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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”

Већ неколико година у назад, 
Удружење „Чешка беседа“ организује 
Дане чешке културе у Вршцу. Ове 
године манифестација је одржана 
7. и 8. августа дешавањима који су 
се одиграли у Вршцу и Великом 
Средишту. 

-За овај догађај позивамо у госте 
разне ансамбле, певачке и фолклорне 
групе који овде наступају, каже Чедомир 
Грбић, председник Удружења „Чешка 
беседа“ Вршац. Ове године имамо 
госте из Чешке Републике, ансамбл 
„Блаженке“ који су наступили у уторак, 
7. августа, у Чешкој цркви, у Великом 
Средишту. Приредили смо и занимљиву 
изложбу која је отворена у Конкордији 
у среду, 8. августа. Изложена поставка 
садржи фотографије и документацију 
забележених током протекле три 
године активности вршачке „Чешке 
беседе“. 

Први сусрет са гостима из Чешке 
уприличен је дан пре почетка 

манифестације, у Културном центру у Вршцу. 
Окупили су се и представници чешких 
удружења из Беле Цркве и Крушчице, као и 
чланови овдашње „Чешке беседе“. Дружење 
је протекло у пријатној атмосфери, запевале 
су и „Блаженке“ и вршачки „Распевани 
професори“.

Ова манифестација организована 
је у оквиру „Месеца чешке културе у 
Србији“, у сарадњи са Министарством 
иностраних послова Чешке Републике. 
Финансијску подршку Данима чешке 
културе у Вршцу пружила је и овдашња 
локална самоуправа.

„Чешка беседа“ је основана у Вршцу 
маја 2014. године. Имају тридесетак 
чланова, а Град Вршац је удружењу 

уступио на коришћење простор у 
тржном центру „Бахус“. 

-Ту се састајемо једном недељно, 
с тим што исто тако једном недељно 
имамо и школу чешког језика, истиче 
Грбић. Имамо учитеља из Чешке 
Републике који долази, а школа је, 

иначе организована на три нивоа. 
Прву групу чине најмлађи полазници - 
предшколски и школски узраст, затим 
људи који су заинтересовани за одлазак 
на рад у Чешку Републике па долазе да 
науче језик, а једна група смо ми који 
мало говоримо чешки те смо одлучили 
да га још мало надградимо.

Према речима Емилије 
Матијашевић, потпредседнице 

„Чешка беседа“ Вршац, Удружење 
има одличну сарадњу са Републиком 
Чешком током протеклих година.

-Од оснивања вршачког 
удружења до данас имали смо 
много заједничких пројеката са 
Републиком Чешком, имамо изузетну 

сарадњу са њиховом Амбасадом 
у Србији, посебно са донедавном 
амбасадорком Иваном Хлавсовом, 
објашњава Матијашевићева. 

Она је похвалила и сарадњу са 
Устецким крајем Чешке Републике са 
којим су имали низ прекограничних 
пројеката, реализованих делом у 
Србији, а делом у Чешкој.

Ј.Е.

ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЧЕШКА БЕСЕДА“ ОРГАНИЗОВАЛО МАНИФЕСТАЦИЈУ

ДАНИ ЧЕШКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ

Певачка група „Блаженке“ 
основана је 2009. године и долази 
из места Всећин из чешке регије 
Источна Морава. Реч је о женском 
хору који има 13 чланица. Репертоар 
им је разнолик. Негују музику из 
свих делова Чешке. У Вршцу су 
гостовале у пратњи са цимбаловом 
музиком - ансамблом по имену 
„Косар“, јер се певање „Блаженки“ 
изузетно слаже са музиком коју 
производи инструмент цимбало. 
Члан  певачке групе „Блаженке“ је и 
Клара Блашкова, чувена певачица у 
Чешкој. 

Пензионери који до сада нису 
преузели своје картице треба да оду 
до Филијале Вршац ПИО фонда или до 
испостава у Пландишту и Белој Цркви 
како би узели овај недавно уведени 
документ. Пензионерска картица је 
најсигурнији начин да њен корисник 
потвврди свој статус не откривајући 
поједине личне податке.

-Министарство за рад, борачка и 
социјална питања републике Србије 
покренуло је иницијативу за издавање 
пензионерских картица, подсећа 
Сава Бељин, директор Филијале 
Вршац Дирекције покрајинског ПИО 
фонда. Сваки од 1.730.000 пензионера 
у Србији добиће своју картицу. На 
територији коју покрива вршачка 
Филијала има око 17.000 пензионера. 
Пензионерима, који су већ у исплати, 
картице се деле у Филијали у 
Вршцу, као и у нашим испоставама у 
Пландишту и Белој Цркви. Сваки нови 
пензионер добиће своју картицу када 
крене исплата пензије. 

Према речима Бојане Мандић, 
самосталног стручног сарадника 
Покрајинског фонда за пензијско 
- инвалидско осигурање Филијале 
Вршац, подела пензионерских 

картица почела је средином маја у 
Филијали у Вршцу, као и у испоставама 
у Белој Цркви и Пландишту. 

-Потребно је да пензионер дође 
са личном картом радним данима 
да преузме своју картицу, каже 

Мандићева. Званично их делимо 
свакодневно у периоду од 13 до 
15 часова, међутим, пензионери су 
пронашли неки свој начин. Када су 

преподне у граду, оставе нам личну 
карту, а пошто ми тражимо картицу 
међу 17.000 примерака, тако да 
не може то тако брзо да се уради, 
пензионери онда дођу или сутрадан 
или истог дана у поменутом периоду, 

од 13 до 15 сати. Пензионери морају 
лично да дођу по картицу. 

Према речима  Мадићеве, за 
потребе Филијале Вршац и њених 

испостава одштампано је 16.923 
пензионерских картица за кориснике 
који су до тада били у исплати. До 
сада је подељено 3.347 картица, што 
је 19,78 одсто.

-Картице нису замена за чек, оне 
служе да пензионери потврде свој 
статус на најлакши и најефикаснији 
начин, без показивања пензијског 
чека, јер се на њему налазе лични 
подаци који не треба увек да се 
приказују, наглашава директор 
Бељин. Пензијском картицом не 
откривају се одређени лични подаци 
о кориснику, зато ово и јесте један од 
сигурнијих начина идентификације 
пензионерског статуса. 

Пензионерске картице треба 
да послуже својим корисницима 
да остваре одређене привилегије, 
попусте приликом куповине у 
појединим трговинским објектима, 
као и неке услуге у здравству, 
апотекарским установама...

Пензионери који до сада нису 
преузели картице треба да оду до 
своје филијале или испоставе ПИО 
фонда радним данима и да са собом 
обавезно понесу личну карту.

Ј.Е.

У ВРШАЧКОЈ ФИЛИЈАЛИ ПИО ФОНДА ВРШИ СЕ ИЗДАВАЊЕ ПЕНЗИОНЕРСКИХ КАРТИЦА

КАРТИЦЕ - НАЈСИГУРНИЈИ НАЧИН ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ СТАТУСА ПЕНЗИОНЕРА

Сава Бељин, директор Филијале Вршац ПИО фонда

Успомена на Дане чешке културе у Вршцу
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Удружење Македонаца”Вардар 
Вршац” организовало је, 
традиционално, прославу поводом 
2. августа, националног празника 
Македонаца - Илиндена и Дана 
Републике Македоније. Прослава 
је приређена за чланове Удружења 
и пријатеље,али и све мештане  
Гудурице, који су се окупили у 
сеоском Дому културе.

Јовано Јованке,Елено керко,Зајди 
зајди...само су неке од песама које 
су весели Македонци певали у славу 
свог празника, а весеље није могло да 
прође без македонског ора.

-Традиција прославе Илиндена 
у Гудурици вишедеценијска је, 
будући да је велики број мештана 
македонског порекла, каже Дарко 
Ристески, председник Удружења 
Македонаца „Вардар Вршац“. Некада 
су прославе биле масовније, играло се 
и певало уз гајде, тапан, хармонику...
Обичај је сачуван и данас. Македонци 
окупљени око Удружења”Вардар” 
сваке године славе овај дан, 
заједно са свим мештанима Србима, 
Словенцима,Ромима, Мађарима....

Према речима Ристеског, 
традиција се чува и са македонском 

кухињом-зелници,гравче тавче, 
банице, баклаве, тулумбе, погаче, 
пастрмајлије и друга македонска јела 
нашла су се и овога пута на трпези. 
Припремиле су их Македонке из 
Гудурице како би дочекале госте 
представнике Града, Месне заједнице, 
других удружења из Вршца, Јабуке, 

Панчева...
-Веома смо задовољни сарадњом 

са Градом Вршцем који има слуха 
и подржаве све заједнице које 
живе на територији нашег Града, 
истиче председник „Вардара Вршац“. 
Реализацијом пројеката наше 
удружење  успева да очува обичаје, 

традицију и језик Македонаца на овим 
просторима, нарочито у Гудурици 
где удружење, од самог оснивања 
2003. године, има одличну сарадњу 
са сеоским КУД-ом. Успели смо да за 
њих набавимо македонску ношњу и 
сада се у Гудурици игра македонски 
фолклор. Од прошле године се у 
гудуричкој основној школи учи 
македонски језик, као изборни 
предмет, а овог лета неколико 
деце из Гудурице ићи ће на  летњи 
камп у Охрид где ће боље упознати 
Македонију и македонски језик.

Ристески истиче да организујући 
овакве и сличне манифестације, 
Македонци представљају 
своју културу и доприносе 
мултикултуралности нашег града и 
нарочито вишенационалне Гудурице.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ “ВАРДАР ВРШАЦ” ОБЕЛЕЖИЛО МАКЕДОНСКЕ ПРАЗНИКЕ

СЛАВЉЕ У ГУДУРИЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Унија студената Вршац 
и удружење Едуакција 
покренули су хуманитарну 
акцију са жељом да прикупе 
помоћ за лечење мале 
Магдалене Марковић. 
Магдалена има две године 
и урођену срчану ману, која 
може бити решена једино ако  
буду урађене две операције. 
До сада је већ организовано 
пар акција прикупљања 
помоћи за Магдалену, а до 

краја августа биће их још.
Једна од већ реализованих 

акција био је хуманитарни 
квиз под називом “КВИЗуј за 
Магдалену”, одржан у недељу, 
5 . августа, у башти Културног 
Центра. 

-Квиз је окупио чак 22 екипе 
од по троје људи, као и значајан 
број публике, задовољно кажу 
организатори. Котизација 
је износила 150 динара по 
играчу, те је укупно сакупљено 

15.300 динара за лечење 
Магдалене. Квиз се састојао 
из три етапе, а након сваке је 

вршена елиминација, како би 
се у последњој рунди нашло 
пет најбољих екипа. Победник 
квиза је екипа Конвој, док 
је другопласирана екипа 
Бабакај, а треће место деле 
Крајишници и БАМ. 

Осим поменутог квиза, 
на манифестацији 55 

година рокенрола у Вршцу, 
у организацији УМ Сакс и 
Дома омладине Вршац, за 
Магдалену је током две вечери 
концерата скупљено укупно 
52.000 динара.

- Ускоро нас очекује 
још доста акција овог типа, 
од којих је сигуран концерт 
у Римокатоличкој цркви 
Светог Герарда у Вршцу, 18 
. августа, са почетком у 20 
сати, где ће, такође, бити 

могуће донирати новац за 
Магдаленино излечење, 
поручују организатори.

Овај леп гест младих 
вршачких хуманиста за сваку 
је похвалу и прави пример који 
могу да следе сви људи добре 
воље и да се прикључе акцији 
прикупљања помоћи за малу 
Магдалену. Јер, наше мало, за 
Магдалену значи много!

Ј.Е.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УНИЈЕ СТУДЕНАТА ВРШАЦ И УДРУЖЕЊЕ ЕДУАКЦИЈА

ПОМОЗИМО МАЛОЈ МАГДАЛЕНИ

Наше мало, за Магдалену значи много

У одмаралишту Црвеног Крста на 
вршачком брегу, заједно са осталом децом 
из војвођанских општина и градова, борави 
петоро деце о трошку Града Вршца, која 
живе на нашој територији. 

Град Вршац је ове године на одмор и 
опоравак послао петоро деце из сеоских 
средина која долазе из породица из 
тзв. „сиве зоне сиромаштва“ и која нису 
обухваћена другим видовима помоћи, 
а одлични су ђаци. Реч је о  ученицима 
од петог до седмог разреда из сеоских 
основних школа на територији Града 
Вршца.

На овај начин Град даје подршку 
породицама из поменуте социјално 
- економске категорије, омогућава 

социјализацију ове деце и јача њихово 
самопоуздање.

У оквиру боравка у одмаралишту 
вршачког Црвеног крста, од 1. до 8. августа, 
деца ће похађати и већи број едукативних 
радионица, те ће тако проширити своја 
знања.

Иначе, у одмаралишту на брегу током 
прве седмице у августу, борави укупно 
41 дете из шест општина са територије 
Војводине.

Овом приликом децу су у одмаралишту 
Црвеног Крста обишле Татјана Николић, 
чланица Градског већа задужена за 
здравство и социјалну заштиту, и 
директорка Центра за социјални рад Града 
Вршца Мирјана Кнежевић.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАО ПЕТОРО УЧЕНИКА ИЗ СЕОСКИХ ШКОЛА

БЕСПЛАТАН ОДМОР ЗА ОСНОВЦЕ 

Из Удружења „Вардар Вршац“ 
подсећају да је 2018. година када 
ће се на јесен одржати избори за 
Националне савете. Македонци ће 
бирати четврти савет,а из Удружења 
позивају све који то нису учинили 
да се упишу у посебан бирачки 
списак националних заједница 
и остваре своје право да бирају 
своје представнике у савету чије је 
седиште у Панчеву.

Сви који желе, могу новац донирати и слањем СМС поруке: “522” 
на 3030 или уплатом на следећи рачун:
ДЕВИЗНИ РАЧУНИ ПО ВАЛУТАМА:
EUR: 00-540-0002822.6 sa IBAN brojem RS35160005400002822603
USD: 00-540-0002856.0 sa IBAN brojem RS35160005400002856068
CHF: 00-540-0002890.0 sa IBAN brojem RS35160005400002890018
GBP: 00-540-0002924.9 sa IBAN brojem RS35160005400002924938

Учесници квиза “КВИЗуј за Магдалену”
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На свечаном скупу у Народној 
скупштини, државна секретарка у 
Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација Татјана Матић, честитала 
је  тимовима младих математичара и 
информатичара, који су на такмичењима 
у Румунији остварили огроман успех са 
освојених чак 14 медаља. Она је подсетила 
да је Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација подржало организацију 
учешћа наших такмичара на међународним 
такмичењима за младе са пет милиона 
динара, али да је потребна и додатна 
финансијска потпора не само за њихово 
представљање на међународној сцени, 
већ и за организацију интернационалних 
такмичења у нашој земљи. 

На 59. Међународној олимпијади из 
математике у Клуж-Напоку у Румунији, 
тим Србије освојио је шест медаља – 
две златне, две сребрне и две бронзане 
медаље. Ученици Математичке гимназије 
Алекса Милојевић и Павле Мартиновић 
освојили су златне медаље, Игор Медведев 
и Јелена Иванчић – сребрне медаље, 
Јован Торомановић и Никола Павловић, 
ученик Гимназије „Јован Јовановић Змај“ – 
бронзане медаље.

На 12. Јуниорској балканској 
информатичкој олимпијади, одржаној у 
Темишвару, информатичка екипа Србије 
освојила је две сребрне и две бронзане 
медаље: ученици Математичке гимназије 

из Београда Јован Бенгин и Матеја Вукелић 
освојили су сребрне медаље, а Вељко 
Тољић из ОШ “Вожд Карађорђе” из Лесковца 
и Мирослав Грубић, ученик новосадске 
Гимназије „Јован Јовановић Змај“ бронзане 
медаље.

У истом периоду, такође у 
Темишвару, одиграла се и 26. Балканска 

информатичка олимпијада, на којој су 
Алекса Милисављевић из Математичке 
гимназије и Тадија Шебез, из Гимназије 
„Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада 
освојили сребра, а Момчило Топаловић и 
Младен Пузић, обојица ђаци Математичке 
гимназије – бронзане медаље.

еШалтер  у Републичком геодетском 
заводу

Републички геодетски завод је 
унапредио свој пословни процес увођењем 
интернет сервиса за подношење захтева. 
Корисници еШалтера и обвезници 
службене доставе могу приступити шалтеру 
на  www.rgz.gov.rs/usluge/esalter .  Такође, 
геодетске организације за подношење 
захтева катастру водова могу приступити  
на поменутом сајту. 

Увођењем овог интернет сервиса 
аутоматизује се део активности на овом 
пословном процесу, повећава ефикасност 
у обради захтева и смањује број долазака 
корисника услуга.

Интернет сервис корисницима 
услуга омогућава сигуран, једноставан и 
ефикасан начин да електронским путем 
поднесу захтев и изврше сву потребну 
коресподенцију. На располагању 
корисници услуга имају увид у комплетну 
историју коресподенције, размењивање 
електронских порука и докумената, 
поднетих и обрађених захтева, као и 
тренутних статуса обраде података.

Овим сервисом Пореска управа 
и Локална пореска администрација 
преузимају јавнобележничке исправе и 
пореске пријаве у складу са Законом о 
поступку уписа у катастар непокретности и 
водова. www.rgz.gov.rs

Летња школа програмирања

Успешно је завршена 23. по реду 
ЕДИТ летња школа програмирања, коју 
компанија Комтреид (Комтраде) организује 
сваког лета на чак седам локација у 
региону: Београд, Крагујевац, Љубљана, 
Марибор, Сарајево, Бања Лука и Мостар. 
Студенти су, током две недеље, радили на 
интересантним пројектима. Учили су од 
врхунских професионалаца и упознали 
радну атмосферу у једној од највећих ИТ 
компанија у Југоистичној Европи.

Тема овогодишње летње школе у 
Београду је била blockchain технологија. 
Полазници су се бавили израдом 
ДинарТокена за промоцију туризма у 
Србији, и успут стицали високотражена 
знања из ове популарне ИТ области. 

Преузето из ИКТ Билтена
Никола Марковић, уредник

АЛТУЕЛНЕ ВЕСТИ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

Честитке младим математичарима и информатичарима

Лајф коучинг, учења како 
променити и побољшати живот, пре 
десетак година стигло је у Србију из 
европских земаља и Америке где се 
већ увелико успешно примењује. Ни 
Вршац не заостаје за савременим 
трендовима. Од пре годину дана Ненад 
Огризовић, први професионални 
и едуковани лајф коуч, пружа 
Вршчанима подршку и помоћ да 
промене и побољшају животе.

-Лајф коуч помаже и пружа 
подршку људима који желе нешто 
да промене у свом животу, да од 
њега начине нешто боље, објашњава 
Огризовић. Не можете помоћи некоме 
ко то не жели, само оном ко је одлучио 
да покрене неке промене. За разлику 
од психологије, психијатрије и свега 
осталог на што смо већ навикли да 
помаже људиа када су у проблему, лајф 
коучинг ради са обичним, нормалним 
људима, чак је и препорука да се 
не ради са људима док су на некој 
терапији, већ када се она заврши. 

Према речима Огризовића, 
коучинг се обавља кроз разговор, 
једносатне састанке, сеансе, где се 
дефинише проблем, поставља циљ 
и корак по корак иде ка његовом 

остварењу.
-Лајф коучинг има своје научне 

и већ годинама успешно потврђене 
технике, које су врло практичне, 
истиче Огризовић. Базирају се на 
неуролингвистичком програмирању 
(НЛП). Полази се од тога да наш нервни 
систем, мозак, обрађују информације 
које примамо, чујемо их путем говора, 
језика од околине, и да сви ми живимо 
неке своје програме које чине ставови, 
веровања, навике, ограничавајућа 
уверења и очекивања.

Применом поменутих техника, 
човек почиње да живи свој живот, онај 
који сам жели, и то на најквалитетнији 
начин, а не животе својих рођака, 
комшија... по њиховим схватањима.

-Потребно је да човек прво сагледа 
свој живот, где се налази, своју 
тренутну позицију, јер утврђено је да 
људи, које сматрамо успешним, имају 
зацртане циљеве и раде на њиховом 
остваривању, истиче Огризовић. 

За сертификат за бављење 
професијом лајф коуча потребне се 
едукације кроз које будуће учитеље 
живота воде врхунски светски 
стручњаци. Огризовића је у тајне лајф 
коучинга и НЛП технике увела Славица 

Сквајер, реномирани стручњак која је 
лајф коучинг донела у Србију. Била је 
у Немачкој врло успешан менаџер, а 
са лајф коучингом се сусрела када је 
требало да је именују за директора 
продаје познате немачке фирме, јер то 
је био услов за постављење. Оставила 
је све то и вратила се у Србију да 
подели са својим сународницима 
благодети лајф коучинга. Наишла је 
овде на много заинтересованих људи 
које је обучила и сада шире своје 
знање Србијом, помажући људима да 
остваре снове и побољшају животе. 
Већ годину дана и Ненад Огризовић 
исто то чини у Вршцу. Ово је релативно 
мала средина, али Вршчани су врло 
заинтересовани за лајф коучинг који 
се одавно већ користи широм Европе 
и света.

Лајф коучинг помаже и пружа 
подршку ако неко жели да промени 
комуникацију у оквиру породице, 
на послу, да оствари боље пословне 
резултате, боље спортске резултате, 
да боље разуме себе и своје поступке, 
да остави дуван, да се ослободи вишка 
килограма, да оствари неку жељу, 
циљ...  

Ј.Е. 

НЕНАД ОГРИЗОВИЋ, ПРВИ ВРШЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛАЈФ КОУЧ 

КАКО ЖИВОТ ПРОМЕНИТИ И УЧИНИТИ ЛЕПШИМ

 Татјана Матић, државна секретарка, и Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије

Учесници скупа ЕДИТ у организацији компаније Комтреид
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Горки Николић, бас 
гитариста, оставио је 
значајан траг на вршачкој 
музичкој сцени. Каријеру је 
започео у Вршцу, родном 
граду у који планира да се 
врати ускоро, а наставио 
у Америци и Канади. Живи 
у Ванкуверу, у Канади. Није 
желео да пропусти прилику 
да присуствује обележавању 
55 година вршачког 
рокенрола, прошлог викенда 
у Дому омладине, и да 
поново засвира са старим 
другарима, музичарима, 
као пре пар деценија. 
Музика му је све, посебно 
блуз. Свирао је са познатим 
музичарима, Хенријем 
Купером, врхунским слајд 
гитаристом, са којим има 
снимљен материјал на 
албуму посвећеном сећању 
на Бобија Фулера.

Када и како почиње ваша животна 
прича?

-Почиње у Вршцу, 12. новембра 1954. 
Кажу да је била магла. Отац ми се звао 
Обрен, а мајка Милинка. Рано сам изгубио 
мајку, имао сам 11 година. Отац се поново 
оженио. Он ми је и дао име Горки, јер је 
читао књиге Максима Горког. Било је то 
ретко име и тада и данас, а касније је и 
добро ишло уз блуз. У Вршцу имам брата, 
Чеду Николића, добро се слажемо. Иначе, 
главни у кући био је деда Чедомир, који 
је преузео контролу. Имао је и он слично 
животно искуство, одрастао је без мајке, па 
ме је некако најбоље разумео. 

Завршио сам за аутомеханичара и 
одмах отишао у војску. Тамо сам био 
авиомеханичар, радио сам у школи за 
стране пилоте у Титограду. Било је то 
занимљиво искуство. Имали смо обуку 
у Сомбору, а у Титограду смо радили 
као у фирми, када је требало, лети због 
ноћног летења, и у три смене. Кад се све то 
завршило, дошао сам у Вршац, 22. децембра 
1974, и како је воз ушао у станицу, запитао 
сам се :“Шта ћу сада?“. 

И шта је тада било? Куда вас живот 
одводи?

-После пар месеци, отишао сам у 
Швајцарску, преко рођака који је већ био 
тамо. Циљ ми је био не да останем тамо 
да радим, већ да купим прву бас гитару. 
Имао сам пре тога једну, југословенске 
производње, коју сам зарадио тако што 
сам радио све и свашта преко студентске 
задруге. За 3 и по месеца у Швајцарској успео 
сам да купим гитару, коју сам отплаћивао на 
рате, коштала је 1.590 швајцарских франака. 
Био сам изненађен како је то било лако 
и једноставно. Отишао сам са рођаком у 
радњу, изабрао из каталога гитару, однео им 
потврду из фирме где сам радио и то је било 
то. Све паре које сам зарадио за та 3 месеца, 
дао сам за гитару. Био сам презадовољан. 
Ја сам у Вршац донео прву Фендер џез бас 
гитару, септембра 1975. Била је то супер бас 
гитара и те године свирали смо гитаријаду у 
Дому омладине.

А, како је, уствари, све почело? Одакле 
та љубав према музици, гитари?

-Пошто сам се дружио са музичарима и 
музикантима из генерације, упознао сам 
Душана Поповића Попа, свирао је са Чапом, 
знао сам Мићу Каначког и друге, заволео 
сам музику. Био сам им као летећи друг. 
Гледао сам како свирају па сам и ја пожелео. 
Ја сам, веровали или не, почео да учим да 
свирам тек у 19. години. Отац ми је говорио 
да Бетовен, Моцарт... свирају, и ако нисам те 
категорије, чему свирка? Набавио сам једну 
гитару на којој сам учио акорде. Пошто је 
фалио басиста, прешао сам на бас гитару. То 
су само 4 жице, није тешко, говорили су ми. 

Када сте имали први јавни наступ?
-Ватрено крштење имао сам са 

Чапом, у Месној заједници на углу Жарка 

Зррењанина и Другог октобра. Свирали су 
Мића Каначки, Золи, Лаза и кад су отишли 
на паузу, Чапа и ја смо узели инструменте и 
почели да свирамо. Гледао сам како то ради 
Чапа и покушавао сам и ја. У једном моменту, 
Чапа ме упита: “Шта ти то свираш? Одакле?“-  
„Па, одавде“, одговорио сам му гледајући у 
гитару. Почео сам озбиљније да учим. Није 
тада било музичких школа у Вршцу, учио 
сам од другара, гледао како они то раде. 
Прву гитаријаду сам свирао пред одлазак 
у војску, 1973, са Дорелом Лападатом, 
супер гитаристом, и Шкрбом - Миланом 
Јанчићем, бубњаром. То је већ било право 
свирање. Свирао сам на гитаријади у Дому 
омладине, септембра 1975, са Миланом 
Вукосављевићем и Ивицом Калнаком 
(гитаре), Душан Поповић је свирао бубњеве 
и ја бас гитару. Уз помоћ Емила Бугарског, 
тада већ професионалног музичара, почели 
смо заједно да свирамо. Било је ту све и 
свашта, и народне музике, плата добра, а 

било је то и једно добро искуство за мене. 
Свирали смо свуда, са естрадним звездама 
Ацом Трандафиловићем, Мирославом 
Илићем... У Вршац сам се вратио 1977. Била 
је то супер година када смо направили 
блуз бенд Ивица Костић, Чапа, Поп и ја. 
Био је то супер бенд, те године свирали 
смо као пратећа група, отварали концерте 
бендовима „Зебре“, „Тако“, „Метеорологија“. 
Њихов менаџер је хтео и нас да поведе 
да идемо на концерте, али неки су од нас 
имали обавезе у Вршцу и ништа није било 
од тога. Остао сам у Вршцу, свирао по граду, 
а онда сам 1978. отишао и почео да свирам 
са босанским музичарима, били су добри. 
Свирали смо рок, шансоне, разне стилове 
где сам доста научио. Што се тиче рока у 
Вршцу, завршио сам каријеру тако што сам 
са Чапом отишао у „Опус“ да свирам, добар 
београдски бенд. Свирали смо у Ровињу 
једно лето, било је супер. У међувремену 
нам се придружио Драган Балетић, певач из 
„Црних бисера“, али „Опус“ се убрзо распао. 
Чапа одлази за Француску,  а ја за Америку, 
1981. Пре одласка сам направио опроштајну 
журку, позвао све вршачке музичаре, а 
сутрадан смо заједно отишли код „Бакалуце“ 
на ручак од тог новца. И то је Буди Бабићу 
дало идеју да почне организацију прославе 
јубилеја рока у Вршцу. 

Како се наставила Ваша музичка 
каријера у Америци?

-Отишао сам у Лос Анђелес, где су 
најбољи музичари света. Имам тамо сестру.  
Упознао сам неке наше људе, помогли 

су ми да дам оглас и отишао сам на прву 
аудицију, за кантри рок бенд. Добио сам 
касету, увежбао и заједно са бендом отишао 
на аудицију у познати Бурбенк студио, 
где су снимале највеће звезде. Било је 
фантастично, као на филму. Видео сам 
свашта, и лепо, и музичаре како „дувају“. Ја то 
никад нисам радио. Та је аудиција пропала, 
али било је то још једно велико искуство за 
мене. Нисам нешто активно свирао, нисам 
знао језик, људе. Следећи покушај завршио 
је исто неславно. Двојица бајкера, свирали 
су блуз, одлични музичари, одвели су ме 
негде да пробамо. У почетку је било супер, 
али касније су се „убили“ од пива и још 
нечега, не знам ни шта су узимали. Био је то 
крај свирке. Једва сам успео да се вратим 
кући, звао сам другара, а нисам знао ни да 
му кажем где се налазим. Било је то баш 
лоше искуство. Упознао сам и један кавер 
бенд који је свирао песме Флитвуд Мека, 
ништа се није десило и ја прелазим на један 
други живот, требало је радити и зарадити. 
Почео сам да купујем инструменте, упознао 
сам наше људе музичаре и свирали смо 
дочек за југословенске спортисте, на 
Летњој олимпијади у Лос Анђелесу, 1984. 

Било је лепо и занимљиво, јер сам ја знао 
доста наших рукометашица пошто сам 
много свирао у Црној Гори.

У једном пабу упознао сам гитаристу из 
Сан Франциска, почели смо да се дружимо 
и да свирамо. Било је то озбиљно, свирали 
смо рок, једна од ствари била  је „Бели зец“ 
од „Џеферсон ерплеин“. 

ИНТЕРВЈУ

ГОРКИ НИКОЛИЋ, БАСИСТА КОЈИ ЈЕ ГРАДИО МУЗИЧКУ КАРИЈЕРУ ОД ВРШЦА ДО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ:

БЛУЗ ЗА ПОЧЕТАК И КРАЈ 
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Селите се за Сијетл. Како тамо иде са 
свирком?

-Убрзо сам упознао људе из једног рок 
бенда, примили су ме и почели смо да 
радимо на нашим, ауторским стварима. 
Хтели су да направе каријеру, али било је то 
тешко. Требало је знати праве људе, бити на 
правом месту, и од свега тога, имати највише 
среће. Ако можеш да живиш од музике, то 
је Божји дар! Свирали смо на доста места у 
Сијетлу. Крајем 1989. лагано почиње гранџ, 
нови музички покрет, „Нирвана“ бенд. Ми 
смо свирали рок, који је све више остајао 
по страни, а почеле су и неке несугласице у 
бенду тако да сам ја отишао. Свирајући бас, 
направио сам једну мелодију, врло звучну, 

препознатљиву, али то ми није било 
признато у бенду, зато сам и напустио. 
Наставио сам да свирам са другим бендом 
који је свирао психоделичну музику, 
из 60-тих година, али опет остајемо по 
страни због гранџа. Било је интересантно 
свирати по баровима, пабовима, срећеш 
и упознајеш много људи. Свирке су 
трајале до касно у ноћ, а сутра је требало 
радити, тако да ми је било све напорније и 

напустио сам бенд. 
Која Вас музика највише привлачи?
-Блуз ми је био врло интересантан, 

вероватно због живота какав сам живео, 
али нисам знао енглески, па нисам добро 

разумео текст песама. Блуз је био центар 
мог интересовања од почетка. Увек сам 
сањао да свирам у добром блуз бенду. 
На моменте ми се то остварило у Вршцу, 
али коначно и касније, у Сијетлу. Пред 

сам одлазак из Лос Анђелеса, био сам у 
пабу где је свирао Скримин` Џеј Хокинс. 
У бенду је био и Хенри Купер, супер слајд 
гитариста. Прошло је од тога годину и по 
дана, тражио сам у Сијетлу неки бенд. 
Отишао сам на аудицију за блуз бенд, 
срео Хенрија Купера и почели смо заједно 
да свирамо у бенду, он је свирао слајд 
гитару, а ја бас. Звали смо се „Кадилак 
Џек“ блуз бенд. Био је то први велики блуз 
бенд. Остварила ми се жеља. А, како сам 
научио енглески, почео сам да преводим 
текстове блуз песама и потпуно ушао у 
тај блуз свет. Блуз је настао од речи блу, 
што значи плаво, али и тужно. Блуз је 
основа и џеза, и рока, и осталих стилова 
музике. Настао је у Америци, од афро 
Американаца које су туга и тежак начин 
живота натерали да певају о томе. Тако сам 

ја доспео у један добар блуз бенд који је 
свирао свуда, од 1991. до 1993. У то време 
у Сијетлу је била Дафи Бишоп, најбоља 
блуз певачица. Хтела је да са њом свира 
Хенри Купер, долазила је на наше свирке. 
Хенри је отишао да свира са њом, али је 
направио неки свој бенд у који одлазим 
и ја да заједно свирамо. Тако да сам тада 
свирао у два бенда. Хупер је био не само 
врхунски гитариста, већ и диван човек, 
сасвим нормалан, изван света дроге. 
Сретао сам много одличних музичара, али 
са некима није могло да се ради управо 
због алкохола и дроге. Сијетл је био 
град у који су почели да се враћају стари 
хипици из 70-тих година, организовале су 
се џем сешн свирке. Дођеш, пријавиш се 
и свираш када на тебе дође ред. Једном 
сам био и ја позван на џем сешн где је 
био и оргуљаш Голди из „Степен Вулфа“. 
Свирали смо пар ствари, било је и мало 
треме, свирати са познатим музичарем.

Како даље иде Ваша музичка 
каријера?

-Нисам направио неку велику каријеру, 
јер не можеш то ако се стопосто не 
посветиш музици, треба да будеш на 
важним местима, у право време и оно 
што ја увек кажем - треба, пре свега, имати 
среће. Наставио сам и даље да свирам, 
кад упознаш људе лакше иде. 

Блуз је, за мене, музика која ми највише 
одговара. Многи прослављени музичари 
почели су са блузом, Клептон, Џими Пејџ, 
велики гитаристи, чак и Пинк Флојд, 
њихова песма „Мани“. Мени је блуз био и 
остао центар. 

Желим да поменем да сам почео 
да одлазим на Нам шоу, од 1995. То 
је велики светски сајам музике, има 
све што је потребно за сваки правац, 
долазе познати музичари, доста њих сам 
упознао, разговарао са њима. Нису ми 
пријатељи, не могу да кажем, али сви су 
добронамерни, можеш да их питаш шта 
желиш. На сајму сам упознао газду познате 
фирме ИБИЕС (ЕБС), шведске компаније 
која производи бас појачала, ефекте за 
бас и за гитаре. Дружим се са њима, имам 

и њихову пропусницу за сајам, редовно 
сам на њиховом штанду где сам упознао 
врхунске светске музичаре.

Иначе, ја сам свирао Алембик гитару, 
невероватно добру бас гитару. Касније 
сам их променио неколико, сада свирам 
Ритер бас гитару немачке производње. 
Добар сам са власником фирме Јенсом 
Ритером, био сам код њега кући када сам 
куповао прву њихову гитару. Инструмент 
је врло важан за добру свирку, како 
кажу, без алата нема заната. Важно је да 
инструмент одговара музичару. 

Где сада живите?
-Сада сам у Ванкуверу, у Канади. И 

ту је било пар бендова са којима сам 
свирао. Још увек свируцкам. Добио сам 
материјал за 12-13 песама за један албум, 
наш је човек, Бранислав, уметничко име 
му је Ребел Бран. Има га на Јутјубу, добар 
је музичар. Кад се вратим из Вршца у 
Ванкувер треба да увежбам ствари и да 
свирам бас на том његовом албуму. 

Ја имам снимљени материјал са Чапом 

у његовом студијом у Француској, наше 
заједничке ауторске ствари. Снимио сам 
и неколико ствари са Хенријем Купером 
у Сијетлу. Свирали смо песму Бобија 
Фулера која је снимљена на заједничком 
албуму где је 30-так бендова свирало 
Бобијеве песме, у знак сећања на познатог 
музичара. Имао сам, пре тога, и неколико 
ствари снимљених са бендовима са 
којима сам свирао у Сијетлу. 

Задовољан сам, остварио сам свој сан. 
Волим да свирам, сам или са бендом, паре 
никад нису биле у питању. Свирка ја, за 
мене, огромно задовољство, испуњава 
ме емотивно, психички, на сваки могући 
начин. Имам доста својих ауторских 
композиција, које нисам још успео да 
снимим са неким. Музика је за мене све! 
Тако ће, сигуран сам, бити до краја. Блуз за 
почетак и крај!

Јованка Ерски



ПЕТАК • 10.  август 2018.ВРШАЧКА КУЛА8

Новинар Бора Отић, 
аутор емисије „5казање“ РТВ 
Војводина, већ 14 година 
открива сву лепоту традиције и 
свакодневице живота Војвођана, 
менталитет, шароликост и душу 
житеља ове равнице. Отић и 
његов тим раде то са много 
љубави, ентузијазма, поштено 
и искрено, из срца. Гледаоци 
то препознају, зато „5казање“ и 
траје безмало 15 година. Зато 
је окупио читају армију верних 
гледалаца, свих генерација, 
од оних најмлађих до старих 
Војвођана који му радо причају 
како се некада живело и радило 
у овој нашој панонској равници.

Како се родила идеја за 
емисију „5казање“?

-До тих једноставних ствари 
треба, кажу, стасати и домашити 
их. Најједноставније ствари су, 
уједно, и најкомпликованије. 
Тако је и ова наша једноставна 
емисија, која траје 14 година, 
настала сасвим спонтано када 

смо службено путовали на 
море. Родила се идеја да, када се 
вратимо, у повратку, 8. октобра 
2004, почне емисија „5казање“. 
Хтели смо да направимо једну 
тврду, мушку емисију , јер онда 
ће и жене да завире да виде шта 
ми мушкарци то радимо. Па, 
ћемо тако, на превару, условно 
речено, да придобијемо и жене 
да гледају нашу емисију. 

Планирана превара је 
очигледно успела. „5казање“ 
гледају све генерације. Шта Ви 
кажете?

- Тако је и било. И сад 
не може да се замисли емисија 
без жена, које активно учествују, 
без мушкараца, који имају неке 
своје приче, као и без женских 
прича које су често у домену 
неких мушких послова којима се 
жене баве. Тако смо имали једну 

баку у завидним годинама која је 
зидала, малтерисала, намештала 
инсталације за купатило... Чудо 
од жене - метар и 40, мало 
килограма, али она све то сама 

уради. Недавно смо били у 
ромском делу Вајске, код једне 
баке Руже, и у њеном кућерку 3 са 
3, направили занимљиву причу. 
Када сам је питао ко је направио 
кућу, одговорила ми је :“Ја сам је 
направила, циглу по циглу, плочу 
по плочу, цреп по цреп...“. И бака 
Ружа има своју кућицу. Јесте 
мала, колибица, али пуна душе, 
љубави, 3 мушкарца не би тако 
направила. 

У „5казању“ се, као 
ретко где, осети управо та 
војвођанска душа. После 
толико година искуства, 
небројених сусрета са људима, 
какви смо ми то Војвођани?

-Једни једини! Нема нас на 
свету таквих! У Војводини нас 
има разних. У Бачкој кад један 
изађе на сокак, други уђе у авлију, 
као она кућица што показује 

време. Сремци су онако, на неки 
свој начин, загуљени, а опет, 
овде у Банату, ту су шпицлови, 
намазани, и само чекају прилику 
да врате серву. Кад дођете у 
Срем, прво вас питају да л` сте 
за ракију или за вино. Ако сте за 
ракију, значи нисте доручковали, 
онда иде прво доручак, па онда 
вино... А, код нас Бачвана кад 
дођете, знате како ми нудимо?! 
`Ајд јел`ш јести мало? Ал` не 
бројимо кол`ко је то. Узмите 
колико хоћете. И ми смо, као и 
ви Банаћани, широког срца и 
волимо госте. Да није тако, не 
бисмо се ни дружили тако на 
територији ове наше Војводине. 
Осећа се то наше јединство, 
колико смо испреплетани, и тај 
ривалитет, који је добронамеран 
- да се мало пецкају дођоши 
и нађоши, да се такмиче ко је 
старији, ко има више заслуга, 
шта је чије... Волимо ми то 
тако. То нам је нека генетика, 
није то никакво зло, никаква 
ратна секира која се ископава, 
закопава, већ једноставно део 
нашег менталитета, фолклора и 
нашег ривалитета - да се мало 

правимо важни.
Да ли је војвођански хумор 

специфичан?
-Ух, непреводив на светске 

језике! Ја сам написао једну 
књигу која се зове „Шором 
средом“. Писана је архаичним 
језиком, садржи неке приче 
из „5казања“, неке које сам ја 
написао, јер сам имао жељу да 
о томе пишем. Говорили су ми 
да би било супер да преведем 
на енглески, па да је шаљемо 
по белом свету. Међутим, то не 
може да се преведе! Никако!

Шта је то највредније што 
Војводина има?

-Простор и људи. Да су ови 
људи на неком другом простору, 
не би били овакви. А, да је овај 
простор негде другде, без ових 
људи, опет то не би вредели као 
што вреди оваква комбинација. 
Знате, има два простора у 
Војводини на којима бих волео 
да живим, али вероватно ми се 
та жеља у овом животу неће 
испунити. То су Делиблатска 
пешчара и Горње Подунавље. То 
ми је, некако, потпуно други свет, 
друга димензија, не припада 
овом времену и месту. То су два 
раритета, две оазе у Војводини, 
које треба да чувамо и свима 
да их покажемо. Али, не може 
то свако да разуме. Што рек`о 
преосвећени Порфирије:“Лепо  
је то, али за оне који воле“. Не 
вреди некоме причати о томе, 

ако он то не осети. Ја када уђем 
у Делиблатску пешчару, осетим  
неку посебну атмосферу и 
невероватно како тамо „пуним 
батерије“. 

Рекла бих да од свих људи 
из јавног живота, од политике, 
до културе, спорта, науке, Ви 
имате највише познаника и 
пријатеља. Какав је то осећај?

-Најбогатији сам човек на 
свету. Драган Миљанић, мој 
колега, пријатељ, сниматељ 
„5казања“, и ја, када причамо о 
неким старим прилозима, зачуди 
се како знам имена саговорника 
који су учествовали. Друга 
имена не знам, тешко ми је са 
именима из неког другог света, 
науке, технике, јавног живота... 
То зна Драган, али он је просто 
фасциниран како памтим имена 
свих саговорника који су се 
појавили и пре 10, 12 година у 
емисији. Остало је забележено 
негде у глави. 

Сећам се кад је било 10 година 

„5казања“, прославили смо то 
овде у Вршцу. У то време, на 
Железничкој станици у Вршцу, 
још је радио господин Радован 
Лекић и, уз његову помоћ, добили 
смо тај нови воз да прођемо 
старом пругом од Вршца до Беле 
Цркве. Хвала му због тога што 
је био тако благонаклон, као и 
осталим људима на Железници 
који су нам то омогућили. 
Имали смо тада много гостију: 
винаре из Вршца, кулинаре из 
читаве Војводине, Кобасицијаду 
из Турије, много народних 
ношњи. У Јасенову смо стали да 
покажемо стари систем како се 
некада вукло на железничким 
пругама, она мала платформа 
која се зове Валтер и коју су, у 
неким првим данима, вукли коњ 
или магарац. То је, уствари, нека 

фасцинација колико  нама људи 
изађу у сусрет. Схватили су да ми 
то радимо из срца, поштено, без 
неких шминкања, да је то нешто 
што треба да се види и онда нам 
укажу и поверење, али и част да 
ми то можемо да снимимо, да 
нам омогуће сву ту логистику 
која, верујте, није мала. Неколико 
хиљада људи буде на нашој 
новогодишњој прослави, или на 
јубилеју као онај за 10 година. 
Чекамо да опет буде нешто 
„округло“, па да прославимо и 
тих 15 година „5казања“. 

Да ли се сва та уложена 
добра енегрија, ентузијазам, 
љубав према професији, 
људима, врати од гледалаца, 
колега, уредника? Како и 
колико је све то вредновано?

-Да ме ви сад не схватите 
погрешно, да нешто кукам. Не, 
не кукам, само констатујем 
и не прозивам никога. Ово 
је добронамерна прича. За 
свој рад у новинарству, у 
серијалу „5казање“, добио сам 
најпрестижније друштвене 
и најпрестижније струковне 
награде, има их неколико 
десетина. Не постоји новинар 
који је прикупио, добио толико 
струковних награда колико 
их имам ја. А, у својој кући 
нисам добио никакво званично 
признање. Али, надам се да, 
ипак, хоћу!

Ја ту емисију радим из срца, 
најпоштеније могуће и ми, моја 
екипа и ја, уживамо сваки дан 
када дођемо на посао. То је 
велика радост и то нас држи. 
Мало је људи који могу да кажу 
данас да уживају у свом послу. 
Ево, ја се хвалим да ми је лепо!

Јованка Ерски

БОРА ОТИЋ, АУТОР ЕМИСИЈЕ “5КАЗАЊЕ“ РТВ ВОЈВОДИНА:

МАЛО ЈЕ ЉУДИ КОЈИ УЖИВАЈУ У СВОМ ПОСЛУ КАО ЈА!

Са станице у Вршцу кренуло обележавање 10 година 
„5казања“

Искуство и знање стари Војвођани радо поделе са Отићем

Делић радне атмосфере

Хиљаде насмејаних гостију на новогодишњем снимању

Бора Отић и Драган Миљанић - врхунски тандем



ПЕТАК • 10.  август  2018. ВРШАЧКА КУЛА 99

Паја Јовановић је постао академик 
са тридесетак година и био је 
поштован, славан и веома активан. 
Али, већ почетком двадесетог века, 
када је утицај модерне уметности 
почео да делује и у Србији, Пајино дело 
било је огромно за напад 
као анахроно, превазиђено, 
што је згодно да се истакну 
сопствене врлине.

Сви који су нападали Пају 
значајнији су само по месту 
у историји уметности, коју 
пишу наручени победници, 
али њихов допринос нацији 
није ни принети оном 
Пајином. 

А Паја је давао велики 
допринос расту нације а они 
расту историје уметности.

Историја уметности 
одавно није проста 
евиденција, шта се кад догодило. То 
је у свету ценовник најскупљих јела 
у ресторану модерне и постмодерне 
понуде.

Ко је икада споменуо да је Паја 
искуство поентилизма, први донео 
у Србију, а то је небо Вршачког 
триптихона. Да је искуство кубизма 

и фовизма тек трећи план на 
средишњем делу бербе триптихона, а 
деценијама касније сликари који су то 
сликали постајали су иноватори.

Крунисање Душаново хваљено 
и опсоравано Пајино дело садржи 

искуство прерафаелиста, арт новуа, 
и сецесије.  Мало ли је? Паја се 
поигравао стиловима, а други су 
правили каријере са њима.

Свака нација штитила је и улагања 
у своје великане само је код нас  
черупање и блаћење Пајиног дела  
било нешто што никоме не смета.

Други уметници су ишли у свет да 
прве каријере и да се врате овде да 
задиве простоту а Паја је дошао из 
света да погосподи простоту и успео 
је.

Паја је сам по себи бренд, толики 
да је амбициознима веома 
хладно у његовој сенци, и 
пошто не могу да остваре 
оно што је он бар могу да 
памфлетски блате његово 
дело.

Паји се замера да је 
улепшавао свет. Па зар 
свет није довољно ружан 
и без нашег доприноса да 
буде још ружнији? Код нас 
је башибозлук увреда кад 
хоћемо да кажемо да је 
то којештарија, дно дна, а 
онда  слике са тим именом 
достигну цену од пола 

милиона евра, и одједном, опет Пају 
ставља у фокус наше ликовне сцене. 
Страсти су се примириле уместо да 
се  подгревају и да Паја постане права 
инспирација ликовне обнове данас 
као што је он то у одсутном тренутку 
давно урадио. 

Томислав Сухецки

ПАЈА ЈЕ УЛАГАО У НАС, 
А ДА ЛИ МИ УЛАЖЕМО У ПАЈУ?

КУЛТУРА

СЛИКА И РЕЧ

Говорни језик верно нам служи, али понекад 
треба да себе частимо и изведемо у шетњу 
читајући поезију.

Т.Сухецки

ДРУГА СЕДМИЦА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО, У ПЕРИОДУ ОД 13. ДО 19. АВГУСТА: 

РЕВИЈА НОРВЕШКОГ ФИЛМА У ДОМУ ВОЈСКЕ
Од 14. до 17. 

августа, у простору 
Дома војске, сви 
заинтересовани моћи 
ће да погледају ревију 
норвешког филма 
која се реализује у 
сарадњи са Амбасадом 
Краљевине Норвешке. 
На репертоару су 
филмови: Стаyинг 
Аливе, комедија, 
Оператион Арктик, 
авантура, Оптимист 
– Оптимистене, 
документарни, драма и  
Офелас (Патхфиндер), 
акција, драма. 
Пројекције почињу 
у 20 часова, а улаз је 
слободан.

Од програма у 
другој седмици 
очекује нас још и 
наступ Музичког 
центра „Звончићи“,  у 
Музичком павиљону 
у четвртак 16. августа 
од 19 часова, и 
концерт Џез квинтета, 
у недељу, 19. августа 
од 20 часова, такође 
у простору Музичког 
павиљона.

На недавно одржаном конкурсу за 
афоризме у организацији библиотеке 
из Чајетине наш суграђанин Зоран 
Ђуровић Ђурке освојио је  4. место 
у конкуренцији 84 афористичара са  
пријављено 1700 афоризама.

- Задовољан сам пласманом, није 
мала ствар иза себе оставити чак 
80 колега од којих су многи и много 
познатији од мене. Сем тога, ове године 
конкуренција је била много већа и јача. 
Сама чињеница да је прво место освојио 
колега Љубеновић, уредник Ведре 
стране (афоризми и критике сатирне 
приче) у београдским “Вечерњим 
новостима”, а да је друго место освојио 
колега Несторовић, а обојица спадају 
у сам врх српске афористике, даје на 
тежини мом 4. месту. Драго ми је што 
настављам низ успешних пласмана на 
познатим такмичењима – био сам други 
на шабачкој Чивијади 2015, други на 
Банатском перу у Житишту и трећи на 
фестивалу у Раковици  прошле године. 
Свакако да сам веома задовољан, а 
био бих и још више задовољнији када 
би за књигу коју спремам нашао неког 
спонзора или спонзорку - рекао је 
Ђуровић.

НА КОНКУРСУ АФОРИСТИЧАРА У 
ЧАЈЕТИНИ

ЂУРКОВИЋУ 
ЧЕТВРТО 

МЕСТО
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Наступом бројних вршачких 
бендова током две вечери, 3. и 4. 
августа, у Дому омладине, обележен 
је завидан јубилеј - 55 година од прве 
рокенрол свирке у Вршцу, која је 
одржана 29. новембра 1963. Прославу 
су организовали Удружење музичара 
Сакс и вршачки Дом омладине.

-Пре 55 година, 1963, скупило се 
пар бећара, узели су електричне 
гитаре у руке и решили да промене 
музичку слику Вршца, присећа се 
Иван Костић, председник Удружења 
музичара Сакс, организатора 
прославе. Направили су једну малу 
револуцију која је задрмала овај град 
и од тада па до данас, ми се њишемо у 
ритму рокенрола. 

Међу тим рок бећарима био је 
и Маринел Србу Нелу, који се први 
представио публици на отвореној 
позорници у дворишту Дома 
омладине, у петак увече. Нелу је 
допутовао из Америке како би 
наступио на прослави вршачког рок 
јубилеја. Али, није он једини. У родни 
град су допутовали и Горки Николић 
из Канаде и Милан Несторов Чапа 
из Француске, као и музичари који 
више не живе у Вршцу. Сви су они 
исписивали златним словима вршачку 
рок историју. Они нису свирали 
на прослави у Дому омладине, 
али публици ће се представити на 
градском тргу, вечерњим концертом, 
10. августа.

Према речима Костића, прва 
прослава организована је поводом 35 
година рокенрола у Вршцу и од тада 
обележава се на сваких пет година. И 
ове године окупили су се рокери свих 
генерација, који су наступили пред 
бројном публиком у Дому омладине. 
Током две вечери свирали су следећи 
бендови: Блек кет, Озон, Ретровизор, 
Бенседин, MR HYDE, Падобранци, 
Максимилијан Рекс, TATE,  BLADE, 
A.J.BAND, VBA, Унутрашњи портрет са 
Чолетом, Промискуитет.                         

-Данашња вршачка рок сцена 
није баш за похвалу зато што је 
већина тих рокера отишла у естраду, 
комерцијализовали су се, сматра 
Костић. Скоро нико више не ради 
ауторске ствари, осим пар нас: бенд 
Александра Јерковића, Ретровизор 
Срђана Пртљаге, мене, као солисте. 

На самом почетку обележавања 55 
година рокенрола у Вршцу, у петак 
увече, отворена је мултимедијална 
изложба посвећена јубилеју вршачког 
рока, у галеријском простору Дома 
омладине, на спрату.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА МУЗИЧАРА САКС И ДОМА ОМЛАДИНЕ

ОБЕЛЕЖЕНО 55 ГОДИНА РОКЕНРОЛА У ВРШЦУ

ПОЗИВ ЗА ЉУБИТЕЉЕ РОКА
Легенде вршачког рока из земље и иностранства, 

провешће вас кроз историју рокенрола у нашем граду, у 
петак, 10. августа, у 21 сат, у павиљону на градском тргу. 
Свираће Нелу (Њујорк), Горки (Ванкувер), Чапа (Париз), 
Чоле (Беч), Поп (Кикинда), Цоле, Вале, Риле, Даца, Аца и 
многи други. Приредиће вам незаборавне тренутке уз 
музику наше и вашемладости! Добродошли!
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УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА СТАРИНА “ФЕЛИКС МИЛЕКЕР” И “ ВРШАЧКА КУЛА” ПРЕДСТАВЉАЈУ ВРШАЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

КАПЕЛА СВЕТОГ РОКА(2)Удружење љубитеља старина “Феликс Милекер” и 
“Вршачка кула” у овом броју завршавају кратку причу 
о историјату једне од најстаријих знаменитости Вршца, 
Капели Светог Рока. Материјал је припремио и обрадио 
господин Тамаш Фодор.

У време изградње Капеле Светог Рока, некадашње 
католичко гробље није било на том месту, већ на углу улица 
Хероја Пинкија и Васка Попе, али пар деценија касније 
капела постаје гробљанска црква услед пресељења 
гробља.

У својој дугој историји служила је и као место окупљања 
омладине приликом часова веронауке, али и као барутана 
Хенеману и осталим браниоцима Вршца у последњем 
турском рату, 1789. године. Према неким подацима, 
Капела Светог Рока служила је као барутана и касније, у 
данима током Мађарске револуције (1848 – 1849.) и Првог 
светског рата (1914 – 1918.)

Данас ова црква, или капела, стоји усамљена и донекле 
обновљена, ушушкана у амбијент и околну архитектуру, на 
месту поред којег пролазе многи пешаци махом несвесни 
богатог историјата ове грађевине.
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LANSĂRI DE CARTE, MANIFESTARE ȘTINȚIFICĂ, ISTORIE ȘI MULTICULTURALITATE

Simpozionului Internațional  
„Banat – istorie și multiculturalitate”
Ediția a XXIII- a a Simpozi-

onului Internațional „Ba-
nat – istorie și multicultu-

ralitate”, sa desfășurat în peri-
oada 22-23 iunie, în Sala Baroc 
a Primăriei orașului Zrenianin. 
Vineri 22 iunie, la Casa Nouă a 
Institutului din Zrenianin cu 
această ocazia a avut loc  lansa-
rea cărților ale autorilor și edi-
turilor din judeţele Alba, Ca-
raș-Severin, Timiș și Arad (Al-
ba Iulia, Reșiţa, Timișoara și 
Arad) și Rijeka (Croația). Căr-
ţile sunt apărute recent de sub 
tipar ale autorilor participanți 
la Simpozionul Internațional 
„Banat – istorie și multicultu-
ralitate” organizat la Zrenianin.

În cadrul evenimetului – 
Lansări de carte, au fost pre-
zentate șapte volume: „Rijeka 
– Sudul Europei centrale” (au-
tor Ervin Dubrović, prezentare 
de Ileana Ursu Nenadić și au-
torul), „Lucrările prezentate la 
Congresul Internațional al Cul-
turii Române, ediția I, Timișoa-
ra 2018” (prezentare de Ioan Da-
vid), „Primul Război Mondial re-
flectat în presa ecleziastică din 
Banat” (autor Maria Alexandra 
Pantea, prezentare de Dumitru 
Tomoni), „Antologie de texte li-
terare pentru copii”, ediție în-

grijită de Felicia Colda și Dani-
ela Florian (prezentare de prof. 
drd. Theodor Stâncel și coautoa-
rea Felicia Coldea), „Corespon-
dențe culturale: scrisorile lui Ion 
Lăncrăjan aflate în colecția bi-
bliografului I.C.Rogojanu”, edi-
ție îngrijită de Daniela Florian, 
(prezentare de autor) și „Valer 
Butură, Etnografie din Transil-
vania, vol I”, prezentată de Feli-
cia Colda. 

Ediția a XXIII- a a Simpo-
zionului Internațional „Banat 
– istorie și multiculturalitate”, 
este un eveniment științific in-
ternațional la care au luat parte 
oameni de știinţă, cercetători, 
profesori universitari, precum 

și o delegație a Academiei Ro-
mâne. Todor Doru Ursu, direc-
tor al I.C.R.V.  a salutat prezen-
ța paricipanților,mulţumind tu-
tuturor oaspeţilor,din Serbia, 
România, Croaţia, Muntene-
gru, Macedonia și SUA pentru 
prezenţă la astfel de manifes-
tări știinţifice internaţionale. 
Duško Radišić, adjunctul pri-
marului Municipiului Zrenia-
nin, a subliniat proiectele trans-
frontaliere, realizări dar și ma-
nifestări culturale planificate în 
decursul anul curent cu Timi-
șoara și Arad. 

La propunerea lui Costa Ro-
șu a fost constituită președenţia 
de lucru în componenţa: prof. 
dr. Ioan David, prof. univ. Ghe-
orghe Popovici, Gheorghe Stân-
cel, dr. Drago Njegovan, Ileana 
Ursu, Todor Ursu și Nicu Cio-
banu, președinte, care a fost și 
moderatorul reuniunii. Cuvin-
te de salut din partea organiza-
torilor și invitaţilor, au fost ros-
tite de acad. Costa Roșu, direc-
tor onorific al I.C.R.V., prof. dr. 
Ioan David, care a citit scrisoarea 
adresată de academicianul Pă-
un Ion Otiman,prof. univ. Ghe-
orghe Popovici, Octavian Diaco-
nu, consilier în cadrul C.J. Ca-
raș-Severin, prof. dr. Ilie Cris-

tescu, vicepreședinte al Ligii 
Culturale pentru Unitatea Ro-
mânilor și al Congresului Spiri-
tualității Românești, precum și 
Dušan Jakovljev, vicepreședinte-
le Adunării Voivodinei, care a in-
augura ediția din acest an a Sim-
pozionului Internațional „ Banat 
– istorie și multiculturalitate”.

Manifestarea științifică a 
fost organizată de Societatea 
Română de Etnografie și Folclor 
din Voivodina și Institutul de 
Cultură al Românilor din Voi-
vodina împreună cu Universi-
tatea „Eftimie Murgu” și Consi-

liul Județean Caraș-Severin din 
Reșița, în parteneriat cu Acade-
mia Română-Filiala Timișoara 
și Muzeul Voivodinei. La Sim-
pozion au asistat peste 70 de 
participanți, fiind prezentate 
64 de lucrări în cadrul a cinci 
secţiuni.Sectiunea I Centenar 
1918, Premise și consecințe cu 13 
lucrări, sectiunea II Literatură 
și Memorialistică cu 15 lucrări, 
sectiunea III Biserica, Presa și 
Școala cu 14 lucrări, sectiunea 
IV Cultura dela Tradiție la Per-
spective cu 13 lucrări, secțiu-
nea V Patrimoniu, Etnografie, 
Turism cu 9 comunicări și lu-
crări. În finalul deschideri fes-
tive a avut loc lansare a două 

cărți „Tânărul Eugen Ionescu” 
de E Simion prezentată de Io-
nela Mengher și Maria Nenadić 
care a realizat traducerea cărți, 
precum și „Voivodina 1918-1938” 
prezentată de Dragan Petro-
vić și autor. La cele 22 de ediții 
anterioare ale simpozionului, 
au participat peste o mie nouă 
sute de oameni de știință și de 
cultură din peste 30 de centre 
universitare, institute ale aca-
demiilor de știinţă din Serbia, 
România, Croația, Macedonia 
și Muntenegru, asociaţii și cen-
tre culturale. M. V.

MANIFESTAREA COSACRATĂ IEI „SPĂCELUʼCU DOR FĂCUT”

Ia,împodobită cu broderii, mărgele și cu culorile diferite
Manifestrea deja tradițională 

consacrată piesei principa-
le a costumului femeiesc, căma-
șa s-au iei  s-a desfășurat pe 24 
iunei la Torac, la Complexul Et-
nografic „Casa bănăţeană”. Eve-
nimentul, cu genericul „Spăcelu’ 
cu dor făcut”, pentru a treia oară  
a prezentat iile românești care 
au fost expuse, multe dintre ca-
re au  și o vechime de 100 de ani. 
Costumul tradițional femeiesc 
este format din ie, poale, fotă, 
catrință și maramă. De-a lun-
gul timpului acesta au fost unele 
transformări, dar totuși și-a păs-
trat forma moștenită. Tehnica fi-

ind transmisă de la mamă la fii-
că, fapt care a conservat tradiția 
de la o generație la alta.

Ia este împodobită cu bro-
derii și mărgele pe mâneci și la 
gât, culorile diferite care arătau 
statutul femeii. Astfel, cele că-
sătorite și cele în vârstă purtau 
modele mai modeste și culori 
mai închise. Cele tinere culori 
deschise și aprinse. Femeile co-
seau ii pentru diferite ocazii: 
unele pentru zilele de sărbătoa-
re, bogat împodobite, altele de 
horă, iar altele care se regăseau 
în vestimentația zilnică.

La începutul programului 

s-a povestit și despre sărbătoa-
rea Sânzienelor, despre Ileana 
Cosânzeana, zâne, Făt-Frumos, 
flori de Sânziene și alte legende 
depsre care au vorbit Ana Ma-
ria Damian, Dolores Petrovici, 
Alina Iorga Knežević și Patricia 
Sameș. Sânzienele sau Drăgai-
ca, sarbatoare care are loc pe 24 
iunie, reprezintă o sărbătoare a 
iubirii și fertilităţii, marcată de o 
serie de ritualuri pentru sănăta-
te și belșug în gospodărie, dar și 
de unele practici ale fetelor pen-
tru a-și afla sortitul și momentul 
în care se vor mărita. Sunt nu-
meroase obiceiurile si traditiile 

legate de aceasta sărbătoare. În 
program au participat elevi Școli 
Generale „George Coșbuc”, gru-
pul vocal de fete și secţia de fol-
clor, precum orchestra „Lira” a 
Asociaţiei pentru Artă și Cultură 
Românească „Vichentie Petro-
vici- Bocăluţ”.Elevi au fost in-
struiţi de profesoarele Rodica 
Petrovici și Marina Ursu, în co-
laborare cu Mariana Lelea. 

Excelența sa Oana Cristi-
na Popa ambasadorul Roma-
niei în Serbia cu cuvinte alese 
citite de doamna Irina Niță sa 
adresat celor prezenți mențio-
nând importanța și frumuseția 
iei românești. La eveniment au 
participat și tinerii pictori to-
răceni Dalila Avram și Sebas-
tian Checi, precum și Asoci-
ația „Pensionarele” și Asocia-
ția Femeilor „Bănățenele” din 
Torac. Contribuţia la expozi-
ția de ii și-au dat-o mai multe 
femei din Torac care au expus 
iile moștenite. Organizatori au 
fost Școala Generală „George 
Coșbuc”, Asociaţia pentru Ar-
tă și Cultură Românească „Vi-
chentie Petrovici- Bocăluţ” și 
Societatea (Fundația) Româ-
nă de Etnografie și Folclor din 
Voivodina. M. V.

Tradiție, activității și 
spiritul al românilor 
Toracul a fost vizitat de un 

grup de oameni de știin-
ţă din București. Oaspeții au 
participat la Simpozionul 
Internațional „Banat- Isto-
rie și Multiculturalitate”, ca-
re anul acesta s-a defășurat 
la Zrenianin, și, având pu-
țin timp liber, o parte din-
tre ei au vizitat localitatea de 
pe Bega. Au venit de la In-
stitutul „George Călinescu” 
al Academiei Române și de 
la Universitatea București – 
Facultatea de Litere: prof. dr. 
Paul Cernat, prof. dr. Bianca 
Cernat, dr. Maria Nenadici, 
doctorant Ana Maria Bănică 
și dr. Ionela Mengher. Aceș-
ti oameni de știinţă au fost 
conduși de doamna Ileana 
Ursu Nenadici, care ne-a 
spus următoarele:

– Oaspeții noștri au vizi-
tat pentru prima dată aces-
te meleaguri și au vizitat un 
sat românesc din Serbia. Ei 
au aflat informații directe 
despre o comunitate româ-

nească din Voivodina, des-
pre care nu au știut aproape 
nimic. Dânșii au rămas ui-
miți de activităţile Căminu-
lui Cultural din Torac, unde 
au fost primiți de președin-
tele Asociației pentru Artă 
și Cultură Românească „Vi-
chentie Petrovici Bocăluț”, 
Filip Baloș, apoi au vizitat 
biblioteca sătească, și înde-
osebi le-a plăcut Școala Ge-
nerală „George Coșbuc” din 
Torac, unde au fost așteptați 
de directoarea Norica Rașa.

Au vizitat și bisericile or-
todoxe din Torac, și mai ales 
aceea care este un punct im-
portant nu numai pentru to-
răceni, ci și pentru românii 
din Voivodina – bisericuţa 
de la Complexul Etnografic 
„Casa Bănățeană” și tot ce 
cuprinde el, nu numai ex-
ponatele și cărțile pe care le 
are, ci și spiritul care îl ema-
nă un astfel de loc al români-
lor din Voivodina – a menţi-
onat doamna Nenadici. F. R.

EDIȚIA TÂRGULUI ZR-BIZNET ÎN PERIOADA 20-22 SEPTEMBRIE

Târgul ZR-BizNet, un nou 
everiment mai diferit 
Ediție a doua a Târgului 

Economic ZR-BizNet va 
avea loc în perioda 20 - 22 
septembrie, în sala de sport 
„Medison”, sub genericul 
„Pokreni se!Mișcă te”. Ex-
poziția va fi organizată de 
Municipiul Zrenjanin, Ca-
mera de Comerț a Serbiei 
- Camera Regională de Co-
merț Zrenjanin și Asociația 

Generală a Antreprenorilor 
și  Uniunea Antreprenori-
lor din Serbia – Zrenjanin. 
În cadrul unei conferințe de 
presă celor prezenți sa adre-
sat primarul orașului Čedo-
mir Janjić, directorul Pre-
drag Stankov, Camera re-
gională de Comerț Zrenja-
nin - Camerei de Comerț a 
Serbiei, director executiv al 
Uniunii antreprenorilor din 
Serbia – Zrenjanin, Izabela 
Chiș și președinte al Asoci-
aţiei generale al antrepre-
norilor Zrenjanin Miroslav 

Djurić. Subliniind impor-
tanța organizării unui astfel 
de târg anul trecut sa ince-
put un pic „timid”, dar, dato-
rită entuziasmului oameni-
lor, târgul poate fi mai dife-
rit decât în anii precedenți. 
Se așteaptă prezența a mai 
multor expozanți cu un ca-
racter internațional.

Motto-ul din acest an es-

te dorința de a porni crea-
rea unei rețele cu mai mul-
te întreprinderi nu nu-
mai din orașul Zrenjanin, 
ci din întreaga regiune, de 
data aceasta și din străină-
tate în primul rând, parti-
cipanții din țările vecine. 
A fost subliniat, de aseme-
nea, că ZR-BizNet este se-
parat de manifestarea „Zi-
lele de bere”, în scopul de 
a fi, practic, un nou eveni-
ment în Zrenjanin, în noua 
sală de sport, spațiu de ex-
punere „Medison”. M. V.

 »Preşedenţia de lucru »Participanți Simpozionului 

 »Doamna Irina Niță

LA TORAC: O VIZITĂ A OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине (ПКВ) 
позива све заинтересоване привреднике 
на предстојећи Регионални пословни 
форум који ће се одржати од 25. до 27. 
септембра 2018. године у Новом Саду, 
у организацији Скупштине европских 
регија и Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине у сарадњи са ПКВ, Развојном 
агенцијом Војводине и Европском мрежом 
предузетника, а уз подршку Фонда 
„Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине.

Другог дана Форума, у ПКВ биће 
организовани „један на један“ сусрети 
(Б2Б) заинтересованих компанија и 
привредника, као и представника 
пословних институција. Пријаву је могуће 
извршити на онлајн платформи http://
rbf2018novisad.talkb2b.net/.

На Форуму ће бити представљени 
следећи сектори: пољопривреда и 
прехрамбена индустрија, метало-
прерађивачка индустрија и туризам. 

Учесници Форума су регионалне 
привредне коморе, регионалне развојне 
агенције и/или друге институције које 
пружају подршку за развој малих и средњих 
предузећа и побољшање економске климе 

за пословање и нове инвестиције. 
За додатне информације, посетите 

страницу rbf.vojvodina.gov.rs или 
контактирајте rbf2018@skupstinavojvodine.
gov.rs.

П о з и В  н А  Р е г и о н А Л н и 
П о с Л о В н и  ф о Р У м  У  н о В о м  с А д У  

о д  2 5 .  д о  2 7 .  с Е П Т Е м б р А 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна 

стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање 
или продају. Потпуно нови, некоришћени. 
Строги центар, Дворска 3, изнад 
Рајфајзен банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно грејање, 
клима, телефон. Контакт 063 68 40 40 

Продајем кућу у Гудурици, Отона 
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари. 
Тел. 061/ 217-68-26

Продајем спратну кућу са гаражом са 
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, 
приземље и два спрата, вода, струја, 
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 
ари или мењам за Београд или Нови Сад. 
Тел. 064/038-37-57

Хитно продајем кућу у Избишту са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 
064/390-62-76

Продаје се приземна кућа од 120 m², 
на плацу од 7 ари са улазом из две  улице 
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-
37 и 069/333-60-30

Продајем пољопривредно земљиште 
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 
7893, друга класа, 76 ари и 28m², КО 
Уљма потез „Велика бара“ (Локва) пар. 
бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари и 55m², 
КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-
09-79

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. 
Повољно. Тел. 060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени 
простор од 140 m², помоћне просторије 
45 m² у другом дворишту, башта, плин, 
канализација.Тел. 063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² у центру 
Вршца (С. Немање) и издајем гарсоњеру 
опремљену у центру града. Тел. 061/249-
11-61

Продајем или мењам за Београд или 
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо 
приземље и спрат, почетак Борачке 
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја, 
канализација, укњижено. Тел. 064/897-46-
35

Продајем дворишну гарсоњеру на Тргу 
Св. Теодора (поред Комерцијалне банке) 
Тел. 062/582-616

На продају спратна кућа на плацу од 
700 m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у 
Великом Средишту. Земља се налази 
близу карауле. Тел. 065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у 
центру површине 35 m² (соба, кухиња, 
купатило, тераса) Хитно. Тел. 064/23-

55-436. Продајем једнособан стан 
43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до 
друге са плацом. Једна је кућа са струјом, 
водом, подрумом 64 m², плац 44 ара 
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником, 
виноградом. Друга је викендица са 
плацом око 3.000 m². Тел. 064/45-65-919

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, 
електрични шпорет, плински решо, 
кухињске елементе, шиваћу машину, 
дечији креветац и дрвени регал. Тел. 
064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан код 
Игала. Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од 
центра. Стамбени део 77m², плац 438 
m², комплетна инфраструктура. Одмах 
усељива и за адаптацију. Тел. 062/157-65-
80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, 
ужи центар Вршца, близу поште. Тел. 
064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. 
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) 
Повољно. Тел. 069/869-60-13

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна 
страна погодно за  воће, виноград и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, 
вода, канализација. Тел. 064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и 
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 
43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-
76 и 066/570-40-00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на 
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75

Продајем кућу у ужем центру града у 
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355 

Продајем кућу на лепом месту код 
„Виле брег“ и радијатор мало коришћен. 
Тел. 064/375-94-59 

Продајем кућу са две стамбене целине 
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел. 
064/917-47-77

Плац иза планинарског дома „Широко 
било“ погодан за узгој пчела, викендицу, 
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина 
108метара. На плацу су дрва (липа и 
багрем), пролази струја и вода. Тел. 
062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, 

три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска 
канализација, вода, гас, 2 струјомера, 
или мењам за некретнину у Београду или 
Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута 
на пашњаку 6. класе у површини од 
10 ари, уписана у КО Дупљаја у потезу 
„Песак“, шума испред насеља Гребенац. 
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.

На продају викендица, потез Широко 
било, на плацу од 12 ари под воћем, 
викендица има подкровље. Тел. 064/222-
96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у 
центру Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 
013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у 
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 
064/494-33-94. 

Продајем двособни стан 51,5 m² у 
Вршцу, приземни са нус просторијама 
и гаражом, укљижен без дугова. Улица 
Првомајска 43/1 стан 4. Тел. 013/833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00

Викендица од 80 квадрата , 25 ара 
плаца, вода, струја, укњижено, Николино 
поље, Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-
48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-
61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у 
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 
m², стан је  у приземљу, врло повољно Тел. 
063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве 

Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 
м²на плацу од 5 ари. 

Продајем  кућу у Скадарској 280 m². Тел. 
064/917-47-77

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 
од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру 

Вршца, 97m2, на првом спрату изнад 
Рајфајзен банке, Дворска 3. Нов, подно 
грејање, гранитна керамика, армстронг 
плоче, клима, телефони. Идеалан за 
агенције, бирое, ординације. Контакт 063 
68 40 40 

Издајем једнособан намештен стан у 
центру, има централно грејање, интернет, 
кабловску. Тел. 060/350-30-60 

Издајем стан у Хемограду, 50 m² 
комплетно намештен! Слободан од 15. 
априла. Цена 100€  плус трошкови. Тел. 
064/823-93-13 

Потребна гарсоњера у Новом Саду за 
две студенткиње. Понуде доставити на 
телефон 064-66 58 849 или 013- 830 -571 

Издајем двособан намештен стан 
у Београду, у близини Маракане. Тел. 
062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у 
близини ВМА у Београду. Тел. 062/403-127 

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у 
Београду (код Сава Центра) Тел. 064/246-
08-32 

Издајем пословни простор у ул. 
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин. 

Тел. 064/125-53-76 
Издајем стан у кући, почетак Борачке 

улице, засебан улаз, засебан струјомер, 
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-
57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, у 
близини ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.

Издајем локал 35 m², Омладински 
трг, иза Педагошке академије, повољно, 
згодно за фризере и занатлије. Тел. 
064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком тргу 
од 1. јуна, није намештена. Тел. 064/122-
61-29.

Дворишни једнособан стан за 
издавањеможе самица или брачни пар. 
Све је посебно без газде. Тел. 061/723-93-
59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан 
у Београду (Мирјево), са терасом, 
28м²(кабловска, интернет) звати после 
17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен стан, све 
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, 
засебан струјомер, почетак Борачке улице 
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-
57.

Издајем потпуно намештену гарсоњеру 
у Београду, код Ботаничке баште, за 
студенте. Тел. 064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру 
града, погодну за ученицу- студенткињу, 
са централним грејањем. Тел. 013/834-065 
и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у 
ул. Милоша Црњанског 6, 1. спрат, 
полунамештен. Тел. 063/853-64-29.

Издајем једнособан стан 47 квадрата 
на Омладинском тргу у Вршцу. Тел: 063/28-
68-14

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, 
први спрат, комплетно намештен, погодан 
за студенте.Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у 
Београду (код Сава центра).Тел: 064/246-
0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², 
комплетно намештен, слободан од 10. 
августа. Цена 100 евра плус трошкови. 
Тел. 064/823-93-13. 

Издајем двособан стан 65 m², Стеријина 
7/17. Тел. 064/183-21-76.

Издајем дворишни полунамештен стан, 
без шпорета и веш машине, слободан од 
1. августа. Тел. 064/157-29-48.

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа 
и Краљевића Марка, трећи спрат, лифт 
и нова клима. Погодан за студенте. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

РАЗНО 
Математика, помагање при учењу, 

припреме за пријемне испите. Тел. 
013/2839-461 

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна, са целом опремом. Продајем 
кола опел омега, регистрована до 
10.7.2018. Тел. 065/452-33-37 

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. Повољно. 
Тел. 069/62-66-99 

Услужно радим дизајн, припрему за 
штампу, слике по поруџбини. Повољно. 
Тел. 069/62-66-99 и 063/74-22-013 

Радила бих по кућама домаће послове 
и помагала старијим особама. Тел. 069/62-
66-99 – 013/835-129 

Продајем оргинал Вилерове гоблене, 
патике „дијадора“ бр 42, стару машину 
за шивење „Сингерицу“ и гаражна врата 
230х195 цм. Тел. 063/356-776 

Продајем “Самсунг“ колор телевизор 

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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исправан. Цена 30€. Тел 065/571-49-63 
Продајем стеге за стезање цеви, за 

грађевинаре. Тел. 837-631 и 064/280-58-62 
Продајем балконска врата, дупло 

стакло „Словенијалес“ некоришћена. Тел. 
013/837-631 и 064/280-58-62 

Продајем половна, исправна, 
балконска врата“Словенијалес“, очувана 
са дуплим термо стаклом и пластичним 
ролом. Цена 60€. Тел. 064/123-17-56 

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

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

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину дана 
гаранције, са унутрашње странбе велика 
појачања, дупло дно (фи 35х1120 цм) 
Цена35€. Тел. 064/123-17-56 

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

Продајем половну, очувану, комплетну, 
оргинал фабричку ауто куку (немачку) од 
аудиа 100, са електроинсталацијом. Тел. 
064/123-17-56 

Продајем два половна очувана лимена 
поклопца мотора „бубрега“ и предњи 
лимени блатобран од Piago vespe Px 200. 
Тел. 064/123-17-56 

Продајем спаваћу собу „Бети“ и пећ 
на чврсто гориво, шамотна „Горење“. Тел. 
805-095 

Продајем кауч, бицикл, хармонику, 
пећ на дрва, фрижидер, судоперу, писаћу 
машину, веш машину, ауто приколицу, 
зимске ауто гуме. Тел. 063/275-986 

Продајем бојлер 10 л, фриз стојећи, 
веш машину, тепихе, бицикле, кауч, Симпо 
гарнитуру, врата  унутрашња, дечји џип, 
бебифон, пеглу за косу.  Тел. 065/80-31-
606.

Продајем изузетно добро очуван дечји 
креветац „беби макс“ за дете до 6 год. са 
душеком, кључ и упутство за демонтажу и 
монтажу истог, мањи орман за књиге дим. 
130х90х42 цм и пластично буре од 120 л. 
Тел 806-527.

Продајем ракију од кајсије, шљиве, 
грожђа и од виноградарске брескве. Тел. 
065/2-579-100.

Дводелна судопера, комбиновани 
креденац за трпезарију мали прозор са 
шалоном (60х60), кауч, два сточића за 
телевизор, комода за постељину. Тел. 
061/18-44-316.

Продајем телевизор „Самсунг“ цена по 
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835-
105.

Продајем кровни носач за кола, буре за 
нафту од 200 литара, хеклане столњаке за 
астал.  Tel. 837-124.

Продајем дечија колица, тепих стазу, 
бојлер „Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.

Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље, 
ормане за одела, комп. Сто, комоду, 
тепихе, пл. шпорет, 2 витрине, машину за 
шивење, веш машину. Тел. 013/834-891.

Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-
90-69.

Продајем очувану тракторску 
приколицу, марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 
064/844-27-72

Продајем хармонику, мотор томос, сто 
и столице, огледало са ормарићима за 
купатило, туш кабину, хармоника врата, 
витафон и решо на плин. Тел. 065/803-16-
06.

Продајем шалоне 140х140, шалони 
220х140, прозор са вакум стаклом 60х60, 
прозор 80х60 са шалоном, тучану каду 
90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање кровова, 
цена 296 дин м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Продајем 12 ари са виноградарском 
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна 
страна погодно за  воће, виноград и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу потез 
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и 
воћњак као о пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем зидну панел грејалицу на 
струју. Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

Продајем фотељу, лежај, шиваћу 
машину, дрвени регал, плински решо, 
електрични шпорет комбиновани и 
кухињске елементе. Тел. 064/186-52-44. 

Купујем половну, исправну мешалицу 
за бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210. 

Косим и крчим траву са тримером. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем четири бицикла брзинца, 
три пони бицикла, кућу у Југ Богдана 48, 
веш машину, фрижидер, корпу за мерење 
свиња, ауто приколицу. Тел. 013-28-32-
536.

Продајем шпорет на дрва, тучану 
пећ на дрва „Крека-весо“. Повољно. Тел. 
065/878-44-10.

Продајем потпуно нов котао на чврсто 
гориво са косим ложиштем 25kw „УНИКО“ 
Ковачица, плус пумпа. Под гаранцијом је. 
Тел. 062/80-46-504.

На продају цвеће лале, већу и мању 
количину, преко 1000 комада  доносим 
кући. Тел. 013/837-631 и 064/280-58-62.

За продају веш машина „Горење“ 
WА60085 тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година 
стара, цена 100€, и „Обод“ Цетиње старије 
производње. Обе потпуно исправне, као 
и машина за сушење веша  „Електролукс“ 
Немачка  цена 50 €. Тел. 064/429-06-14.

Уступам породичну гробницу на 
Православном гробљу у Вршцу – уз 
договор. Тел. 013/401-210 и 060/740-12-10.

Поклањам антибиотике сл. 
Doksicilinforteca dovicin Тел. 064/917-47-77 

Продајем кауч, дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, комоду за постеqину, 
мали прозор 60х60 са шалоном два ТВ 
сочића. Тел. 061/18-44-316.

На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7 
kw, коришћена у добром стању. Цена 60 € 
. Две ел. плафоњерке (руске производње 
“Иколајн“) Тел. 064/456-59-19.

Продајем фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, викендицу на 
ватинском путу. Тел. 806-158.

Продајем дечији креветац . Тел 
065/540-53-90

Продаје се столарија са вакум 
стаклом и алуминијумским дихтлајснама, 
столарија је половна и дрвена. Продаје 
се шиваћа машина са постољем “Хауман“. 
Може замена за огревно дрво. Тел. 
061/111-28-21

Продајем виолину и гоблене 
(Вилерове). Тел. 062/32-98-12.

Продајем апарат за циркулацију са 
свом пратећом опремом цена 6.000 
дин. Sonic Pep 20BTE слушни апарат са 
гаранцијом годину дана мало коришћен, 
цена 10.000 дин. Тел. 060/483-09-80 или 
061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против шуљева, 
оједа и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.

Продајем тракторску приколицу 
марке „Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип, 
резервни точак, уредна документација, 
очувана и гаражирана, у Куштиљу. Тел. 
021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. 
Поклањам лабрадора,  стар 8 година, 
вакцинисан, чипован, одржаван, због 
малог простора у дворишту. Тел. 833-042 
и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 
064/28-80-347.

Све грађевинске радове (зидање, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције ...) изводим квалитетно и 
повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 180 
цм³, веома очуван, 2005. год. гаражиран, 
црвене боје аутомацки мењач, мало 
прешо, сервис урађен, ветробран, наслон 
за седиште, аларм, церада. Хитно! Тел. 
064/510-50-66.

Осб плоче за подашчавање 
кровова,цена 296 дин м2.Тел.062-437-236

Хитно потребни мајстори за сечу 
ораха. Тел. 064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км 
прешао. Запремина 1341, снага 60,30кw. 
1999 еур. Број седишта 5. Сива металик, 
први власник.Тел: 060/0290-111

На продају луковице лале 8 дин. комад 
и зумбула 5 динара комад, балконска 
врата „Словенијалес“ некоришћена дупло 
стакло, цена  40€. Тел. 837-631 и 064/- 280-
58-62.

Продајем виљушкар на електро погон.. 
Tel. 064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање свих 
травнатих површина, крчење дворишта 
тримером. Тел. 064/19-55-269.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 
060/022-01-28

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- 
краљицу пећи, спаваћу собу са 
трокрилним шифоњером. Тел. 833-294 и 
061/217-68-26.

Женско штене Малиное старо 4 месеца 
на продају. Тел. 064/700-24-94.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући 
или стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена 
прозора (180х140) „Словенијалес“ и 4 
мала дрвена прозора 70х50 (60). Цена по 
договору. Тел. 064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи стеге 
за цеви металне за скелу. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за кућне 
потребе. Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи са 
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и 013/2101-
623.

Продајем половни плински бојлер у 
исправном стању(ремонтован комплетно) 
и агрегат за струју  1kw. Тел. 060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша 
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне 
и у одличном стању. Машину за сушење 
веша. Тел. 061/307-10-85.

На продају гуме 154х12, 155х13, 
бицикл „рог“ женски, дрвени креветац, 
плински сат контролни, бутан боца пуна 
3кг, роштиљ на струју, мушке и женске 
патике и ципеле, точкови 28-86 за бицикл. 
Тел. 064/168-58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 
064/164-14-61

На продају Алфа камин на чврсто 
гориво и две палме старе петнаест 
година. Повољно. Тел. 063/72-56-205 и 
064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња на 
продају. Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са 
бојлером за грејање  воде и левковима за 
клање. Тел. 063/112-12-70.

Продајем металну ограду за степенице, 
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 
063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000 
км. Тел. 064/186-52-44.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. 
годиште, купљена у Србији, Вршцу, 
регистрација  до јуна  2019. 132000км, 
цена 3900 евра. Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2 
комада, 140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада, 
155/70 R13. Тел. 064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди 
запрежна преправљена за трактор. 
Сејалица је у Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та 
пећ(средње величине) 4500 kw, цена по 
договору. Тел. 061-166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал само са 
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада, 
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру 
имитацију коже. Тел. 064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, 
дупла, димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома 
повољно.

Тел: 064/598-3898.
На продају Бенџамини, висина 2,5м, 

питати на број тел. 013-806-460.

Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску 
пећ “7”. Тел. 013/806-068

Продајем виолину и гоблене. Тел. 
062/32-98-12.

Продајем уџбенике за 3. разред 
средње школе. Тел. 064/128-19-55

Продајем пиштољ „Берета“, први 
власник, очуван, само лицима са 
дозволом. Буре за нафту од 200 л, кровни 
носач за аутомобил. Тел. 837-124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 
109 цм. Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-
09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 
динара) и тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 
062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, 
кауч 4 ком, витрине 2 ком, фотеље 4 
ком, комоде 2 ком, писаћи сто, плински 
шпорет, шиваћу машину „Багат“, веш 
машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и 
063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, балконска 
врата са две стране квака, металан 
гелендер- ограда. Тел. 069/185-05-65. 

Поклањам бибер цреп. Тел. 013/401-
210 и 060/74-01-210. 

Продајем трокрилни регал дрво 
са огледалом и ципеларник. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима 
са дозволом и трофазни електромотор. 
Цена по договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску 
пећ. Тел. 063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере 
због делова и плинске пећи. Тел. 013/861-
419 и 063/ 482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. 
Тел. 064/280-58-81.

Вршим  поправку плинских бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 
063/482-418 и 861419.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и 
викендица, гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду. Тел. 
013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 
25.000,00. Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима 
са дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила окућница и 
викендица. Гаранција дугогодишње 
одржавање зеленила у Хемограду.Тел: 
060/0806-872

Продајем бетонске цеви за ћуприје 
ф40х100, 4 комада које су у Загајици. Тел: 
065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ 
на струју, контролни сат за плин, „рог“ 
женски бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, 
„фићу“, гуме спољне за бицикл, патике 
нове бр. 45 и 43, рошуле за децу. Тел. 
064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој 
женској особи, 3-4 сата дневно. Тел. 
063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике 
и физике за гимназијалца и основца. Тел. 
063/80-125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без 
кабине  и сетвоспремач запремине 1,90 
корпу за трактор, шалоне за прозоре 
„инлес“ Рибница. Тел. 063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 
210 л. дечји креветац са мадрацем 1 
постељина гратис. Тел. 062/600-447 и 826-
396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 
063/733-92-47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 
и 55х42 исправни,  бренери за варење, 
телефони фиксни 3 ком, радио касетофон 
4 ком, кожни кофер, усисивач 2 ком, све 
исправно. Тел. 064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 
064/168-58-94

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

По разним крајевима јужне 
Угарске расута војска била би  можда 
кадра да угуши српски покрет, да 
не беше међу њезиним вођама и 
таквих, који су се колебали. Тако је 
нови војнички командант Вршца, 
а уједно и вођа левог крила војске, 
што је оперирала против Срба, 
држао најпре с Мађари. На почетку 
покрета, он је био у Сомбору, и тек 
кад је јужни део тамишке жупаније 
био у опасности, дошао је у 
предео Новог Печа. Тамишградска 
ђенералкоманда пак владала се 
неутрално.

По наредби тамишградске 
ђенералкоманде, Бломберг са своји 
улани крене се из Новог Печа у 
Вршац да прими команду 1). Ово 
се догодило отприлике око 24. или 
25. јуна. Његови војници смештени 
су по немачкој вароши. Своју 
наплату и храну коњима, војници 
су добијали од вароши, ради чега је 
на становништво ударен прирез у 
новцу, сену и зоби. 

Она два шестфунтовна топа, 
што су их Вршчани добили од 
Рукавине из тамишградске тврдиње 
ради своје одбране, не имађаху 
потребног особља уза се, јер су 
само два топџије послата. Па да би 
се овоме бар унеколико доскочило, 
један улански официр веџбао је 
на ту цељ вршачке гардисте. Но 
већ 10. јула увече дошло је 16 
униформисаних топџија из арадске 
народне гарде. 

Велики део војске, која је онда 
била улогорена, сачињавала 
је народну гарду. Још за прве 
опасности дођоше амо Дећани, а 
за њима Винжани, Задорлаковчани 
и Ст.Андрејци. Али сва ова војска 
небеше увек у Вршцу, поједина 
одељења често су се бавила и по 
околини, н. пр. у Белој Цркви и.т.д. А 
у Вршцу је било увек око 1000 људи.

Ради комешања у вршачкој 
околини, наредбом тадањег 
министра наставе, барона Јосифа 
Етвеша, почетком јуна, обустављена 
је и школска настава у Вршцу 2). 

Ето тако су стајале ствари у нашем 
пределу  у другој половини јуна. А 
сада, да би могли продужити наше  
причање, дај да се обазремо и на  
остале пределе, које беху захватили 
ови догађаји. 

Кад  је оно ф.м.л. Храбовски, 
командант Петроварадина, 12. јуна  
напао Карловце, Чарнојевић је 
држао да су Срби у опасности, отуда 
је закључио са главним одбором, 
да се дотле остану на миру, док 
се не поврати депутација, коју су 
одаслали краљу у Инсбрук. Ово 
примирје, које је  ваљало трајати 
до 4. јула, није било баш успешно 
по Мађаре, јер док је њихова војска 
седела скрштених руку, дотле су 
Срби безбрижно појачавали своје 
логоре. Осим тога, оно је нарушено 
већ 26., дакле одмах на 2 дана. 
Нарушио га је комесар у Новом 
Саду. А у вршачком пределу нико се 
није ни освртао на њ.

И сад се између обе странке 
отвори „чаркање“, које су скоро 
увек заподевали Срби, а нарочито 
Србијанци. По речимаЂорђа 
Клапке, Срби су тада развили толико 
енергије и делатности, да им се, са 
војничког гледишта, мора одати 
свако признање. Они су врло вешто 
водили дефанзивни рат, а кадикад 
су прелазили и у офанзиву. Само, на 
жалост што је то био грађански рат 
са свима својим ужасима.

У Семијају, западно од Вршца, 
чије је већином романско 
становништво за сво време овог 
рата остало постојано и верно 
угарској влади, дошло се најпре 
до сукоба између општина, које 
су биле уз Мађаре, и устанике. 
Семијај је истина припадао 
војничкој крајини, али је граничио 
са торонталском жупанијом и то 
мађарским местом Ирмењхазом и 
ромским Ст. Јаношем, од ког га је 
растављао само Терезијин канал. 
Стојећи у непрекидном саобраћају  
са овим местима, потчињенима 
жупанијској администрацији, 
Семијајци су симпатисали  шњима 

у новим догађајима. Овако 
расположење Семијаја познато је 
било у  читавом крају. Отуда је све 
напрезање агената главног одбора 
било узаман. Но како је Семијај, 
ради своје близине, задавао млого 
бриге алибунарском логору, а 
при том је био и од старатешке 
важности код извађања планова 
против мађарског логора у Вршцу, 
закључено је  у Алибунару, да се 
Семијај силом отме.

И доиста, 25. јуна, по наредби 
главног одбора, дође једна 
депутација из алибунарског логора 
у Семијај с позивом, да и Семијајци, 
по примеру осталих општина, 
пошљу 50 оружаних људи у логор. 
Изненађени овим, Семијајци у 
први мах пошаљу своје људе, узев 
их из резервиста у месту. Али још 
истог дана стигне им један агент 
владиног комесарства, коме је било 
поверено раздавање владиних 
прогласа од 10. и 16. јуна. И кад им 
је парох протумачио садржај овог 
прогласа, а  они одмах послаше 
кола у Алибунар и довезоше натраг 
своје људе. Уједно позваше суседна 
и јако настањена села Ирмењхаз, 
Ст. Јанош и Зичидорф, да им се нађу 
на невољу, па ни они неће жалити 
никакве жртве, да стану на пут 
продирању Срба у ову жупанију. 
Шта више одмах изаслаше и своје 
предстраже према Алибунару.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (135)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)Бломбергов стан беше на пијацама у кући „код два  пиштоља“ 2) Lakatos Ottó: Arad története, sv.I.str.118.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање 

народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове 
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула. 
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне 
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару. 

- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање 
варошког заступништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 263, 18. ЈУЛ 1991.

ТОПЛОТНИ УДАР 91.
Већ је постало и неумесно вајкати се поводом опште полуделости 

у лудој земљи. Неумесно у том смислу што нема вајде, нема неке 
видљиве користи, посебно не за, како се то каже, обичан свет. А он 
је, у непрекидном „континуитету“, тако добро истрениран да нема 
тога шта неће да претрпи и да се понизи само да не буде проглашен 
кукавицом, дефетистом, не дај Боже, издајником свог славног 
племена. 

Тако је то и овде, с тим што (благо нама) у том „достојанственом“ 
хаосу по командама „лежи, устај, диж´ се, седи“, и наша економија 
тоне у колективни глиб.

И ето, тако, у 
мрачним „одсевима“ 
ратничке храбрости 
да сви, ако треба 
изгинемо, био нам 
је почетком јула, у 
јеку луде врелине 
лета 91. велики, 
и н т е р н а ц и о н а л н и 
циркус.

Ех,  како се код 
нас све мења. Па нам 
тако и ова путујућа 
„фабрика забаве“ дође 
чудна, необична... Јер, 
некако је уобичајно да, 
под  условом да смо 
разумни, организовани 
и вредни, циркус 

представља  нешто што је „испод“ нас, као оличење керебечења, 
импровизације, скитачења и тихог пропадања. Недавно гостујући 
Циркус, међутим, попут каквог ироничног смешка, пао је овде - 
професионално организован и блистав, више као гледалац овог 
нашег циркуса (у “старом” значењу). Јер, истини за вољу, данас 
и путујући циркуси знају шта хоће, шта могу и куда иду. Дилеме 
остављају заблуђеном гледалишту, из којег је разум изашао. Најурен.

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 263, 18. ЈУЛ 1991.

ЕКИПА МАЛА И – ОДАБРАНА
Популарна синдикална каса Органа управе СО Вршац и 

немогућност обезбеђења средстава са стране разлог су одласку 
малобројне екипе спортиста Градске куће на овогодишње 
Републичке спортске игре радника општинских администрација 
одржаних у јуну у Врњачкој Бањи.

Без обзира на тај хендикеп и чињеницу да су далеко мање 
комуне, попут Алибунара, учествовале на овом 15. по реду 
такмичењу радника Органа управе са далеко бројнијим 
екипама, дванаесторо такмичара из Вршца постигли су запажене 
резултате. Шта више, по речима Руже Вукајловић, члана 
Републичког председништва игара и председника Војвођанске  
организације игара и одличне имајући у виду постигнути 
пласман. Наиме, у конкуренцији такмичара из 70 општина 
широм Србије Вршчани су били међу најуспешнијима. Тачније 
мушка екипа у шаху пласирала  се на 2. место, а у стрељаштву на 
4. место. До задњег кола мушка стонотениска екипа убедљиво 
је била најбоља, међутим, због повреде Дорнела Сфера потпун 
тријумф је изостао с обзиром на примораност да прекине 
такмичење.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЊУЈОРК – Кина је претекла САД у 
трци за изградњу нове генерације 
бежичне комуникације, познате као 
5Г, због чега су Сједињене Државе 
у опасности да претрпе пораз на 
фронту потенцијалне економске 
користи, закључак је консултантске 
куће Дилојт.

Кина тренутно има десет пута 
више локација за подршку 5Г 
бежичној мрежи него Сједињене 
Државе, а у само три месеца 

прошле године, кинеске компаније 
за постављање базних станица 
и оператери створили су више 
локација него што су САД урадиле 
у претходне три године, наводи 
се у извештају Дилојта, а преноси 
Ројтерс.

Прве земље које пригрле 
следећу генерацију бежичне 
комуникације ће стећи 
„немерљиву предност”, јер 5Г 
доноси „еру неискоришћеног 

економског потенцијала”, оцењује 
се у извештају.

Од 2015. године, Кина је претекла 
Сједињене Државе за 24 милијарде 
долара и изградила је 350.000 нових 
телекомуникацијских торњева, док 
су САД изградиле мање од 30.000.

У извештају се наводи и да 
инсталирање такве опреме може 
бити за око 35 посто јефтиније у 
Кини него у САД. (Танјуг)

Извор: Политика 

ДИЛОЈТ: 
КИНА ПРЕТЕКЛА САД 
У ТРЦИ ЗА 5Г 
БЕЖИЧНУ МРЕЖ У

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредерик Бакман

2. Кофер из Берлина, Јелена Бачић 
Алимпић
3. Солунска 28, Др Неле Карајлић
4. Моја бака вам се извињава, Фредерик 
Бакман
5. Душанова Клетва, Вања Булић

 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 

1. Вежбај мозак, књига мозгалица
2. Откачена школа, група аутора
3. Ја сам Акико, Стефан Тићми
4. Мали принц, Антоан Де Сент Егзипери
5. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај

КЕНЕДИЈЕВА СТОЛИЦА ЗА ЉУЉАЊЕ 
ПРОДАТА НА АУКЦИЈИ ЗА 50.000 ДОЛАРА

Вашингтон - Столица за 
љуљање коју је бивши амерички 
председник Џон Кенеди 
користио током састанака са 
светским лидерима у Овалном 
кабинету у Белој кући, продата 
је на аукцији за 50.000 долара.

Столица, као и други 
предмети који су припадали 
Кенедију, продати су на аукцији 
у америчкој савезној држави 
Масачусетс, на полуострву Кејп 
код, недалеко од породичног 
имања Кенедијевих у Хајеницу.

Аукцијска кућа навела је да 
многи предмети нису успели 
да буду продати на аукцији 
а међу њима је последња 
оловка коју је 35. амерички 
председник Џон Фицџералд 
Кенеди користио пре него што 
је убијен 22. новембра 1963. 
године у Даласу. Кућа је навела 
да су ти предмети и даље на 
продаји. (Бета)

Извор: Политика 
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У јеку припрема за предстојећу сезону 
на стадиону под вршачком кулом одјекнула 
је фудбалска бомба. Некадашњи леви бек 
Партизана, члан генерације која је играла у 
Лиги шампиона, Александар Лазевски, постао 
је нови члан ОФК Вршца. Председник клуба 
Мирослав Бељин истиче да му је драго што се 
Лазевски фудбалски вратио у свој град и што 
је једно велико име појачало тим у летњем 
прелазном року.

-Лазевски је играч изузетних фудбалких 
и људских квалитета. Тренира са нама од 
почетка припрема и потајно смо се надали да 
можемо да постигнемо договор да он постане 
наш члан. Наравно, свесни смо да он још 
увек може да игра на врхунском нивоу и због 
тога смо му оставили могућност, да уколико 
пронађе инострани ангажман, слободно може 
да напусти клуб. У овом тренутку Лазевски је 
наш играч, и уколико не оде у иностранство 
биће у тиму у првом колу на нашем стадиону 
против Бачке из Суботице, прецизирао је први 
човек вршачког српсколигаша.

 Александар Лазевски је још 2000. године 
постао члан београдског Партизана где је 
прошао све селекције клуба. Освојио је девет 
трофеја у црно-белом дресу, 6 титула првака 
Србије и три Купа. 

- Вршац је мој град а ово је клуб који такође 
сматрам својим. Драго ми је што су људи из 
ОФК Вршца препознали у мени некога ко може 
да помогне у остварењу амбиција. 

После искуства играња у Лиги шампиона 
Александар Лазевски истиче да долазак у 
Вршац не сматра кораком уназад у каријери.

- Одувек сам желео да живим у Вршцу. 
Понављам, то је мој град, нова фудбаласка 
прича коју су започели људи који су ме позвали 
у клуб јако ми се допада, а посебно је важно 
и драго ми је што има подршку руководећих 
људи Града. Амбиције клуба да напредује се 
у потпуности поклапају са мојим, даћу све од 
себе да помогнем колико год је у мојој моћи.

Искусан леви бек истиче да је веома 
задовољан спремношћу екипе, као и својом 
лично.

- Оформљена је изузетно квалитетна екипа 
и веома сам задовољан радом и резултатима 
у припремном периоду. На основу искуства 
које сам стекао играјући на врхунском нивоу 
могу да кажем да ОФК Вршац има квалитетан 
тим. Наравно, фудбал је чудна игра и за добар 
резултат неопходно је да се поклопе многе 
ствари, добри играчи, добра атмосфера, права 
подршка да би се остварио добар резултат. 
Све то Вршац у овом тренутку има и ја сам 
оптимиста када су питању домети нашег тима, 
закључио је Лазевски.

Генералну пробу пред старт шампионата у 
Српској лиги Војводина ОФК Вршац ће имати 
у суботу, на Градском стадиону, када ће са 
почетком од 17:30 часова дочекати екипу 
Бродарца.

Б.Ј.

БОМБА ПРЕЛАЗНОГ РОКА УОЧИ СТАРТА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

АЛЕКСАНДАР ЛАЗЕВСКИ НОВИ ИГРАЧ ОФК ВРШЦА
ФУД БА Л

ВЕЛИКИ ПЕФ МЛАДЕ ВРШАЧКЕ ЏУДИСТКИЊЕ НА ПРИПРЕМАМА 
ЈУНИОРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ТЕШКА ПОВРЕДА КАТАРИНЕ 
СТОЈАКОВИЋ , УЧЕШЋЕ НА 
ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ ПОД 

ЗНАКОМ ПИТАЊА
Чланица вршачког Џудо клуба  “Локомотива” и 

дугогодишња кадетска репрезентативка Србије, Катарина 
Стојаковић доживела је тешку повреду на тренинг кампу 
Џудо савеза Србије у Караташу и њен наступ на  Европском 
првенству за јуниоре у Софији је под знаком питања.

Ипак, после лекарских анализа, срећом, установљено је 
да код Катарине није у питању лом руке, како се у први мах 
претпоставило, већ “само” тешко нагњечење. У време док је 
овај текст био у припреми, Катарина Стојаковић је скинула 
гипс и после лекарских прегледа биће јасније колико ће 
морати да одсуствује са татамија. Европско првенство за 
јуниоре се у главном граду Бугарске одржава од 7. до 9. 
септембра.

Интересантно је да је Катарина Стојаковић сличан пех 
имала пре две године када је због повреде на припремама 
морала да пропусти Европско првенство за кадете. Надамо се 
да ће овог пута ипак бити боље среће и да ће Катарина обући 
кимоно са државним грбом и борити се за медаље.

Катарина Стојаковић са тренерима
 Бојаном Ђекићем и Виктором Ожеговићем

Џ УД О

Бранко Максимовић је са 
руководством Кошаркашког 
клуба Вршац постигао договор 
о сарадњи и налази се пред 
промоцијом у новог тренера. 
Будући тренер Вршца обећао је 
ексклузивни интервју за “Вршачку 
кулу” одмах пошто уговор са 
клубом буде потписан.

Млади стручњак је прошлу 
сезону провео на клупи земунске 
Младости, са којом је остварио 
историјски резултат – пласирао 
се у Суперлигу Србије. И поред 
сензационалне победе против 
Меге, на старту такмичења, 
земунски тим није могао и до 
плеј-офа. И годину дана раније 
имао је врло добре резултате на 
клупи ФМП-а, а пре тога радио је 
самостално као тренер јуниорског 
тима Црвене звезде. Максимовићу 
ће ово бити други мандат на клупи 
Вршчана јер је у периоду од 2007. 
до 2009. био асистент Мирославу 
Николићу док је водио Хемофарм. 
Касније, од 2009. био је Николићев 
помоћник у Свислајонсима, 
потом у Радничком из Крагујевца. 
Током своје двогодишње 
интернационалне каријере (2015-
2016) радио је у Словачкој, водио 
је Бањик из Хандлове и Интер из 
Братиславе.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ РЕШИО ПИТАЊЕ ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА

БРАНКО МАКСИМОВИЋ ПРЕДВОДИ 
ВРШАЦ У НОВОЈ СЕЗОНИ

КО Ш А Р К А

Повратак у Вршац: Бранко Максимовић

Најзвучније појачање ОФК Вршца: Александар Лазевски
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