагедијама,и ,да није било баш те масе људи ја никада не бих 
сазнао и овековечио ништа од карактера те особе;захваљујући том народу 
могао сам да кроз понашање појединаца у групи сазнам много тога.

Да није других људи,па био и бесмртан,уметник не би могао да преживи. 
Због тога су ми људи тако драги,а њихове мане попут искривљених 
врлина,које ће се,ако их још више искривим пером,исправити у друштву.
Човек ће много лакше поднети да се сам смеје  својим недостацима него 
други да то чине.Што се трагедија тиче,користим супротан метод-видећи 
несрећу других,наше потешкоће бивају мање.Оно што ме је научило 
то посматрање кроз прозор је да су смех и сузе заједничко код сваког 
појединца,и да ћу тим средствима,кроз трагедије и комедије,дотаћи срце 
свакога ко се сусретне с њима.

 Сада,док седимза својим писаћим столом ,баш крај прозора са 
ког сам као дечак упознавао свет,сада,када су иза мене и ,,Кир Јања“ и 
,,Лажа и Паралажа“,и ,,Покондирена тиква“,и године рада као министар 
просвете,оснивања Народног позоришта,подучавања у Крагујевцу и 
Београду,сада,и тек сада,сматрам како сам успео да победим стигму 
слабости којом су ме отац,а можда и други,печатирали у детињству .

     Док и дан-данас проматрам људе на пијаци,питам се да ли је моја 
борба за лепу реч донела било какав осмех,сузу и напредак,али пре 
свега,да ли сам успео да се својим радом одужим својим Вршчанима који 
су ми толико помогли као инспирација у стваралаштву.

 
Ана Шебешћан

Гимназија ,,Борислав Петров Браца“,Вршац
Ментор: Љупка Гргин
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Зоја Халагић  VIII 1
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Ива Галовић  V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Јована Шарац  V разред
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

Огњен Бошњак  V разред
ОШ „Паја Јовановић“ Вршац
Ментор: Славица Ранковић

БОРА КОСТИЋ, 
ЛИЧНОСТ КОЈА ЈЕ У МЕНИ 

ПРОБУДИЛА ДИВЉЕЊЕ
Вршац, наш прекрасан  градић  испуњен је многобројним 

значајним личностима, који су оставили велики утисак над  
данашњим генерацијама. Неки од најзначајнијих људи 
јесу Јован Стерија Поповић, Павле Паја Јовановић, Лаза 
Нанчић, Васко Попа... Личност која је у мени пробудила 
велико дивљење јесте Бора Костић.

Бора Костић је рођен у Вршцу 24. фебруара 1887. 
године. Потиче из породице познатог вршачког трговца 
Владе Костића и Миле Мандукић Костић. Још као дечак 
Бора је показао велику жељу за играњем шаха. Уз свог 
оца научио је тактике и правила, а већ у гимназији 
је постао један од најбољих играча у граду. Његов 
омиљени противник из  тих дана био је Сава Гердец. 
Када је завршио матуру, Бора одлази у Будимпешту на 
даље школовање и са одличним успехом дипломира 
на Оријенталној академији. Поред ове дипломе добија 
звање и част шаховског велемајстора. 1909. године у 
Будимпешти побеђује на турниру најјачих мађарских 
аматера и отвара себи пут до бечких велемајсторских 
кругова. Победа која је одјекнула у светским шаховским 
круговима била је у мечу против шампиона Сједнињених 
Америчких Држава Френка Маршала 1911. године. А 
исте те године побеђује на турниру у Карловим Варима 
и осваја титулу интернационалног мајстора. 1913. године 
одлази у Аргентину и почиње да ради као предавач 
шаха на Војној академији. Такође је и подучавао многе 
милионере, али и највећег светског тенора Енрика Каруза. 
1923. године одлази на пут око света и игра у Аустралији, 
Новом Зеланду, Инђији, Индонезији, Суматри, Јужној 
Африци, Кенији... 1926. године се враћа у Вршац, али убрзо 
након тога наставља са својим путовањима и одлази у 
Мексико на Кубу и поново у  САД. 1935. године на првом 
шампионату  Југославије, у Београду,  дели прво место 
са  Васјом Пирцом. Бори се десила и једна непријатност, 
провео је у немачком затвору два месеца, јер је слушао  
Радио Москву. Тада није имао од чега да живи, па да би 
успео да се прехрани морао је да зарађује од шаха и игра 
по кафанама. Након рата успео је да се поврати шаховским 
победама и успешно игра на још деветнаест турнира.  
Последњи турнир који је освоји био је 1962. године у 
Цириху. Умро је 3.11. 1963. године и сахрањен је на нашем 
вршачком гробљу. Годинама се организују шаховки 
турнири у његову част и у Руском парку је подигнут  његов 
споменик.

Бора Костић је успео да остави упечатљив утисак 
на мене и док сам истраживала о њему сваки пут се 
будило велико дивљење и још већа жеља за даљим 
истраживањем. Огромна је част писати о некоме ко је био 
толико истрајан у својој одлуци. Кроз Борин успех можемо 
да научимо да се упорност и труд, као и превелика жудња 
за нечим исплати и да ће кад тад испливати на површину.

Јована Милеуснић  II 4
 



ПЕТАК • 29.  јануар 2021.ВРШАЧКА КУЛА10



ПЕТАК • 29.  јануар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1111

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

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (101)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ДОДИР ЛЕПОТЕ

У години за нама, за коју се „чини да је трајала много 
дуже од 12 месеци“, било је узбудљивих дешавања и у 
свету уметности, а онлајн часопис Арт њуз побројао је 
неке од најважнијих уметничких догађаја у 2020. години. 

У врх тих догађаја овај часопис ставља, цитирајући 
Мостафа Вазирија, генералног секретара египатског 
Врховног савета за старине, као „највеће откриће 2020. 
године“, када су археолози у новембру открили више од 
100 обојених ковчега у некрополи у Сакари, јужно од 
Каира. 

Ковчези, који су пронађени запечаћени и нетакнути, 
откривени су са погребним маскама, канопским 
вазама и статуама и највероватније потичу из касног и 
птолемејског раздобља Египта (664-30. п. н. е.). 

Откриће ће бити подељено између четири египатска 
музеја, укључујући Музеј нове административне 
престонице, који би требало да буде отворен у наредним 
недељама. Овом открићу претходио је проналазак 59 

ковчега месец дана раније, а биће их још, према Халеду 
ел-Енанију, египатском министру туризма и старина. 

У марту, наводи даље Арт њуз, из музеја Сингер Ларен 
у Холандији украдена је слика Винсента ван Гога из 1884. 
године под називом „Жупанијска башта у Нунену“, док је 
установа била привремено затворена у склопу блокаде 
због пандемије. 

Видео-снимци су касније показали да су лопови 
чекићем провалили кроз стаклена врата музеја. 
Уметничко дело још није пронађено. 

Иако ниједна крађа из доба ковида није била толико 

важна као ова у Сингер Ларену, други музеји суочили су 
се такође са вандализмом због ослабљене безбедности 
док су музеји били затворени. 

Оснивач и извршни директор Амазона, Џеф Безос, 
који се наводно може похвалити нето вредношћу од 188 
милијарди долара, ушао је у врх еселона на уметничком 
тржишту када је у фебруару објављен као купац слике 
Еда Руша „Повређивање речи радио # 2“ продате за 52,5 
милиона долара у аукцијској јући Кристису у новембру 
2019. Исте сезоне, Безос је платио 18,5 милиона за слику 
„Вињета 19“ Керија Џејмса Маршала у Сотебису, чија је 
почетна цена била процењена на 7,5 милиона долара, 
после чега је , Безосова нето вредност порасла за 49 
процената са 126 милијарди долара у фебруару 2020. 
године. 

Арт њуз подсећа и да су пре него што је пандемија 
корона вируса присилила уметничке институције и 
сајмове широм Сједињених Држава, Европе, Јужне 
Америке и других локација на затварања или одлагања, 
музеји у Кини и Хонгконгу већ затворили своја врата за 
јавност. 

У јануару су институције попут Националног 
уметничког музеја Кине у Пекингу, Гуангдонг музеја 
уметности у Гуангџоуу, Музеја уметности Унион у Вухану, 
УЧА Центра за савремену уметност (који има неколико 
локација широм Кине) и јавни музеји у Хонг Конгу 
затворени како би се ублажило ширење ковид 19. Ова 
рана затварања наговестила су продужени поремећај 

функционисања који се дубоко осетио у Кини – и много 
даље – у наредним месецима. 

Након отказивања продаје уживо, отпуштања и 
финансијског пада у врхунским аукцијским кућама, 
Кристис и Сотебис били су присиљени да брзо 
преконфигуришу своје традиционалне аукције, а 
резултат је била нека врста блокбастер аукције: 
вечерње продаје у више категорија које се преносе 
уживо, комбинујући надметање из више градова, са 
десетинама хиљада гледалаца широм света. Сотебис је 
први тестирао нови формат са петосатном вечерњом 
распродајом 29. јуна. 

Годину за нама обележила су и рушење, уклањање 
и реконтекстуализација споменика, па су тако, 
наводи часопис, усред светских демонстрација 
против полицијске бруталности и расизма, рушени 
и споменици наводно расистичким историјским 
личностима у градовима од Шарлотсвила у Вирџинији 
до Јоханесбурга у Јужној Африци. 

У неким градовима су званичници сами склањали 
споменике, а у другим случајевима, демонстранти 
су узели ствар у своје руке и скрнавили и рушили 
споменике. 

У Бристолу, у Енглеској, демонстранти су срушили 
споменик Едварду Колстону, трговцу и трговцу робљем 
из 17. века, на крају га бацивши у оближњу реку Авон, 
одакле су га касније извадиле локалне власти. 

Као један од догађаја који је у свету уметности 
обележио 2020. Арт њуз наводи идеју британског 
архитекте Дејвид Ађаје за нови музеј у Бенин Ситију у 
Нигерији. 

Иако је још увек у фази предлога, Едо музеј 
западноафричке уметности могао би постати и више 
него пригодан дом за бенинску бронзу и друге предмете 
опљачкане или премештене широм света сумњивим 
средствима. 

Када су планови постали јавни у новембру, Ађаје 
је за Њујорк тајмс рекао да замишља музеј као дом 
„ренесансе афричке културе“, додајући да он „прво 
мора бити за заједницу, а затим међнародна атракција“, 
преноси Арт њуз. 

Извор: Танјуг 

СВЕТСКА КУЛТУРА У ГОДИНИ КОЈУ ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛА ПАНДЕМИЈА 

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ У СВЕТУ 
УМЕТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 

Давно је један уметник рекао: 
лепота је катализатор уметности. 
Уколико слика или песма или музика 
нису лепи и прививлачни, што би 
човек обраћао пажњу непривучен за 
следећи доживљај уметности а то је да 
уз мамац лепоте прогута и креативно 
паковање уметничке логике.

Право уметничко дело и сусрет 
са њим је попут хемијске реакције 
само уколико су реагенси и елементи 
прочишћени, боје и тонови облици и 
ако су поређани у тачно одређеним 
односима да реакција уметничког 
доживљаја, који потврђује да се ту 
нешто ново кува, не почне.

Пајин Триптихон у сваком свом 
сегменту прво је реализована 

прочишћена ликовна материја, 
облици су у посебним односима 
који заврте нашу пажњу која слику 
прегледа у карактеру логике и 
посматра је слично електрону који 
молекул и атом, крећући се између 
њих, повезује у чврсто ново једињење 
а то је у овом случају ново ликовно 
искуство.

Сликарство ружног је 
фасацинантно, али је отворило 
Пандорину кутију слике као отровне 
мешавине која одбија посматрача 
захваљујући његовом инстикту – 
„бежи од овога да се не заразиш 
туђим јадом и немоћи“.

Галерије су библиотеке ликовних 
доживљаја у које идемо ако можемо 

изаћи са више мудрости и страсти 
него што смо имали кад  смо ушли.

Постоје сјајне слике, али лепе су 
као одрана рајска птица. Постоје лепе 
слике и неизлечиво глупе. Колико 
лепоте и логике је потребно данас да 
сликари остваре да бисмо се враћали 
у галерије са мантром страсти да у ово 
време опште немоћи нешто учинимо 
од свог живота. Прво смо одустали 
од уметности припремајући своје 
незаштићене умове за информатичке 
бестијалије сваке врсте. Уметност није 
само лепота, креативна логика, то је 
као финална вредност, карактер етике 
коју ниједна филозофија није умела 
да речима представи а уметници то 
раде одувек. Сада када је пандемија 

открила тотал наше запуштености 
поставља се питање које су дозе 
уметности, анти  бенседина, анти 
равнодушности, потребни да у оно 
мало времена и простора који су 
нам преостали учинимо нешто за 
своју егзистенцију. Ловци су некада 
оштрили врхове својих копаља 
посматрајући на зидовима пећине 
слика својих мета. Данас ми не знамо 
како се праве и бацају копља и не 
умемо да препознамо мету којом би 
нахранили сопствену креативну глад. 
Пајин триптихон, али и бројне књиге 
историје уметности, поезије, музика 
Вивалдија извући ће нас из простора 
зомбиленда у арену стварног живота.

Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА 
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда 
врши услуге фирмама и приватним 
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање 
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872

Откриће године: Сто обојених ковчега у Сакари 

Музеји широм света суочили се с вандализмом 
током затварања: Украдени Ван Гог из музеја Сингер 
Ларен 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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У Привредној комори Војводине 
одржана је онлајн конференција Привредна 
комора Војводине - Привредна комора 
Александрије.

Председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић истакао 
је да је Александрија један од највећих 
трговачких центара у Египту и изузетно је 
значајна за нашу привреду. Циљ оваквих  
конференција у Привредној комори 
Војводине је да правимо добар амбијент 
за нашу привреду  и за повезивање и 
умрежавање наших привредника са светом.  
Трудимо се да будемо добра логистика 
за остваривање контаката за привреду.  
Наша привреда, она извозно орјентисана 
је показала флексибилност и очувала је 
стаблност током пандемије,  на шта указују и 
параметри. Новембар ове године  у односу 
на прошлу показује да је извоз већи за 
око 2,2%. Конференције попут ове треба 
да помогну извозницима да се пласирају 
на на нова тржишта и посебну захвалност 
упућујем  Абасадору Арапске Републике 
Египат  Њ. Е.  Амр Алгувејлију што је данас са 

нама истакао је Вучуревић. 
Амбасадор Арапске Републике Египат Њ. 

Е. Амр Алгувејли истако је да му је част да 
учествује на овој конференцији и захвалио 
је домаћину председнику Привредне 
коморе Војводине Бошку Вучуревићу на 
позиву као и покрајинском секретару за 
привреду и туризам на шанси да размене 
идеје и унапреде већ постојећу сарадњу.  
Египат и Србија прослављају 130 година  
од успостављања  дипломатских односа а 
оно на чему сада радимо са Привредном 
комором Војводине и Покрајинском владом  
је унапређење економских односа. Поготово 
желим истаћи значај формирања слободне 
трговинске зоне  афричког континента  у 
којој Египат  има председавајућу улогу ове 
године.

 Иначе Привредна комора Војводине 
заједно са Привредном комором Србије,   у 
оквиру јединственог коморског система , од 
почетка учествује и  помаже  у формирању 
потенцијала који би пружио такав аранжман 
са највећим тржиштем по броју становника 
у свету. Поготово у сектору  пољопривреде 
и  прехрамбене индустрије ово ће бити 
велики потенцијал за компаније из целе 
Србије. 

Амбсадор је истакао и да је за ову годину 
у плану формирање међувладине комисије 
која би теребало да допринесе  побољшању 
и доношењу споразума о слободној 
трговини између две земље. 

Покрајински секретар за привреду и 
туризам Др Ненад Иванишевић   истакао 
је да се захваљујући сусретима попут 
ових које организује Привредна комора 
Војводине , могу освојити и нова тржишта 
попут Египатског. На то тржише треба 
пласирати и друге производе, не само 
пољопривредне, истако је Иванишевић 
и додао да је тржише велико као и да је 
потребно да заједно урадимо много више . 
Ми ћемо наше привреднике кроз конкурсне 

линије које спроводи секретаријат за 
привреду упознати са могућностима 
Египатског тржишта. Војвођанско тржиште 
туризма такође треба отворити за египатске 
туристе  и промовисати туристичку понуду  
покрајине. 

На онлајн конференцији учествовао 
је и председник Привредне коморе 
Александрије Ахмед Ел Вакил који је такође 
поздравио иницијативу за одржавањем 
сусрета у онлајн формату и такође указао 
на потребу сусрета са привредним 
делегацијама чим то епидемиолошки 
услови буду дозволили.  Учествовали су 
и представници пословне заједнице који 
су представили привредне потенцијале 
Александрије и Египта. 

Потенцијале Војводине кроз 
секторска Удружења представили су 
секретари Привредне коморе Војводине - 
Младен Петковић, скеретар Удружења 

пољопривреде, Зоран Трповски, секретар 
Удружења индустрије и Бранислав 
Мамић, секертар Удружења услуга. Јелена  
Бјелановић, секретар кабинета председника 
ПКВ представила је економске трендове 
у Војводини  као и економску сарадњу 
Војводине и Египта. 

На конференцији су учествовали и 
председник Управног Одбора „Жита Србије“ 
Славко Јовановић, Марко Котарлић из  
“Института за  ратарство и повртарство“ и 
Оскар Марко Са „Биосенс Института“.  

Конференцијом је модерирао Милан 
Стојанов, шеф кабинета председника 
Привредне коморе Војводине.

За наредни корак договорени су 
онлајн сусрети компанија  из Војводине и 
Египта - Онлајн пословни форум на коме 
би компаније требало да се умреже и 
препознају заједничке интересе. 

Онлајн конференција  Привредна комора 
Војводине - Привредна комора Александрије
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА 

– ЗАМЕНА
Продајем кућу у изградњи сива фаза на 

Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем  двособан комфоран стан од 66 

м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 15. Тел. 
063/851-2

Нова спратна кућа у Вршцу са две одвојене 
целине 2 х70 м²код Хемограда са великим плацем. 
Тел 060/491-1005

Продајем локал од 23м2 са подрумом од 
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 53 а, 
у Вршцу. Тел. 060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу улица Железничка 
34. Тел. 064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са нус просторијама 
и плацем. Тел. 063/181-5504.

Продајем стан изузетно одржаван, сређен 
50 м², застакљена тераса, подрум, реновирана 
кухиња, купатило, све ново, паркет, преко пута 
социјалног, улични, високо приземље, 41.000€. 
Тел. 063/761-5969.

Продајем кућу у Горанској улици на лепом 
месту или мењам за одговарајућу кућу. Тел. 
064/375-91459

На продају кућа ул. Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу је  две школе и три 
маркета. Тел. 064/226-2910.

Продајем приземну кућу од 80 м², угао 
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија кућа на продају. 
Цена договор. Тел. 063/744-0598 и 013/836-340.и, у 
центру ул. Светозара Марковића на продају, цена 
повољна. Тел. 063/744-0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од 
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Повољно продајем кућу у Банатској Суботици 
са легализованим помоћним објектима (штала, 
свињци, летња кујна, амбар на пола ланца земље) 
и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије градње, предност 
шири центар, брег приступачан прилаз. Тел. 
064/879-5697

Купујем већи конфоран стан са лифтом, 
новије градње, предност центар. Тел. 064/879-
5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², једнособан 
46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у Горанској улици на лепом 
месту код „Виле брег“ или мењам за одговарајућу. 
Тел. 064/375-9459

Продајем четворособни стан 71м², ул Војводе 
Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807-585

На продају викендица у Думбрави 112 
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517 м². 
Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, Његошева улица, 
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена 36.000 
евра. Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, са 
плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по договору. 
Тел: 063/425-334

На продају хектар земље потез Јарак поред 
обилазнице за Павлиш. Тел: 064/512-8473, 
063/559-577.

На продају викендица на Маргитском путу 
са помоћним просторијама, њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан стан са гаражом. Цена по 

договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом, 130 

м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980
Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са 

баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 м². 

Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом. Цена по 

договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са плацем 

од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар, приземље. 

Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације од 500 м² 

до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 

Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Подајем  грсоњеру центру Вршца. Тел  

060/7401210 и 060/1671519
Продајем плац 5 км од центра Вршца, Козлук-

Мајдан, десна страна, виноградарска кућица, 
градски водовод. Тел. 060/7401210, 013/401210 и 
060/1671519

Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина 
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за магацине, 
уз асфалт.Тел. 061/1530800

Продајем двособан стан 64 м² на Војничком 
тргу. Хитно. Тел. 064/2355436

Купујем кућу (приземну) чврсте новије 
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809

Продајем плац на потезу Широко било 2300 
м², пола плаца под шумом, на плацу темељи. 
Погодан за пчеларе  Тел. 065/3454538

Продајем плац у Сочици, на одличној 
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw. Тел. 
065/3454538

Кућу у Маргити купујем, са баштом и са 
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за 

пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15, Гудуричко 

насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари. 

Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру града за 

мањи стан, има комплетну инфраструктуру. Тел. 
063/8310629

Кућа на продају Јелене Варјашки 32 Вршац, 
може и замена за стан. Тел. 061/1677066.

Продајем плац у Купинику 89 ари у 
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт до 
плаца. Информације у Воводе степе Степановића 
3/8, Крнетић. 

Продајем 60 ари на вршачком брегу, потез 
„Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210, 060/7410210 и 
060/1671519.

Продајем плац у Војводинцима поред 
караша. Тел. 063/8326918.

На продају кућа у Великом Средишту са 
локалом и подрумом, у центру села. Тел: 060/35 - 
23 - 540

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Издаје се гарсоњера у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 064/2960285 

Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца, Стевана 
Немање 14. Хитно и повољно. Тел. 064/1513853

Радионица за издавање, добра локација. Тел. 
064/1979069

Издајем намештен једнособан стан у 
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња 
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960

Брачни пар тражи једнособан намештен 
или малу  кућицу за педесетак евра или кућу за 
чување. Тел. 061/8139998

Издајем намештен дворишни стан у ул. Хероја 
Пинкија за запослене самце, самице, брачни пар 
без деце. Тел. 063/8103228

Издаје се намештен  стан у  кући ул. Сремска 
бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 063/8860704.

Потребан једнособан  стан у згради за 
издавање. Тел. 062/403127

Потребан намештен или полунамештен 
једнособан стан у згради. Тел. 063/8069409

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе 

комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање кровова,превоз 

на адресу купца.Тел.062-437-236
На продају храстова бурад за ракију, вино 

60л и 80л очувана, регал трокрилни, косачица 
бензин Томосова. Цена по договору. Тел. 
066/411496.

Продајем виноград 500 метара  од 
раскрснице  за Мало Седиште 100 метара од 
главног пута, габарита 100 х 20 мтара. Тел.  
063/7306041

Радила бих кућне послове и чувала децу. 
Дајем часове енглеског језика основцима и 
продајем гардеробу мањих величина. Тел: 
069/62-66-99.

На продају ловачки карабин 30-06 са 
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар 12, 
ловачка пушка хамерлес-застава калибар 16, тел: 
013/836-584, 064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу, велики хладњак, 
мали бојлер. Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал Вилерове гоблене и 
трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 064/46-95-

175.
Продајем ливене роштиље 58Х60 и 60Х65цм. 

Машину за прање судова, половну. Тел: 013/833-
524.

Продајем  лустере, већу плафоњеру, столице 
на расклапање, колица за пијацу, комплет 
кухињу 4м дужине, кацигу, жардињере, сет клуб 
сточиће, брзинац бицикл. Тел. 064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони 
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац. Гвоздени 
зидни старински чивилук, два стабла лимуна у 
плоду. Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову, 

микроталасну, два штапа –мушица, лов пушка 
бајкал 12 кал. Полуаутомат уз дозволу. Тел. 
064/3858314 

Продајем писаћи сто са три фиоке (прављен) 
и два нова кауча.Тел. 0645/9174777

Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је за лица 
која имају проблема са куковима, монитор за 
компјутер, телевизор, хармонику(малу) за мањи 
узраст. Тел. 060/0833293.

Продајем кокошке расе италијанке, 
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада. Тел. 
064/4902239.

Продајем кауч на развлачење у добром 
стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са стакленом 
плочом вреди видети. Тел. 064/4902239

Два дечја креветца са мадрацима на продају 
и колица дечја. Тел. 063/1123270

Продајем јаја јапанске препелице ком., већа 
количина договор. Тел 060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, пластичну 
бурад за ракију 50 л, половну зимску и летњу 

гардеробу, саксијско јапанско дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

Грађевински послови повољно(бетонирање, 
кровне конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину и један 
кауч на спуштање. Тел. 013/2105429

На продају ланац и по земље вечито, вршачки 
атар потез Јабучко поље. Тел.064/9541284и 
013/2105070

Продајем казан за печење ракије 120 л, 
превртач са новом фуруном од 3 мм лим и дном 
од 3 мм. Продајем кауч као нов, велики, на клик- 
клак. Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, нови 
повољно, светларник 1,40х2,50 м, балконска 
врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор са ролетном 
1,60х1,20 м, канте за маст разне велилчине. Тел. 
064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м 

висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају, трофазма од 

350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са круном 

купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске 

галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у одличном 

је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља, машину 

за сушење веша очуване и исправне.Тел. 
066/8013286

Припрема из математике за Електротехнички 
факултет Нови Сад-Зрењанин. Тел. 013/2839461

Пажња, продајем оргинал домаћи сапун, Тел. 
061/2406285

Продајем маскирни комбинезон и прслук за 
ловце и риболовце, чизме бр 42 нове, 3 штапа за 
пецање „Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  боцом од 25 
литара, нов, VOX –цд радио плејер нов, ручни 
миксер са посудом, саморезница, тостер, грил, 
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало 
коришћена, електрични шпорет, полован, 
фрижидер мањи, две нове плинске пећи Алфа, 
две пећи на дрва нове, трпезаријски сто и 6 
столица. Тел 064/3806276

На продају две електричне плафоњерке 
грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“ Тел. 
065/3355343

Продајем половни фрижидер, рерна са две 
рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 064/1979069

Продајем вакумирана балконска врата са 
прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6), повољна 

за сале  и продавнице, исправна и мало 
коришћена. Тел. 061/1125698

Продајем четворокрилни и двокрилни 
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића 57. 
Тел. 013/834-061

Продајем 4 краве и два телета у Малом 
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933

Продаје се собни регал, трпезаријске 
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини машина 
за прање судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.

Припрема математике за електротзехнички 
факултет у Новом саду и Зрењанину. Тел. 
065/2839461

Купујем брилијант минђуше најстарији тип 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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са руском капом постоји могућност и друге. Тел. 
833-524 и 064/4695175

Продајем гробницу  већу на православном 
гробљу уз Павлишки пут. Тел. 063/7375149

Продајем нове некоришћене полице за 
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994

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

Радим послове сређивања куће и пословних 
просторија. Тел. 063/1842709

18-то недељнљ коке носиље, ручни сат, 
мушки , фосил нов (упола цене), бицикл мушки у 
возном стању, врата, светларник метални, канте 
за маст. Тел. 064/4256130

Продајем француски лежај од еко коже, нов. 
Тел. 063/1121270 

Комплет судова од  росфраја 16 
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци за снег 
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271

Купујем исправну, мању камп прикколицу. 
Тел.  013/401210 и 060/1671519

 Потребан козји лој, за лек. Тел. 060/1671519
Продајем електрични шпорет некоришћен, 

туш каду 80х80 цм нова. Тел. 064/4695175
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 

обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум и бушени 
бунар. Тел. 064/4695175

Плинске пећи и бојлери на продају све 
исправно. Тел. 064/3892738

Вршим поправку плинских пећи, бојлера, 
решоа, шпорета и др. Тел. 063/482418

Купујем плинске пећи и плинске бојлере, 
неисправне због делова. Тел. 063/482418 и 
013/861419

Продајем метални порман 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 медицински кревет са 
електроподизачима, антидекубитни душек, 
лежећи масажер и Zepter therapy air пречистач 
ваздуха. Тел. 063/8208532

Продајем одличну ракију од шљиве, кајсије, 
крушку и грожђа. Тел. 065/2579100

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. 063/308331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за клање и 
тучани казан. Тел. 063/308331.

Продајем круњач прекрупач Лифам, 
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331

Продајем моторну тестеру Sthil MC 341, 
исправна, очувана повољно Тел.0638420246.

Продајем пластеник, метална конструкција, 
ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246

Радим послове везане за дрва, шут, ризлу 
и избацивање непотребних ствари. Тел. 
064/4124994

Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и трактор 
Р-64. Тел. 065/2579100

Спремам станове, куће и пословне 
простореије. Тел. 063/1842709

Купујем пластеник мање површине до 60 м². 
Тел. 066/411496

Продајем нове очуване полице за кућну 
варијанту. Копус иверица-сонома храст. Тел. 
064/4124994 и 063/8961606

Телевизор стари модел, бојлер, фрижидер 
уградни. Тел. 065/2839461

На продају  лежећи масажер, масажер за 
стопала  и масажер за врат. Тел. 061/6806244. 

Продајем термо пећ, пинску пећ, грејалицу 
на струју, машине за шивење (Багат и Сингер), 
телевизоре, дечија дубока колица и носиљку за 
бебе. Тел. 013/830753

Продајем два прозора 120х140, врата, регал, 
гарнитуру кожну, кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

На продају вертикални замрзивач, усисивач 
Кирби, хаварисану 128, трофазне електромоторе. 
Тел. 064/2355436

Потребна жена за  рад и помоћ у кући, доћи 
лично у Пекару  Дукат , улица  Гаврила Принципа 
35.

Ситуирана породица са препорукама и 
великим искуством жели да обавља дужност 
гледања и чувања старије особе у замену за стан 
или кућу уз договорени пробни период. Тел. 
064/4822535.

Продајем два кревета за 7000 дин. Тел 
064/1516798.

Продајем комбиновани креденац, тепих 3х2 
м, три тв сточића, лустер са 5 кугли, дводелну 
судоперу, мали прозор 60х60 цм са стаклом и 

шалоном. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“ (Чехословачке), 

два тучана и један бакарни и емајлирани казан, 
фуруе и корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.

Продајем орахове трупце. Тел. 060/1671519 и 
013/401210.

На продају фрижидер (расхладна витрина) 
Тел. 0638829782

Желим да чувам старије особе у замену за 
стан или кућу уз договорени пробни период. Тел. 
061/1139998.

На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм. Тел. 
063/8961606 и 064/4124994.

Вршим услужно култивирање башта и 
одвожење биљних остатака. Тел. 060/0806872 и 
013/806-872

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

.

Продајем Опел Вектру А  у исправном стању, 
нерегистрован, мотор добар. Тел. 064/1432911

На продају ауто марке Фиат Чиквеченто 
900м³, регистрован до маја 2021. године, 2003. 
годиште. Тел. 066/8013286

Мазда 626 у возном стању, нерегистрована.
Тел. 064/5125724

На продају  хитно и повољно лака ауто 
пиколица АТП 460 гаражирана и очувана, 
под ребрасти лим ојачана конструкција. Тел. 
064/6585499

Продајем  ауто приколицу, квалитетну 
(амортизери – федери - гибњеви) нерегистрована. 
Повољно. Тел. 061/1530800

Продајем гаражу за кола у центру Пландишта. 
Тел. 063/8829782

На продају ауто приколица од поцинкованог 
лима, цистерну са пумпом 4.500 лит. Тел. 
063/1867385

Продајем Сузуки Мартини, 1997. годиште, 
регистрован до августа 2021.Тел. 060/0345801

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Предраг-Бата Петров
  ( 1961- 2002 )

Тешко је корачати стазом живота на којој нас не прате твоји кораци. Како бити срећан а 
у себи носити највећу тугу неповратног одласка твог. Твоје место у нашим срцима је заувек 
закључано. Са пуно љубави те спомињемо и чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка, ташта Љубинка, 
свастика Рајна са породицом

Дана 30. јануара 2021. године навршава се деветнаест године туге и бола од како је 
престало да куца срце нашег драгог тате, супруга, деде, зета и теча

Предраг-Бата Петров
  ( 1961- 2002 )

 Вољени никад не умиру. Заборав не постоји. Са љубављу те спомињемо, са поштовањем 
и поносом чувамо успомену на тебе.

Мама Милица, братаница Јелена и Анђела, братанац Жарко и снаја Снежана

Дана 30. јануара 2021. године навршава се деветнаест године туге и бола од како није 
са нама мој син, девери и чика

   НАДА БОЖИЋ
РОЂЕНА МРДАЉ

1963-2011.
Заувек ћеш остати у нашим срцима 
Твоје ћерке Марија и Лидија са породицама.

Дана 29. јануара 2021. навршава се десет година како није са нама наша најдража и 
најмилија 

   НАДА БОЖИЋ
РОЂЕНА МРДАЉ

1963-2011.
Заувек у мојим мислима и срцу 
Твоја мајка Злата

Дана 29. јануара 2021. навршава се десет година како није са нама моја најдража и 
најмилија

ДР МИРЈАНА НЕНАДОВ
(1957- 2021.)

Почивај у миру. Нека Те анђели чувају.
Последњи поздрав од твојих школских другова.
Генерација 1976, IV А Гимназије „Борислав Петров Браца“

IN MEMORIAM
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Од гмизаваца нарочито се виђа зеленбаћ 
(Lacerta viridis), с њиме се сусретамо кудкод 
крочимо. У шуми се млогобројно налази слепић 
или ужак (Anguis fragilis). Млоги веле, е има 
у нашој планини и грабарке или камењарке 
(Vipera ammodytes), оно земљиште би свакако 
одговарало њезином начину живота, нo ја је 
ипак никад нисам нашао, и ако сам сву планину 
унакрс прошао.

Водењача или белоушка (Coluber natrix) 
према природи нашег земљишта има је свугди.

Од водоземаца споменућемо: дуждевњака 
или бурњака (Salamandra maculata), после 
топле кише виђа се по планини, водени гуштер 
или мрмољак (Tritun cristatus), налази се 
мложином по потоцима, што се улевају у Мали 
рит, нарочито с пролећа.

У нашем риту има и тма рибе. Кад је вода 
велика, налазe се штуке (Esox lucius) од 
неколико килограма, и прекрасни шаран 
(Cyprinus carpio), који се катшто и соле. Највише 
пак има караша (Carasius vulgaris), који се на 
тргу буд зашто продаје.

Исто тако изобилан и јефтин је и чиков 
(Cobitis fossilis), од чијег се змијастог изгледа 
млоги ужасавају.

Од безбројне мложине зарезникa (Insecta), 
који и у шуми и по брегу и у долини и у бари и 
на копну, речју свугди налази повољне услове 
за свој развитак, споменућемо такође само 
неке:

Чела (Apis melifica), која се у новије 
време са млого користи негује. Најезднице 
(Ichneumonida), хране се шкодљивим 
лептирима и гусеницама, што тамане винограде, 
отуда су корисне. Брдске провалије препуне су 
ружиног шипражја, на ком живи ружина зоља 
(Cynips rosae). Кад опадне с руже лишће, онда 
видимо по њој ситне шишаркице (“Bedeguare”), 
које изгледају као маховином посуте квржице. 
У шуми се налази лужникова шишаруша (Cynips 
calicis).

На песковитој обали Малог рита виђа се, 
о летњим припекама, трчуњцима слични 
Elaphrus riparius, који се одликује тиме, што тек 
само полеће.

У шуми се налази и красни гусеничар 
(Calosoma inquisitor et sycophanta), а није баш 
редак ни пољски брзак (Cicindela). По себи 
се разуме, да се и воденичари (Palpicornia) 
пливачи (Dyticus), чигрице (Gyrinus) и врани 
воденичари (Hydrophilus piceus) такође посвуд 
налазе. Једва да ће бити лепшег призора, него 
кад се по мрачној летњој ноћи потрудимо 
у какву провалију, по трави и у шипражју 
спазићемо млоштво светлих, жеравицама 

подобних тачкица, а то су свитци или креснице 
(Lampyrus noctiluca). Јако су заступљене и 
стрижибубе (Cerambycida). Као непријатеља 
наше лозе споменућемо и винову пипу 
(Rhynchites betnieti). Од лептирова вредно је 
споменути: свилену лептирицу (Bomyx mori), 
која у нашем јужном поднебљу добро прти, 
затим виновог смотавца (Tortrix pilleriana), који 
својим пустошењем проузрокује грдне штете 
овдашњем становништу.

Голубачка, ђердапска мушица или 
браничевска (Simulia golubacensis), својом 

мложином у лето није само досадна, већ 
и опасна и људима и животињи. Водени 
цвет (Ephemera) понекад се у Малом риту и 
оближњој планини толико намложи, да му 
ројеви неличе облацима. У лето су досадни 
својим једноликим цвркутом цврчци (Cicada) 
као и скакавци (Lolusta). Одвећ убитачна по 
благостање овдашњег становништва јесте 
винова вашица (Phylloxera vastatrix), која је 
први пут 1880. код нас опажена. Од то доба она 
непрекидно пустоши винограде, те ће људи 
морати напустити досадању винову лозу, а 
заменити је новом, америчком лозом.

Најзад да споменемо и пијавицу (Hirudo 
medicinalis), налази се у Малом риту, некад је 
разашљата на све стране.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (250)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

8. ФАУНА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4., БРОЈ 39. 26. ФЕБРУАР 

1978.

МНОГО ВИШЕ ОД ИГРЕ
Избиште 30-тих година - прича нам Милан Попов - бројало је 

око седамстотина „нумери„ како су се тада звала домаћинства. Ово 
село тада није било, како се то каже, ни сиромашно, ни богато, али је 
важило као чисто, уредно и што је најважније, сложно. Главни сокак 

Календарски (данас улица Жарка Зрењанина) протезао се од севера 
ка југу и делио је село на два дела: онај на западном, према Уљми, 
звао се Врбара, а онај ка истоку (према селу Загајица) Селиште. 
С једне и с друге стране тог главног сокака низали су се Стојићев, 
Нићифоров, Кораћев, Богићев и други сокаци. У њима су, у бело 
окреченим кућама, проводили свој другарски и спортски живот 
многи вршњаци, стварајући ону црвену зрачећу нит, по којој је 
Избиште у ближој и даљој околини било познато под именом „мала 
Москва“. У тим сокацима живели су фудбалери  Спортског клуба 
„Југославија“ који су на дресовима носили петокраку звезду.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4., БРОЈ 39. 26. ФЕБРУАР 

1978.

РАДНИ ПРОСТОР – САД ИЛИ 
НИКАД

Ово је прва школска година рада центра усмереног средњег 
образовања. Настојећи да осветлимо досадашња искуства на 
плану њиховог организовања и рада, почињемо са  објављивањем 
серије написа на тему реформисаног средњег школства. У вези са 
тим, наши први саговорници су Дејан Гвозденов, директор радне 
организације „25. мај“ и Радислав Поповић, директор Центра, 
односно ОУР-а за образовање стручних радника у друштвеним 
делатностима „Борислав Петров Браца“ (бивша Гимназија) у Вршцу.

На наше прво питање како је организовано, заједничко средње 
и усмерено образовање у Вршцу директор Радне организације „25. 
мај“, Дејан Гвозденов је одговорио:

-У саставу наше радне организације налазе се: Основна 
организација удруженог рада заједничког средњег образовања 
„Браћа Стефановић“ (у њој су ученици такозваног деветог и десетог 
разреда, односно првог и другог разреда бивших средњих школа), 
затим ООУР (или Центар) за образовање  стручних радника  у 
друштвеним делатностима „Борислав Петров Браца“ (бивша 
Гимназија), ООУР за образовање стручних радника у терцијалним 
делатностима, робном и новчанoм промету „Славко Мунћан“ 
(бивша Економска школа), ООУР за образовање стручних радника 
пољопривредно-прехрамбене струке „Милош Попов Клима“ (бивша 
Пољопривредна школа), ООУР за образовање стручних радника 
металске и електро струке “Никола Тесла“ (састављена од половине 
ученика и професора  бивше школе за квалификоване раднике), 
ООУР за образовање стручних радника хемијске, технолошке и 
текстилне струке „Браћа Ацкета“ (такође формирана од бивше  
Школе за квалификоване раднике).

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ВРШАЦ: Томашевић 26, Дунђерски 16, Станаћев 2, 
Јовановић 6, Милетић 10, Стјепановић, Граовац, Веригић, 
Репац 12, Вучковић 4, Радовић, Ковачевић 2.

КАРАБУРМА: Чубра 11, Ђокић 9, Живадиновић 20, 
Ђорђевић 17, Милекић 1, Симић, Станковић, Божовић, 
Рашић 2, Маринковић 2, Рутешић, Максић.

После жестоке борбе и неколико резултатских 
преокрета кошаркашице Вршца оствариле су важну 
победу против одличних Београђанки и направиле 
велики корак ка врху табеле. Кључни период утакмице 
била је последња четвртина када су изабранице тренера 
Мирослава Кањевца серијом 6:0 показале да имају снаге 
да сломе отпор ривала после исцрпљујућих 30 минута. 
Предност Вршчанки је расла а на два минута пре краја 
трећег периода тројком Иване Јовановић достигла великих 
17 поена разлике (76:59). У последњем периоду гошће 
нису имале снаге за повратак. Изванредну игру пружио је 
квинтет Вршца Томашевић, Јовановић, Дунђерски, Репац, 
Милетић. У наредном колу Вршчанке очекује још један 
дерби, у Зрењанину против Пролетера 023.

СПОРТ

Центар Миленијум, судије: Николић, Стрика, Пешић
ВРШАЦ: Симић 5 (5 ск, 5 ас), Јањић 18 (4 ск), Дукић, Питерсон 7, 

Мајсторовић, Газибеговић 6, Димић 10 (6 ск), Живановић 8 (6 ск), 
Јековић 15 (6 ск), Николић 14 (4 ас).

СЛОГА: Петровић 5 (8 ск), Спасојевић, Радић, Мирковић 14 (6 
ск), Шевић, Чупковић 16, Јефтић 4, Вујовић 7, Томашевић 5, Савић 
2, Самојловић 20.

Вршчани су наставили низ победа савладавши борбене 
Краљевчане у мечу у коме су оба тима потврдила добру форму. 
Изабраници тренера Владе Лучића дуго су ломили отпор 
гостију, прва четвртина била је најузбудљиви и најнеизвеснија, 
ривали су се чак 11 пута смењивали у вођству, а до предности на 
полувремену Вршац је стигао захваљујући доминацији у скоку, 
пре свега офанзивном, и разноврснијом игром у нападу. Домаћи 
су претили у рекету преко Питерсона, Јековићем далекометним 
шутем споља и луцидним продорима Димића и Јањића. Ударне 
игре Краљевчана у том делу утакмице били су Чупковић и 
Самојловић. Добар почетак другог полувремена Вршчанима већ 
неколико утакмица за редом доноси кључну предност на путу до 
победе. Тако је било и овог пута, трећи период домаћи су добили 
најубедљивије, дисциплинованом и одговорном одбраном дошли 
су до ефикасних нападачких решења после брзе транзиције, а 
тројкама Јековића и Живановића и закуцавањем Газибеговића 
направили серију 11:0 и остварили највеће вођство до тада од 
16 разлике (60:44). У последњој четвртини Краљевчани су играли 
борбено и ангажовано, разиграо се и капитен Мирковић, али 
то је било довољно само да се избори частан пораз. Вршчани 
су рутински меч привели крају и завршницу одиграли по такту 
муњевитог Николића.

У наредном колу Вршац у Центру Миленијум дочекује тим 
београдског Динамика.

Б. Ј.

КОШАРКАШИ ВРШЦА У ПОСЛЕДЊИХ ШЕСТ УТАКМИЦА ПЕТ ПУТА СЛАВИЛИ

ВРШЧАНИ У НАЛЕТУ
ВРШАЦ – СЛОГА 83:73 (20:19, 21:16, 23:16, 19:22)

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 

1.Младост 16 15 1 31
2.Златибор 16 13 3 29
3.Војводина 14 11 3 25
4.Нови Пазар 16 9 7 25
5.Тамиш 16 9 7 25
6.Динамик 16 8 8 24
7.Колубара 16 8 8 24
8.Слобода 15 8 7 23
9.Напредак 16 6 10 22
10.Вршац 15 7 8 22
11.Металац 16 6 10 22
12.ОКК Бгд 16 5 11 21
13.Раднички  15 6 9 21
14.Дунав 16 5 11 21
15.Пирот 16 4 12 20
16.Слога 15 5 10 20

ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

1.Пролетер 15 12 3 27
2.Тополчанка 15 12 3 27
3.Карабурма 15 11 4 26
4.Милешевка 14 11 3 25
5.Вршац 13 11 2 24
6.Раднички (Б) 15 7 8 22
7.Слога 15 5 10 20
8.Љубовија 15 5 10 20
9.Гимназиј. 14 5 9 19
10.Србобран 15 4 11 19
11Срем 15 3 12 18
12.Систем  15 2 13 17

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА

1.Младеновац 13 13 0 38
2.Футог 13 10 3 25
3.Војводина  10 9 1 26
4.Банат 10 7 3 22
5.Шумадија 12 5 7 17
6.Лозница 11 5 6 15
7.Ужице 12 4 8 14
8.Бечеј 11 4 7 14
9.Топличанин 11 3 8 10
10.К.Митр. 9 3 6  9
11.Витезови 12 3 9  9
12.Баваниште 10 1 9  2

На отвореном Првенству Београда за пионире до 16 година, 
запажен наступ имали су такмичари  Атине из Вршца. Марко 
Младеновски је у квалификацијама на 60 м био први у групи са личним 
рекордом од 8,08 с, а у А финалу заузео је 7.место са резултатом од 8,16 
с. Други такмичар клуба Душан Кнежевић такође је био први у својој 
групи у квалификацијама са личним рекордом од 8,31, и пласирао се у 
Б финале  где је освојио 7. место са резултатом 8,31 с. У следећој трци 
на 300м Марко Младеновски је освојио 6. место са резултатом од 43,41 
с, док је Душан Кнежевић истрчао лични рекорд од 44,90 секунди.

- Пандемија ковид-а 19 изазвала је велику сметњу у тренажном 
процесу и функционисању клуба, али сам на почетку сезоне 
задовољан оствареним резултатима, имајући  у виду да су такмичари 
млађи годину дана од својих ривала. Пред њима је Првенство Србије 
у вишебоју које ће бити одржано 13. фебруара у дворани, уколико 
епидемиолошка ситуација буде повољна, рекао је тренер  Арине, 
проф. Срђан Јовановић.

АТЛ Е Т И К А

Ф
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Добар ритам диригента: Филип Симић

Задовољавајући резултати на старту сезоне: чланови АК Атина

ЛИЧНИ РЕКОРДИ МЛАДЕНОВСКОГ И КНЕЖЕВИЋА

Форма у успону: Ана Милетић

ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У ДЕРБИЈУ

ВЕЛИКИ КОРАК КА 
ПРВОЛИГАШКОЈ ПРОМОЦИЈИ

ВРШАЦ – КАРАБУРМА 78:62 (19:21, 21:15, 17:16, 21:10)
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