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ШТАДА НАСТАВЉА РАСТ И У ОВОЈ ГОДИНИ
ФАРМАЦЕУТСКИ ГИГАНТ НАЈАВЉУЈЕ НОВА ПАРТНЕРСТВА

Градска организација инвалида рада Вршац 
у  суботу 28. августа обележила је  Славу Велика 
Госпојина. Обележавању Славе  испред Града 
Вршца присуствовали су чланови Градског 
већа Маја Ристић Лажетић и Мирослав Лепир. 
Свечаности су присуствовали и представници  
удружења инвалида рада Пландиште, Ковачица, 
Сечањ и Бела Црква. У оквиру свечаности 
отворена је и изложба радионице Удружења 
„Машта ради свашта.“ Испред Града Вршца, 
Градској организацији инвалида рада, уручена је 
донација - лап топ рачунар, као подршка даљим 
активностима и функционисању удружења.

“Град Вршац  подржава и препознаје значај 
постојања и функционисања  удружења у 
области социјалне и здравствене заштите  и 
реализовања њихових активности у циљу 
унапређења положаја и квалитета живота 
осетљивих друштвених група. У складу 
са тим Град ће као и до сада наставити да 
подржава удружења кроз Јавне конкурсе за 
програмске активности , као и у организовању 
манифестација, друштвених догађаја, значајних 
датума и промоција” ,изјавила је Маја Ристић 
Лажетић, чланица Градског већа за социјална 
питања.

ПРОСЛАВА УЗ ИЗЛОЖБУ 
„МАШТА РАДИ СВАШТА“

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА РАДА ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ

Упркос изазовима који су настали због пандемије 
Цовид-19, Штада група, у оквиру које послује и Хемофарм, 
у првој половини ове године надмашила је трендове 
у индустрији – компанија је остварила пет одсто 
коригованог раста продаје у износу од 1,5 милијарди 
евра у односу на пад тржишта од –1,8 одсто. Улагање 
више од једне милијарде евра током прошле године у 
аквизиције попут Wалмарка (пословање са додацима 
исхрани), бивши портфолио Такеде у Русији и Заједници 
независних држава као и преузимање лиценце за 
производ за лечење касног стадијума Паркинсонове 
болести, резултирало је да Штада током прве половине 
2021. расте више од својих најближих конкурената. 
Према подацима агенције за истраживање глобалног 
тржишта ИQВИА, Штада је побољшала своју позицију 
међу првих пет компанија у Европи у делу препарата који 
се купују без рецепта и у првој половини 2021. заузела 
четврто место, а на идентичној (четвртој) позицији је и 
кад је реч о сектору малопродаје производа на рецепт и 
болничких лекова. 

Поводом овогодишњих резултата, генерални директор 
Штаде Петер Голдшмит је истакао: „Поносан сам на све 
наше запослене који су показали велику ангажованост 

како би се одржало редовно снабдевање тржишта 
лековима. Наша јединствена култура позиционира нас 
као партнера од поверења“.

Иако су услови трговања у Немачкој 
остали тешки због ефеката пандемије, 
Русија као друго највеће тржиште Штаде, 
премашила је очекивања, а након 
аквизиције Такеде локално пословање 
компаније доспело је на прву позицију у 
руском сектору здравствених производа 
широке потрошње. Штада је постала 
лидер у овој области и у Белгији, а сада је 
међу прве три на неколико тржишта попут 
Чешке.

„Иако су рестрикције које се тичу 
пандемије попустиле у бројним земљама 
услед све веће стопе вакцинације, на 
многим тржиштима очекујемо споро 
враћање на норме пре пандемије. Још увек 
постоји неизвесност шта то значи за развој 
тржишта у другој половини године”, рекао 
је Голдшмит.  

Штадина позиција међу прве четири 
компаније за здравствене производе 
широке потрошње у Европи додатно 

ће бити ојачана кроз две трансакције са компанијом 
Санофи. Компанија се договорила да од Санофија 
купи 16 брендова, а ова трансакција која је дошла 
након након Штадине прошлогодишње аквизиције 15 
брендова од компаније ГСК, треба да буде завршена 
током трећег квартала 2021. Даље, Штада ће почевши од 
новембра ове године пословати као локални партнер за 
дистрибуцију дела портфолија компаније Санофи у 20 
европских земаља укључујући Србију. Споразум покрива 
приближно 50 реномираних брендова здравствених 
производа широке потрошње које Санофи тренутно 
прометује. Компанија је недавно најавила и партнерство 
са шведским Цаллидитас са циљем регистровања и 
прометовања прве икада одобрене терапије у Европској 
унији за хроничну аутоимуну болест бубрега ИгА 
нефропатију (ИгАН).

„Приступом високо квалитетним лековима, Штада 
свакодневно доприноси одрживости здравствених 
система широм света. Недавним пријемом у чланство 
Глобалног договора Уједињених нација, Група је показала 
и своју подршку циљевима одрживог развоја УН, посебно 
циљу 3 који се односи на добро здравље. Објављивање 
нашег Здравственог извештаја такође представља 
допринос разговорима о здравственим политикама 
заснованим на научно верификованим подацима које 
смо добили од 30.000 учесника у 15 земаља Европе“, 
закључио је рекао је Голдшмит. 

У понедељак су у Градској кући додељене награде за 
најбољу фотографију у оквиру конкурса „Вршац из мог угла“ 
који је расписала Туристичка организација града Вршца и који 
је трајао од  априла до јуна месеца. На конкурс је пристигла 221 
фотографија од 51 аутора. 

- Комисија је имала један озбиљан задатак како би одабрала 
најбоље фотографије и могу вам рећи да отприлике двадесет, 
тридесет првих фотографија су фотографије које су стварно 
биле инспирисане Вршцем које су квалитетне фотографије, 
добро кадриране тако да ћемо их у наредном периоду сигурно 
користити за неке брошуре за неке наше промо материјале, за 
неку дигиталну кампању. Врло смо задовољни што се велики број 
људи одазвао, то нису били само људи из Вршца већ и из околине, 
Београда, Земуна, Пожаревца, Панчева, што значи да је доста 
туриста било у Вршцу и да је било инспирисано нашим градом 

и забележило лепе фотографије – рекла је Татјана Палковач, в.д. 
директора Туристичке организације Вршца. 

Првонаграђени је Марко Вишаци чије су четири фотографије 
ушле у избор међу првих 10. 

- Велико ми је задовољство што видим да је много младих, 
што аматера, што полупрофесионалаца, учествовало на конкурсу 
који мислим да није био толико материјалног карактера, већ да 
су људи схватили да би требало да помогнемо нашој општини, 
да пружимо неки репроматеријал који они могу да искористе у 
туристичке сврхе и који ће можда заинтресовати људе који нису 
били у Вршцу да дођу и да виде наш мали град – рекао је Марко 
Вишацки. 

Фотографија аутора Петра Андрејића под називаом „Црква 
Св. Теодора“ је на другом месту, а Дарио Ваљан са фотографијом 
„Катедрала“ коју је сликао из родне куће, освојила је треће место. 

ГРАД ПОД КУЛОМ ИНСПИРИСАО ФОТОГРАФЕ 
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НА ФОТО КОНКУРСУ „ВРШАЦ ИЗ МОГ УГЛА“ 

Поносан сам на све наше запослене: 
Петер Голдшмит, генерални директор Штаде

Зграда Штаде у Немачкој

РАСТ ПРОДАЈЕ
Захваљујући органском расту и аквизицијама, 

Штада је остварила константан раст продаје 
коригован у односу на валуте од 5 одсто у износу од 
1,51 милијарди евра у првој половини 2021. године, 
што је једнако 3 одсто пријављеног раста продаје у 
односу на претходну годину. До овог раста је дошло 
упркос томе што подаци ИQВИА показују смањење 
европског тржишта фармацеутских производа који 
нису заштићени патентом од –1,8 одсто.  Док је 
коригована зарада пре камате, пореза, амортизације 
и депрецијације (ЕБИТДА) опала за -9 одсто на 309,5 
милиона евра током шест месеци ове године, на коју 
су утицали ефекти канала у упоредном периоду у 2020. 
на почетку пандемије, извештајна ЕБИТДА је порасла за 
22 одсто на 330,3 милиона евра са нижим специјалним 
ефектима у односу на претходну годину.
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Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић присуствовала  је пријему 
ђака првака у ОШ „Олга Петров 
Радишић“ и том приликом поделила 
им пакете опреме за безбедност у 
саобраћају. Исте пакете добили су и 
остали ђаци прваци у свим основним 
школама на територији Града Вршца. 

-На територији Града Вршца у 
основне школе полази 470 ђака првака, 
што је већи број него претходне 
године. Оно што је важно, према 
тренутној епидемиолошкој ситуацији 
Град Вршац је сврстан у зелену зону 
и радује нас чињеница да ће се школе 
на почетку школске године вратити 
уобичајеном раду и часовима од 45 
минута. На свима нама је обавеза да 
поштовањем епидемиолошких мера, 
али и вакцинацијом, допринесемо да 
та ситуација потраје што дуже. Град 
Вршац је припремио поклоне за све 
ђаке прваке. Мислили смо пре свега о 
безбедности у саобраћају, па се и ове 
године комплет састоји од предмета 
који су намењени ђацима као новим 
учесницима у саобраћају. С обзиром 
на то да је почетак школовања важан 
тренутак за децу, али и родитеље, 
искористила бих ову прилику да им 
пожелим срећан полазак у школу 
и успешно школовање, истакла је 
Драгана Митровић, градоначелница 
Вршца. 

О безбедности у саобраћају 
посебно се води рачуна у близини 

школа, па је тако осим пакета за 
безбедност у саобраћају за ђаке 
прваке, припремљен и низ акција у 
сарадњи са саобраћајном полицијом 
и волонтерима. 

- Поред пакета опреме, која 
омогућава да ђаци буду видљивији 
у саобраћају, у септембру месецу у 
сарадњи са саобраћајном полицијом 
спроводиће се свакодневне акције. 
Саобраћајна полиција спроводиће 

акције у близини школа у терминима 
кад ђаци долазе и одлазе. Такође, 
обезбедили смо и волонтере који 
ће помагати полицији и ове акције 
трајаће цео септембар. Још једном 
апелујем на возаче и све учеснике 
у саобраћају да буду обазриви, 
нарочито кад пролазе у близини 
школа, апеловао је Мирослав Лепир, 
члан градског већа за образовање. 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА 
ПОДЕЛИЛА ПАКЕТЕ ЂАЦИМА 

ПРВАЦИМА

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Састанак директора свих 
школа на територији Јужног 
Баната са начелницом 
Школске управе Снежаном 
Олушки Влачић, одржан је 
у понедељак, 30. Августа 
у Конгресној дворани 
Центра Миленијум.  У име 
домаћина овогодишњег 
састанка испред вршачке 
локалне самоуправе 
присуствовао је Мирослав 
Лепир, члан Градског 
већа за образовање. Тема 
састанка била је почетак 
нове школске године и 
модели наставе који ће се 
примењивати у зависности 
од епидемиолошке 
ситуације.  Град Вршац се 
налази у зеленој зони и 
ђаци ће кренути у школу 
уобичајено по моделу 1, 
имаће непосредну наставу 
у школи, а часови ће трајати 
45 минута. За градове и 
општине који се налазе у 
жутој зони примењује се 
модел 2 који подразумева 
непосредну наставу у 
школи за ученике од првог 

до шестог разреда, а за 
ученике седмог и осмог 
разреда и за средњошколце 
комбиновану наставу док 
се трећи модел наставе 
односи на општине које 
се налазе у црвеној зони 

и подразумева наставу на 
даљину за средњошколце 
и ученике виших 
разреда основних школа. 
Школска управа, локалне 
самоуправе и школе 
ће бити у свакодневној 

комуникацији и на основи 
актуелне епидемиолошке 
ситуације одређивати 
модел наставе. На састанку 
се говорило и о другим 
актуелним темама везаним 
за почетак школске године.

ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ВРШАЧКЕ ОСНОВЦЕ
ВРШАЦ БИО ДОМАЋИН САСТАНКА ДИРЕКТОРА СВИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЈУЖНОГ БАНАТА 

АПЕЛ ВОЗАЧИМА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 
ВОЗИЛО УСПОРИ, 

ПРВИ ДАН ЈЕ У 
ШКОЛИ

ЈКП “Други октобар” поводом 
почетка нове школске године, апелује 
на све возаче да буду додатно опрезни 
током вожње, посебно у зонама школа 
као и на путевима који воде до школа.

Тим поводом, контролори 
Паркинг сервиса ЈКП “Други октобар” 
постављали су флајере на сва 
возила која су се затекла на јавним 
паркиралиштима у близини школа, с 
поруком: “Возило успори, први дан је 
у школи”.

– Полазак деце у школу обавезује 
све возаче да покажу већу 
одговорност, поштују саобраћајне 
прописе и посебну пажњу обрате 
на наше најмлађе суграђане. Наша 
обавеза је да заштитимо децу у 
саобраћају и помогнемо им да 
безбрижно одрастају, али и да стичу 
знања како би допринели сосптвеној 
безбедности. Због тога, апелујемо 
на све родитеље првака да пронађу 
најбезбедније трасе за кретање 
ученика од куће до школе, а првацима 
желимо срећан и успешан полазак у 
школу, кажу за портал еВршац, у ЈКП 
“Други октобар”.

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ 
ОБАВЕШТАВА

ТЕСТИРАЊЕ НА 
ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 

ОД САДА И 
СУБОТОМ

Дом здравља Вршац обавештава грађане 
да ће се антигенско и пи си ар тестирање на 
присуство вируса ковид-19 на лични захтев 
у будуће вршити и суботом, тако да ће сви 
заинтересовани моћи да изврше тестирање 
сваког дана осим недеље у периоду од 
7:00 до 8:30 у ординацији 5. Службе опште 
медицине у Дому здравља, Абрашевићева 
бб. Цена тестирања на лични захтев остаје 
непромењена тако да ће за антигенски 
тест и даље бити 3.500 динара, а за ПЦР 
9.000 динара. Уплату је потребно извршити 
пре доласка на тестирање. Резултати за 
антигенски тест добијају се у року од 15 
минута, а за ПЦР истог дана до 19:00. Модел 
уплатнице можете пронаћи на сајту Дома 
здравља Вршац.

Модел наставе зависи од епидемиолошке ситуације у општинама и градовима: 
Састанак директора основних школа јужног Баната у Центру Миленијум
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Протеклог викенда у Гудурици 
одржан је 19. по реду међународни 
фестивал “Златна јесен”. Током 
три дана фестивала посетиоци су 
имали прилике да уживају у богатом 
културно-уметничком програму 
у којем је учешће узело преко 20 
ансамбала из целе Србије, Републике 
Српске, Северне Македоније и 
Румуније. Велики број удружења 
жена из Јужног Баната у петак је 
приредио Банатску улицу на којој су 
изложене разне домаће радиности и 
приказани стари занати. Програм за 
децу у недељу окупио је велики број 
најмлађих учесника, а одржан је и 
низ спортских такмичења у фудбалу, 
шаху, боћању, пикаду и гађању 
глинених голубова као и такмичење 
у кувању ловачког гулаша. На крају 
програма сваке вечери приређен је 
разнолик забавни музички садржај. 
Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић свечано је отворила 
овогодишњу манифестацију након 
што је са сарадницима прошетала 
Банатском улицом и разговарала са 
удружењима жена.

“Гудурица је симбол вина 
и виноградарства, али и 
мултиетничности, историје и културе 
нашег краја, а „Златна јесен“ један 
је од начина очувања те традиције, 
али и један од начина за развој 
туризма у Гудурици. Управо је 
развој туризма, нарочито винског 

туризма, један од приоритета за 
Град Вршац, а то је немогуће без 
развијене инфраструктуре па је 
локална самоуправа започела 
пројектовање за изградњу комплетне 
канализационе мреже у Гудурици и 
Великом Средишту. Са поносом могу 
да најавим да ће ускоро почети и 
изградња нове спортске сале што ће 
омогућити да се спортске активности 
у Гудурици одвијају током целе године 
у најсавременијим условима. Овде 
готово свака кућа има вински подрум, 
а посебно ми је драго што ће наредне 
три фестивалске вечери своје 
подруме за посетиоце отворити сви 
регистровани винари. Када причамо 
о винским подрумима, желим да вам 
кажем и да је Град Вршац предузео и 
активности да се поново оживе три 
важна гудуричка подрума који су 
драгоцени део историје и традиције 
нашег краја” истакла градоначелница 
Вршца Драгана Митровић у свом 
обраћању током свечаног отварања 
манифестације.

Домаћин манифестације је 
КУД “Виногарди” из Гудурице уз 
подршку Града Вршца, Туристичке 
организације Вршац, Месне заједнице 
Гудурица, Удружења Село плус као и 
разних спонзора. За све љубитеље 
вина, сви вински подруми били су 
отворени за посетиоце током сва три 
дана фестивала.

ГУДУРИЦА 19. ПУТ БИЛА ДОМАЋИН „ЗЛАТНЕ ЈЕСЕНИ“

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ВИНОГРАДАРСТВА И МУЛТИЕТИЧНОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Народно позориште „Стерија“ започело је нову позоришну 
сезону хепенингом намењеним најмлађој публици – Квизоликим 
позоришним шоуом, у којем су деца и њихови родитељи имали 
прилику да се поново сретну са јунацима својих омиљених 
представа са репертоара вршачког позоришта. Након овог 
догађаја којим је НП „Стерија“ својим најмлађим гледаоцима 
пожелело срећан почетак нове школске године, вршачком театру 
предстоји узбудљива сезона и неколико великих пројеката. 

- Половином септембра почињемо да радимо нови велики 
пројекат, Шекспирову комедију „Веселе жене виндзорске“ у 
режији Даријана Михајловића. У овим, не тако веселим временима, 
позориште ће бити једно од места где ће људи моћи да се опусте 
и уживају – рекла је Снежана Удицки, директорка НП „Стерија“, 
нагласивши да Шекспир није постављан у Вршцу већ деценијама, 
првенствено јер за то није било услова са тако малим ансамблом. 

У припреми је и представа „Свете сузе Лаврентијеве“, по тексту 
вршачког писца Николе Станишића. 

- Никола је већ афирмисан писац, добитник награде за 

најбољи драмски текст на једном фестивалу. Мислим да ће Вршац 
у годинама које долазе бити још више поносан на овог младог 
аутора – додала је Снежана Удицки. 

Током септембра, на репертоару су две представе за децу – 
„Нека друга прича о играчкама“ (5.9. у 11 часова) и „Невиђена 
Црвенкапа“ (12.9. у 11 часова), затим вечерње представе 
„Исправна одлука“ (7.9. у 20 часова) и „Стара времена“ (14.9. у 20 
часова), као и једно гостовање – представа „И сваки пут као да 
је први“, инспирисана делима Боре Станковића, у адаптацији 
Димитрија Коканова и режији Јоване Томић. Представа је настала 
у копродукцији Крушевачког позоришта и Арт теме, а пред 
вршачком публиком биће у четвртак, 9. септембра, у 20 часова. 
Након представе, учесници ће уз тим психолога и психијатара 
одржати трибину о родној равноправности и положају жена 
данас. 

ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА, ШЕКСПИР 
ПОНОВО НА ВРШАЧКОЈ СЦЕНИ 

ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ У НП „СТЕРИЈА“ 

КАСТИНГ ЗА ТРИ ГЛУМЦА 

У понедељак, 6. септембра у 13 часова НП „Стерија“ 
организује кастинг за тројицу глумаца за представу „Веселе жене 
виндзорске“. На кастинг се позивају глумци старости између 25 
и 35 година. 

- Мислим да ћемо на тај начин мало подмладити ансамбл, да 
ће вршачка публика имати прилику да на сцени види нова лица 
и да је то одлична прилика да млади глумци покажу шта знају 
– рекла је директорка позоришта Снежана Удицки, додајући да 
се нада да би ово могла да буде прилика и да се ансамбл трајно 
прошири и да се неки од глумаца и након овог пројекта задрже 
у колективу НП „Стерија“. 

Колекционар минерала и фосила који је већ више од једне 
деценије администратор регионалне Фејсбук групе „Љубитељи 
минерала и фосила“ и оснивач сајта и неформалног удружења 
колекционара минерала и фосила, као и члан Српског геолошком 
друштва Давид Лазић, донирао је Природњачкој збирци Градског 
музеја значајну количину узорака фосила и минерала, као и 
аутентичну геолошку карту из 1929. године.

“Приликом посете Ваше Апотеке на степеницама, јуна месеца, 
добио сам идеју и искрену потребу да предложим донацију 
узорака минерала и фосила које сам лично, током последње 
деценије сакупио са разних локалитета у Србији, што је начин да 
Ваша Природњачка збирка буде значајно повећана.”

У питању је цифра од 50 узорака фосила и минерала. Донација 
обухвата  и узорке из света, а не само из Србије, као што су аметист 
из Бразила, ванадинит из Марока, флуорит из Шпаније итд. Такође, 
музеју ће бити поклоњена и аутентична геолошка карта из 1929. 
године, дело једног од  најзначајнијих геолога у нашој историји – 
Јована М. Жујовића.

“Ови додаци палеонтолошком и минеролошком делу 
Природњачке збирке Градском музеју Вршац, поред неспорне 
научне вредности, одликују се и визуелном атрактивношћу. Наша 
је намера да ових 50 предмета, ако не сви, онда већина, буду 
придодати постојећој сталној поставци у Апотеци на степеницама. 
Градски музеј Вршац се кордијално захваљује Давиду Лазићу 

и његовој породици на овом хуманом гесту. Приликом посете 
Градском музеју Вршац, Давиду Лазићу биће уручена и захвалница.” 
изјавила је Ивана Ранимиров, директорка Градског музеја Вршац.

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ДАВИДА ЛАЗИЋА
ПРИРОДЊАЧКА ЗБИРКА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА БОГАТИЈА ЗА ЗБИРКУ МИНЕРАЛА

„Идемо на Загреб“ историчара 
и писца Небојше Јовановића био 
је први српски роман објављен 
у Хрватској који је говорио о 
домовинском рату. Написан је без 
устезања или улепшавања у облику 
дневника, допуњен деловима 
писама, заснован на ауторовим 
личним доживљајима са терена.

Према ауторовим речима, ово 
је посебна књига за њега. „Гајим 
посебне емоције према овој 
књизи, јер тврдим да треба писати 
истинито, уверљиво, аутентично, 
без претеривања. И дан-данас, 
након више од 20 година од писања, 
стојим иза сваке реченице и верујем 
да ће свако ко прочита ову књигу 
моћи да схвати ‘да, овако је изгледао 
рат’. Као резервни официр имао 
сам обавезу да водим дневник, али 
сам на маргинама записивао своја 
опажања, асоцијације на одређене 
догађаје, које су ми касније 
послужиле као материјал за ову 
књигу, а које чувам и данас“, рекао је 
Јовановић.

Овај специфичан осврт са 
српске стране фронта вредно је 
сведочанство о ратним циљевима 
и погубном, трагичном карактеру 
таквих сукоба. Ово је књига 
отрежњења целе једне генерације 
младих људи који су били жртве 
погрешне политике и идеологије 
која их је гурала у границе могуће 
и стварне смрти. Због своје 
аутентичности роман је побрао 
бројне похвале публике и критике.

„Идемо на Загреб“ Небојше Јовановића 
можете наћи у свим Делфи књижарама, 
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs, као и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 

обезбедили су два примерка романа „Идемо 
на Загреб“, који ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књиге 
„Ме’мед, црвена бандана и пахуљица“ освојиле 
су је Зорица Јованов и Јелена Даниловић. 
Честитамо! Награде се могу преузети у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, средом од 10 
до 17 часова.

КЊИЖЕВНИ ДЕСАНТ НА ЗАГРЕБ!
„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КУЛТНИ АНТИРАТНИ ТРИЛЕР

Сви су мислили да је мртав.
Али убиства су поново почела.
Најозлоглашенији серијски 

убица у Шведској вратио се из 
мртвих.

Јурек Валтер је убијен пре много 
година. Полицајци су наставили 
да се баве другим случајевима и 
успели да забораве таму која им је 
обележила животе. Међутим, низ 
окрутних убистава дешава се широм 
Шведске, а сви докази указују 
на Валтера. Детектив Јона Лина 
уверен је да његов најгори кошмар 
постаје стварност: човек који је 
растурио његову породицу вратио 
се да доврши посао. Када је Јонина 
партнерка отета – и затворена у 
ковчег испод земље – он се нашао 
пред немогућим избором: да је 
остави да умре, или да уђе право 
у клопку коју је поставио једини 
човек кога се икада плашио.

Лаш Кеплер био је 
најпродаванији аутор у Шведској 
2020. године, а исте године је 
званично проглашен за најпродаванијег аутора 
деценије у Шведској. Лаш Кеплер псеудоним 
је познатог списатељског брачног пара – 
Александра и Александре Ахндорил. Александар 
Ахндорил рођен је 1967. у Стокхолму. Бави се 
писањем и драматургијом. Александра је рођена 
1966. Одрасла у Хелсинборгу, живи у Стокхолму 
и поред писања, бави се књижевном критиком. 

 „Дефиниција трилера који се чита у једном 
даху.“ - Џефри Дивер

Вулкан је претходно објавио многе наслове 
овог аутора: Хипнотизер, Сенка, Ловац на зечеве 
и многе друге.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

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

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Мирослава Крлеже „Повратак Филипа 
Латиновића“, освојиле су је Наташа Качаревић 
и Верица Стефанов. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

ЛАЗАР - КЊИГА ЗА ЉУБИТЕЉЕ 
ВРХУНСКИХ СКАНДИНАВСКИХ 
ТРИЛЕРА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ:



ПЕТАК •  3. септембар 2021.ВРШАЧКА КУЛА6

После петнаестак година рада у 
НИУ „Либертатеа“, прошле године 
сте постали директорка ове 
установе. Да ли се и на који начин 
ова кућа разликује из ове две 
визуре? 

- Новинско-издавачка установа 
„Либертатеа“ из Панчева је 
најзначајнија установа припадника 
румунске националне мањине у 
Србији. Већ 76 година ова установа 
доприноси очувању националног 
идентитета Румуна у Србији, а пре свега 
неговању румунског језика и писма. 
За мене лично има посебну вредност. 
То је моја матична кућа, у којој сам 
направила прве кораке у новинарству. 
Скоро две деценије сам у служби 
новинарства, промоције румунског 
језика, културе, традиције, фолклора 
и духовности у српском Банату. За 
мене новинарство значи потпуну 
посвећеност, креативност, озбиљност, 
жељу за знањем, успехом. То може 
позитивно утицати на људе око нас, 
на читаоце. Новинар увек наилази 
на непредвиђене ситуације, као да 
је у акционом филму без сценарија 
и без редитеља. Да би се суочио са 
овим изазовима, потребно је много 
храбрости, тачности, одговорности, 
стрпљења, посвећености и добре 
организације. У својој новинарској 
каријери често сам наилазила на 
препреке и показивала менаџерске 
способности. То искуство ми је некако 
олакшало прелаз са једне позиције на 
другу. Директорско место на које сам 
именована пре скоро годину дана, 
јединствена је прилика да заузмем 
место са више одговорности и више 
развојних могућности. Ослањаћу се 
на способност коришћења знања 
стеченог годинама како бих у 
будућности обављаља успешно нове 
активности. Нова функција захтева 
више одоворности, али без обзира 
из које перспективе гледамо, увек 
сам се трудила и трудићу се да свој 
посао обављам савесно, одговорно, 
квалитетно и ефикасно. 

Треба да напоменем да од 

самог почетка имам пуну подршку 
господина Валентина Мика, заменика 
директора и главног уредника 
недељника „Либертатеа“. Напомињем 
да имамо одличну сарадњу и пуну 
подршку Националног савета 
Румуна као оснивача, на чијем је 
челу господин Даниел Магду и 
Управног одбора НИУ „Либертатеа“, 
чији је преседник господин Маринел 
Петрика. Имамо одличну сарадњу са 
локалном самоуправом и кабинетом 
градоначелнице, увек смо обавештени 
о свим њиховим активностима. Наша 
канцеларија се налази у просторијама 
чији је власник Град Вршац. 27. маја 
ове године, обележили смо дан наше 
установе. Након свечане седнице 
са представницима републичке 
и покрајинске владе, локалних 
самоуправа, Амбасаде Румуније 

у Србији, Генералног конзулата 
Румуније и Националног савета 
румунске националне мањине, у 
башти Градског музеја у Панчеву 
одржан је званични део свечаности са 

културно-уметничким програмом. 
 Руководство града је било 

присутно на обележавању наше 
годишњице и јубилеја у Панчеву. 
Посебно напомињем да је 
градоначелница Драгана Митровић 

недавно отворила фестивал музике 
и фолклора Румуна у Војводини, 
одржан у Куштиљу, најзначајнији 
културни догађај Румуна са ових 
простора са преко 1.500 учесника, 
где је „Либертатеа“ била медијски 
покровитељ. 

На који начин је организован 

рад? Колика је редакција и 
дописничка мрежа? 

- Након преузимања функције, 
прилагодили смо број запослених 
стварним потребама установе. 
Административни кадровски део 
смо смањили у корист пре свега 
новинара и дописника који ће 
покривати сва места у којима живе 
Румуни. Подмладили смо кадар 

особама која већ имају искуства у 
новинарству. Млади новинари и 
запослени представљају будућност 
установе, једноставно се мора 
извршити смена генерације. Промене 
у уређивачкој политици су константне 
и оне су резултат перманентног 
контакта са нашом читалачком 

публиком. Промене су неопходне 
како бисмо унапредили садржај 
наших публикација. Овог пролећа 
смо запослили младе новинаре, који 
су унели неку нову енергију у нашу 
установу. 

Поред главног седишта у 
Панчеву, имамо редакције, односно 
дописништва у Вршцу, Новом Саду и 
недавно смо отворили дописништво 

ИНТЕРВЈУ
МАРИАНА СТРАТУЛАТ, ДИРЕКТОРКА НИУ „ЛИБЕРТАТЕА“: 

„НОВИНАРСТВО ЈЕ НАЛИК АКЦИОНОМ 
ФИЛМУ БЕЗ СЦЕНАРИЈА И РЕДИТЕЉА“ 

Са готово две деценије искуства у новинарству, али 
и у различитим активностима промоције румунске 
културе и традиције, новинарка и књижевница 
Мариана Стратулат је крајем прошле године постала 
директорка НИУ „Либертатеа“. Према њеним 
речима, у овој установи која се непрестано мења 
и прилагођава захтевима своје публике, изазова 
никада не мањка, а основни циљеви су увек усмерени 
на неговање матерњег језика и националне културе. 
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у Уздину. Планирамо да отворимо 
дописничка места у Алибунару и 
Тораку. Такође бих напоменула да 
имамо сарадника у Источној Србији, 
јер „Либертатеа“ треба да буде 
установа која припада свим Румунима. 
Сарадња са нашим читатељима је 
веома важна. Ми постојимо због њих! 

„Либертатеа“ има једну 
од најдужих традиција међу 
мањинским листовима у Србији. 
Како се „Либертатеа“ мењала 
током 76 година свог постојања? 

- „Либертатеа“ је одолевала 
тешким периодима с којима се 
сусрела од свог оснивања, и још 
пуно изазова се налазе пред овом 
установом. С пуним правом можемо 
да тврдимо да је најпрестижнија 
установа Румуна из Србије.  Током 
година је наш недељник мењао 
своју форму, садржаје, концепцију... 
Морамо ићи у корак са временом, 
да се прилагодимо захтевима наших 
читалаца, али у исто време да очувамо 
оно традиционално, по чему смо 
препознатљиви. За директора сам 
именована 26. октобра 2020. године 
– рекла бих у најтеже време, јер 
нас је задесила корона и борба са 
тзв. невидљивим непријатељем. 
Здравље наших радника нам је 
веома битно, тако да смо се трудили 

да их заштитимо максимално. 
Поштовали смо препоруке Владе 
Србије и Кризног штаба, тако да смо 
током одређеног периода радили од 
куће, по принципу дежурства. Све је 
функционисало у најбољем реду. С 
обзиром да је један од циљева наше 
установе, поред информисања на 
матерњем језику и очување језика 
и националне културе, а пошто се 
социјални и културни живот на 
неки начин пребацио у виртуелни 
свет, и ми смо организовали он-
лајн разна културна дешавања, 
књижевне конкурсе и друге културне 
манифестације. Друштвене мреже су 
постале главни облик комуникације 
са нашим читаоцима. Наравно, свима 
нама недостаје лични контакт са 
људима, да седимо за истим столом, 
да осетимо њихове пулсације... 
„Либертатеа“ се труди да увек буде 
уз своје читаоце и ауторе, да негује 
књижевни румунски језик. 

Поред недељних новина, 
„Либертатеа“ издаје и неколико 
часописа, као и књиге? 

- Поред недељника „Либертатеа” 
издајемо дечји часопис „Bucuria 
copiilor” (Дечја радост), часопис 
за младе „Tinerețea” (Младост), 
часопис за књижевност, уметност 
„Lumina” (Светлост). Веома смо 

поносни и на издавачку делатност 
која броји преко 1.000 наслова. 
Наш циљ је да промовишемо 
румунски књижевни језик, да 
стимулишемо и подржимо младе да 
се баве књижевношћу, јер једино 
на тај начин можемо да осигурамо 
континуитет. Традиционално, сваке 
године организујемо књижевну 
манифестацију „Једна издавачка 
година, у једном дану”, разне конкурсе 
за децу, као и традиционалне спортске 
игре „Куп Либертатеа”. 

Каква је сарадња „Либертатее“ 

са румунском државом и њеним 
институцијама? 

- Трудимо се да обогатитимо 
сарадњу са Румунијом и да повећамо 
пројектно финансирање. Имамо у 
плану разне прекограничне пројекте, 
али због пандемије, мало је теже 
прећи границу и тренутно нисмо 

у могућности да их спроведемо. 
Сарадња са институцијама у Румунији 
није на задовољавајућем нивоу, 
одређени вид сарадње постоји, 
али само спораднично и тиче се 
размене информативног садржаја 
са појединим медијима у Румунији, 
највише у области културе. Са друге 
стране, имамо дугогодишњу сарадњу 
са Савезом Срба у Румунији, са којима 
је наша установа остварила више 
успешних заједничких пројеката. 

Недавно смо успоставили сарадњу 
са појединим установама из Решице. 

Наша установа је добила престижно 
признање – плакету Града Решице 
приликом обележавања Дана 
Баната, а гости из Решице су нам 
узвратили посету последњег дана 
августа, приликом облежавања Дана 
румунског језика, који представља 
темељ нашег националног идентитета. 

На који начин сте обележили 
овај значајан датум за румунски 
народ? 

- По закону из 2013. године, Дан 
румунског језика обележава се сваке 
године 31. августа. Ово је друга година 
за редом како НИУ „Либертатеа“, 
уз продшку Националног савета 
Румуна организује прославу овог 
битног празника за наш народ. 
Догађај се одвијао у седишту 
Националног савета Румуна, у Вршцу. 
Имали смо многобројне госте из 
Србије и Румуније, представнике 
конзулата Румуније у Вршцу, као 
и госте из Решице. Том приликом 
додељење су награде ученицима 
који су учествовали на међународним 
књижевним конкурсима. Свечнаости 
је присустовао Даниел Магду, 
председник Националног савета 
Румуна. 

Поред каријере у новинарству, 
годинама се бавите књижевношћу. 
Објављивали сте наслове 
различитих жанрова и намењене 
различитој публици? 

- Прву збирку песама под насловом 
„…Само деца!“ (…Doar copii!), објавила 
сам 2002. године, у издавачкој кући 
„Либертатеа“ у Панчеву. Од 2002. 

године до данас, објавила сам 14 
књига белетристике – кратке приче, 
поезију и романе за децу.  Мој 14. 
роман под називом „Фиорела“, је 
добио специјалну награду жирија на 
Фестивалу прозе „Ливију Ребреану” 
у Бистрици (Румунија). Књига је 
настала по истинитој причи. Многе 
књиге су ми награђене у Србији, 
Румунији и Републици Моладавији. 
Важно место у мојој књижевности 
заузима литература намењена деци. 
Писање за децу је специфично, јер 
деца су увек искрена. Деца ће увек 

речи искрено да ли им се нешто свиђа 
или не. На моју срећу, имам добру 
комуникацију са децом. Обожавам ове 
моје најверније, најмлађе и најслађе 
читаоце. Како бих спојила љубав 
према дечијој књижевности и према 
позоришту, основала сам 2012. године 
дечије позориште у мом родном 
селу, Куштиљу, где поред режије, 
пишем и позоришне представе за 
децу. Кроз ову врсту активности, деца 
усавршавају књижевни језик, стичу 
самопуздање и доприносе очувању 
наше традиције. 

Укључени сте у рад разних 
институција и удружења која 
се баве очувањем културе и 
традиције Румуна у Србији. Које 
су специфичности идентитета 
војвођанских Румуна? 

- Укључена сам пре свега у оквиру 
Културног-уметничког друштва „Михај 
Еминеску“ из Куштиља од раног 
детињства, а 1999. године укључила 
сам се у позоришну групу „Нејка“ 
из Куштиља, најстарије румунско 
позориште у Банату, које је настало 
1882. године. Специфичности све 
своде на очување идентитета, 
културе, традиције, језика... За 
Војводину, а и за сам град Вршац су 
карактеристичне мултикултуралност, 
вишејезичност, шароликост, култура 
различитости која нас оплемењује. 
По мени, специфичности идентитета 
војвођанских Румуна су пре свега 
етнографске и кулуролошке, које нас  
чине посебним. 

Т. Станојев Косановић
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Број природних катастрофа, 
попут поплава и топлотних таласа, 
узрокованих климатским променама, 
упетостручио се у последњих 50 
година, усмртивши више од два 
милиона људи и проузрокујући укупне 
губитке од 3.640 милијарди долара, 
саопштила је Светска метеоролошка 
организација (СМО). 

У студији СМО под називом 
„Атлас”, која је, како је саопштено, 
најопсежнији преглед морталитета 
и економских губитака услед 
климатских промена, анализирано 
је око 11.000 катастрофа које су се 
догодиле у периоду од 1979. до 2019. 
године, преноси агенција Ројтерс.

Међу тим догађајима су и 

велике катастрофе попут суше у 
Етиопији из 1983. године, која је била 
најсмртоноснији догађај са 300.000 
смртних случајева, и ураган „Катрина” 
из 2005. године која је била најскупљи, 
са губицима од 163,61 милијарди 
долара.

Извештај је указао на убрзавајући 
тренд, будући да се број катастрофа 
повећао скоро пет пута, јер су 
екстремни временски догађаји све 
учесталији због глобалног загревања. 
Губици настали због природних 
катастрофа су порасли са 175,4 
милијарде долара из седамдесетих, на 
1.380 милијарди долара након 2010. 
године, када су олује попут „Харвија”, 
„Марије” и „Ирме” протутњале кроз 

САД.
Али док су природне катастрофе 

постајале све скупље и све чешће, број 
страдалих годишње је пао са више од 

50.000 на око 18.000, што указује на то 
да се боље планирање исплатило.

„Унапређени системи раног 

упозоравања на више опасности 
довели су до значајног смањења 
морталитета”, изјавио је генерални 
секретар СМО Петери Талас.

СМО се нада да ће извештај, који 
даје детаљан приказ регионалног 
стања, служити као помоћ владама 
у развоју политика за бољу заштиту 
људи. 

Више од 91 одсто од два милиона 
смртних случајева догодило се 
у земљама у развоју, наводи се у 
извештају, напомињући да само 
половина од 193 чланице СМО има 
системе раног упозоравања на више 
опасности. 

Извор: Политика

Откриће „мини-Нептуна”, нове класе 
планета прекривених океанима ван 
Сунчевог система, могло би да убрза потрагу 
за ванземаљским облицима живота. 

У потрази за животом ван Сунчевог 
система научници су досад тражили планете 
сличне величине, масе, температуре и 
атмосфере као Земља, али астрономи 
са универзитета у Кембриџу верују да 
новооткривене насељиве планете попут 
„мини-Нептуна” нуде веће шансе за 
проналажење ванземаљског живота, а 
уједно су бројније и лакше за осматрање, 
пренео је „Индепендент”.

Према студији, која је објављена у 
„Астрофизичком журналу”, такозване 
„хајсеан” планете су топле, прекривене 
океанима са атмосфером пуном хидрогена, 
што повећава шансе за проналазак живота 
ван соларног система у наредне две до три 
године. „’Хајсеан’ планете отварају читав низ 
могућности у нашој потрази за животом ван 
Земље”, рекао је Нику Мадхусен са Института 
за астрономију при Кембриџу, који је водио 
студију, преноси Танјуг.

Ове планете, додају истраживачи, често 
се називају „супер-Земљама” или „мини-
Нептунима” и око 2,6 пута су веће од Земље, 
а температуре у атмосфери достижу близу 
200 степени.

Ранија истраживања указивала су 
да је температура у атмосфери богатој 
хидрогеном на оваквим планетама 

превисока да би на њој постојао било какав 
облик живота. Међутим, студија објављена 
прошле недеље у поменутом часопису 
показује да су на планети означеној као 
К2-18б можда ипак могући услови за 
живот. Наиме, овакве планете на једној 
страни су увек осветљене док је на другој 
мрак. На тамним странама таквих планета, 
сматрају научници, постоји могућност за 
настањивање разним облицима живота.

Захваљујући малој радијацији коју тамна 

страна прима од звезда у океанима је могућ 
развој живота, истичу астрономи који су 
годинама радили на овом пројекту. 

Истраживачи са Кембриџа су своја 
истраживања спровели захваљујући 
телескопу такозване следеће генерације. 

„Овакав начин испитивања омогућиће 
нам да шире сагледамо живот у универзуму”, 
рекао је др Мадхусен. 

Извор: Политика

Два и по 
миленијума * Нека 
од правила, како 
медицине тако и 
њених посленика, 
у с п о с т а в љ е н а 
су давно. Осим 
искуствених, која су 
преношена усмено, 
с генерације на 
генерацију, нека су и 
записана. Сматра се 
да су прва основна 
правила потекла 
око 450. године пре 
нове ере и да их је 
установио грчки лекар 
Хипократ с Коса. Он 
је један од првих 

лекара који је објашњавао да су болест 
и заразе природне, а не натприродне 
појаве, изазване не вољом богова, 
демона или чаробњака, већ природним 
законитостима. Он је усмеравао своје 
ученике да одговарајуће лече своје 
пацијенте. Подучавао их је да увек 
помажу болеснима, да никог не трују 
и да сачувају као највећу тајну оно што 
им пацијенти повере и кажу. Хипократа 
називају и оцем медицине. Симбол 
професије, звања и науке постао је 
штап његовог ученика Ескулапа – змија 
омотана око штапа. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ОД КАДА 
ДАТИРАЈУ 

ПРАВИЛА КОЈИХ 
СЕ И ДАНАС 

ПРИДРЖАВАЈУ 
ЛЕКАРИ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ИСТРАЖИВАЊА ВАНЗЕМАЉСКИХ ОБЛИКА ЖИВОТА 

ОТКРИВЕНА НОВА КЛАСА 
ПЛАНЕТА – „МИНИ-НЕПТУНИ” 

Токсични оловни бензин, који је готово читав век 
загађивао ваздух, воду и тло, више не користи ни једна 
земља у свету за аутомобиле и камионе, саопштиле су 
Уједињење нације. 

Већина земаља са високим приходима забранила је 
ово гориво 1980-их, али је тек у јулу ове године његова 
употреба престала и у Алжиру, последњој земљу у којој 
се и даље користио, објавила је агенција Програм УН за 
животну средину (УНЕП) са седиштем у Најробију.

У извештају се наводи да олово може да буде узрочник 
болести срца, рака и можданог удара, а повезује се и са 
проблемима у развоју мозга код деце.

Генерални секретар УН Антонио Гутереш назвао је 
искорењивање оловног бензина „међународном причом о 
успеху”, преноси британски јавни сервис Би-Би-Си.

„Престанак употребе оловног бензина спречиће више 
од милион превремених смрти сваке године од срчаних 
обољења, можданог удара и рака, и заштитиће децу на 
чију интелигенцију негативно утиче изложеност олову”, 
рекао је он.

Алармни сигнал у вези са оловним бензином упаљен је 
још 1924. године, када је пет радника умрло, а десетине њих 

хоспитализовано због грчења мишића налик епилептичком 
нападу у рафинерији америчког нафтног гиганта Стандард 
Оила. Упркос томе, олово се и даље додавало бензину на 
глобалном нивоу све до 1970-их, преноси Танјуг.

Богатије земље су тада почеле постепено да укидају 
његову употребу, али је три деценије касније, почетком 
2000-их, још увек 86 земаља користило оловни бензин. 
Северна Кореја, Мјанмар и Авганистан престали су са 
продајом оловног бензина до 2016. године, тако да је 
преостала тек шачица оних, укључујући Ирак, Јемен и 
Алжир, који су у другој половини протекле деценије и даље 
употребљавале ово токсично гориво. Олово је почело да 
се додаје бензину почетком 1920-их да би се побољшале 
перформансе мотора.

УНЕП је од 2002. почео да ради са владама, приватним 
компанијама и грађанским удружењима на искорењивању 
употребе оловног бензина. Ингер Андерсен, извршна 
директорка УНЕП-а, изјавила је да искорењивање оловног 
горива показује да „човечанство може да учи из грешака 
које је чинило и да их поправи”. 

Еколошки покрет Гринпис поздравио је успех акције 
УНЕП-а, оценивши да је дошао „крај једној токсичној ери”. 

„То јасно показује да ако можемо постепено да 
искоренимо једно од најопаснијих горива које је 
загађивало околину у 20. веку, аполутно можемо да 
укинемо сва фосилна горива”, рекао је Тандил Чинијаванху, 
активиста за борбу против климатских промена у огранку 
Гринпис Африка. 

Извор: Политика

ВИСОКОЗАГАЂУЈУЋИ ОЛОВНИ БЕНЗИН ИСКОРЕЊЕН У ЦЕЛОМ СВЕТУ 

КРАЈ ЈЕДНЕ ТОКСИЧНЕ ЕРЕ 

ОБЈАВЉЕНА СТУДИЈА ГУБИТАКА ИЗАЗВАНИХ КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА   

ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ „ОДНЕЛЕ” СУ 3.640 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Председник Општине Пландиште Јован Репац 
присуствовао је свечаном потписивању уговора за 
доделу средстава за суфинансирање реализације 
пројекта превенције нелегалног одлагања и 
уклањања отпада у згради Владе Републике 
Србије. На основу спроведеног Јавног конкурса 
Министарства за заштиту животне средине 
Општини Пландиште одобрена су средства за 
реализацију пројекта превенције нелегалног 
одлагања и уклањања отпада односно уклањања 
дивљих депонија са локација које угрожавају и 
штете животној средини. Укупна вредност пројекта 
је 1.428.900,00 динара, од којих је од Министарства 
за заштиту животне средине добилјено укупно 
987.120,00 динара, док је локална самоуправа у 
складу са потписаним уговором дужна да обезбеди 
441.780,00 динара односно 30% од укупне 
вредности пројекта.

- Ово је врло важан пројекат за општину 
Пландиште који реализујемо захваљујући одличној 
сарадњи са републичким органима власти и 
Министарством, још један велики пројекат који 
има за циљ појачану бригу о заштити животне 
средине, о уређењу зелених површина и уклањању 
дивљих депонија, изјавио је председник Општине 

Пландиште, Јован Репац. Још један у низу пројеката 
који је одобрен Пландишту од стране министарства 
говори о квалитету рада и енергији коју ова 
јужнобанатска општина улаже у реализацију 
пројеката. Постојање дивљих депонија је велики 
проблем, нарочито на ободима насељених места. 
Као и неодговорно бацање смећа, директно штети 

средини у којој живимо, зато ће општинска управа 
Општине Пландиште предузети све законске 
кораке како се овакве депоније не би више 
стварале. Грађани Општине Пландиште морају се 
понашати одговорно по питању очувања животне 
средине и отпад одлагати на местима која су за то 
предвиђена, рекао је Репац.

ЗАКОНСКЕ МЕРЕ ПРОТИВ СТВАРАЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДОБРИЛО НОВА СРЕДСТВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

Јавно предузеће „Полет“ 
Пландиште покренуло је кампању 
под називом „Месец чистоће“ у циљу 
уређења и унапређења система 
одвожења баштенског отпада и 
уређења депонија на територији 
општине Пландиште .

- Кампања коју смо покренули 
има за циљ да грађанима насељеног 
места Пландиште помогне кроз 
пружање услуга одвожењем грана 
, отпалог лишћа , осушене и свеже 
траве, као и друге вегетације коју 
имају у домаћинству. Ова кампања 
врло је значајна не само за насеље 
Пландиште у коме је тренутно 
спроводимо него и за сва насељена 
места у нашој општини јер ћемо на тај 
начин нашим суграђанима понудити 

још једну услугу којом ће моћи да 
реше проблеме са одлагањем отпада 
и његовим отпремањем на депонију. 
Ову услугу смо проширили не само на 
баштенски отпад него и на одвожење 
старог расходованог и неисправног 
намештаја који смета и заузима 
простор у сваком домаћинству. У 
складу са распоредом редовног 
прикупљања комуналног отпада 
направили смо и распоред одвожења 
баштенског отпада, а обавештење је 
достављено на кућну адресу сваком 
домаћинству. Важно је напоменути да 
ће ова услуга одвожења баштенског 
отпада и лишћа бити бесплатна 
током акције „Месец чистоће“ коју 
спроводимо током септембра и 
октобра месеца – изјавио је в.д. 

директора ЈКП „Полет“ Пландиште 
Мирослав Петровић. 

Овом акцијом уклањања грана и 
лишћа ЈП „Полет“ жели и да подстакне 
суграђане да сав тај отпад уредно 

припреме за одвожење и да спрече 
несавесно понашање грађана који 
паљењем лишћа по каналима само 
штете својим суседима и загађују 
средину у којој живе. 

„МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“ 
КАМПАЊА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“ 
суфинансира Општина Пландиште

У општини Пландиште протеклог 
викенда организована је светковина 
која је трајала три дана поводом 
сеоских и месних слава. Обележена 
је сеоска слава Велика Госпојина у 
Великој Греди литургијом и наступом 
културно-уметничког друштва које 
је обележило 40 година постојања. 
У самом Пландишту организовано 
је такмичење у кувању гулаша 
где је више екипа показало своје 
кулинарско умеће, а истог дана, у 
суботу, одржан је и турнир у фудбалу. 

- Ово је традиционални турнир, 
имамо и две екипе из Румуније и наше 
братске општине из Македоније и наш 
фудбалски савез. Резултат је небитан 
у овоме, битно је дружење, то треће 
полувреме – рекао је Јован Репац, 
председник Општине Пландиште. 

Награде су понели они који су се 
тог дана показали најбоље а дружење 

је било на првом месту. 
У недељу, 29. августа у цркви у 

Пландишту обележен је празник 
Свети Рафаило Банатски, литургијим, 
наступом фолклора и промоцијом 
књиге „Добровољци“. 

- Заиста није лако стићи на сва 
та места, али сви људи који су се 
трудили у организацији заслужују као 
и учесници да се појавимо на свим 
местима, да их подржимо, јер свакако 
је Општина генерални спонзор и то не 
само сад, него дуги низ година уназад 
и свакако да ће и у будуће тако бити – 
додао је Јован Репац. 

У Општини Пландиште истичу 
да је и поред тога што спада у ред 
неразвијенијих, увек међу онима која 
сва средства и пажњу усредсређује на 
своје грађане и оно што чини њихов 
живот лакшим и лепшим. 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ПРОСЛАВЉЕНЕ СЕОСКЕ СЛАВЕ 
УЗ ЛИТУРГИЈУ И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

ОШ „Вук Стефановић Караџић“, одељење VIII а разредни старешина Данијела Арман

ОШ „Вук Стефановић Караџић“, одељење VIII б, разредни старешина Валентина Вујовић

ОШ „Вук Стефановић Караџић“, одељење VIII в, разредни старешина Зоран Чокорило, учитељ Бојан Орешан
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (131)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН КАО ПРОРОЧКА СЛИКА
Они који одлучују о истини тумачења 

слика нису желели да у Пикасовом кубизму 
свет препозна опомене страдања у блиској 
будућности. Изломљена тела, тотална  
дехуманизација, лакирани су велелепним 
теоријама нове стварности, новог простора, 
умовима разбибриге, јер давно је речено 
када би политичари ишли на  изложбе или 
читали нове песме можда би препознали 
каву будућност моделују и на  време би се 
репрограмирали. 

Пајин Триптихон је порука за сва 
времена. Људи најбоље и најпотпуније 
живе и остварују се господарећи оним што 
им земља која им је дата нуди.

Људи су одувек живели у простору 
једног извора светла, дању сунце, ноћу меке 
светлости месеца, било је сенки у коју се 
могло побећи и одахнути, било је простора 
на које грамзива шапа није кидисала. Сада 
се уводи нова генерација 5 Г информатичке 
мреже, наш свет биће обасјан са безброј 
сунаца, сваки квадратни метар  простора 
биће транспортиран, човек ће живети у  
провидном свету и сам ће постати провидан 

и безопасан и оно што нам данас смета 
сутра нећемо имати чиме да опишемо.

Вршац има привилегију богате 
географије, климе, издашност свих ресурса 
које га у свету који је дошао без куцања 
чини неопходнима. Тиме и Вршчани, попут 

оних на Пајином Триптихону, као со земље 
свету дају оно без чега не можемо, енергију 
и духовни спас за засићену глобалну хемију 
послушних појединаца. 

Паја далеко од тога да је желео да буде 
пророк, али господски и грађански уздржан 

и  дистанциран од трица и кучина које 
спотичу свет, дубоко је увидео испразност 
месијанских спиновања у циљу трошења 
људи.

Живот је овај само сан и сен и штета је да 
тако кратко траје, рекао је више пута Паја, 
а његови потомци беже из свог животног  
сна у још већу фатарморгану сајбер акције и 
живот им се чини предугим пак га скраћују 
бесконачном забавом самозаборава.

А онда се упалило светло и паника због 
глобалне пандемије изоштрила нам је чула, 
довела нас пред зид тотала егзистенције 
који се не може игрицама заобићи већ 
захтева да поново откријемо свој прави 
идентитет и онда можемо проћи кроз зид 
илузије нашег избора немоћи.

Оно што Вршац има то је оно без чега 
свет никад неће  моћи и никакве кризе, 
нове потрошње, конкурентност,  не могу 
преорати Вршачку земљу и садити помодни 
коров јер овде већ ниче истина која храни 
хемију тела и душе.

Ако имате проблем као што сви имамо 
оплодите ваше парче раја и живећете.

Т. Сухецки

ПРИЗНАЊЕ ЗА ВРШЧАНИНА АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА 
На јубиларном 10. Међународном сусрету песника Орфеј 

на Дунаву, вршачки песник Александар Јовановић поново 
је добитник признања, овог пута Еуридикине повеље за 
аутентичност лирског исказа у песми „Језерска сирена“. 
Жири је радио у саставу: Видак Масловарић, председник, 
проф. др Јован Јањић, Ана Дудаш и Славица Пејовић, 
уједно покретач манифестације и председник Удружења 
љубитеља књиге Мајдан. 

Додела признања, као и протеклих година, била је 
уприличена на локалитету археолошког налазишта 
Виминацијум, где су награђени и: Матија Бећковић за 
песму „Волим те“ Орфејевом лиром, Мартин Пребуђила за 
најлепши љубавни стих у песми „Сваког јутра“ Еуридикиним 
венцем, проф. др Љубица Рајкић из Темишвара за 
снагу, успех, креативност и достојанствени живот жене 
наградом „Она“, те Драган Лакићевић за укупно књижевно 
стваралаштво и посвећеност поетској речи, који је том 
приликом надахнуто говорио песму „Српски језик“. 

Јовановић је запажен наступ имао и на округлом столу, 
са темом Поезија у међукултурној комуникацији. Његов 
стручни есеј одштампан је у међународном зборнику 
радова под називом „Поезија“, за шта му је уручен 

одговарајући сертификат. Поменута манифестација већ 
10 година, крајем августа месеца, уз подршку самоуправа 
браничевског округа, Министарства културе, релевантних 
институција и медијских кућа предано окупља одабране 
песнике и кроз богат програм промовише поезију, уметност 
и међукултурну сарадњу. 

Промоција антологије српске и тунижанске поезије 
на арапском језику „Букет ружа и јасмина“ одржана је у 
Костолцу, уз подршку Кола српских сестара и приређену 
изложбу фотографија сећања на опоравак српске војске 
током Првог светског рата у Бизерти. Протагонисти 
сарадње између два континента и две земље били су 
Абдалах Гасми из Туниса, песник, приређивач и издавач 
поменуте антологије и Славица Пејовић, испред домаћина. 
Учесницима је у духу заједништва симболично уприличена 
пловидба Дунавом, „реком која спаја“, од Сребрног језера 
до утврђења Голубац. 

Наш суграђанин награђене стихове говорио је на 
песничкој смотри у Пожаревцу, заједно са гостима из 
Туниса, Грчке, Кипра..., те је тако још једном оправдао позив 
организатора и био достојан представник нашег града. 

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „СНОВИ – ПСИХОЛОШКО ТУМАЧЕЊЕ“  У ТАЧКИ СУСРЕТАЊАТУМАЧЕЊЕ“  У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА

ТРЕБЈЕШАНИНОВА АНАЛИЗА СНОВА И ПОДСВЕСТИ 
Дана 26. августа Вршац је посетио радо 

виђен гост, проф. др Жарко Требјешанин. 
Пригода за професорову посету била је 
промоција његове нове књиге „Снови – 
психолошко тумачење“. И овај пут част је 
одао Тачки сусретања, где се у пријатној 
и инспиративној атмосфери одржала ова 
промоција. 

Вече је отворила домаћица Тачке 
сусретања, професорка српског језика и 
књижевности, Марија Васић Каначки, а 
потом је микрофон преузела професорка 
филозофије, Марија  Митрованов 
Милојевић, која је истакла колико је 
тема снова важна да би се зашло у сферу 
човековог подсвесног живота. Марија се 

осврнула на великог немачког филозофа 
Имануела Канта, који је направио разлику 
између разума и ума, како би истакла да 
се наше свесно биће претежно бави оним 
разумским и свесним, док је домен ума 
широк попут читавог космоса, који је пун 
многих апстрактних идеја и несвесних 
потреба које подједнако чине нашу 
стварност. Потом се присутнима обратила 
психијатар др Драгица Станојловић, која 
је пружила изузетно темељан приказ 
Требјешанинове књиге, уз релевантно 
истицање универзалне природе снова. 

Професор Требјешанин публици је 
истакао да тема којом је одлучио да се 
бави на неки начин зри у њему преко 

40 година, с обзиром на то колика је 
дубина људског ума у питању. Нагласио 
је присутнима да је узалудан посао 
покушавати снове објаснити разумским 
категоријама, с обзиром на то да снови 
припадају потпуно другој сфери наше 
психе, где не важе закони разума, 
нити закони природе. Како је истакао, 
разни су разлози због чега ми сањамо 
одређене снове. Понекад је то зато што 
смо непосредно пред спавање нешто 
погледали или прочитали, а у великом 
броју случајева, нарочито када нам се 
неки снови понављају у серијама, то нам 
наша подсвест нешто казује. Понекад 
се снови могу објаснити кроз одређену 

симболику, мада није то увек толико 
једноставно. Професор је у том смислу 
истицао учења великих стручњака из 
психолошке науке, попут Фројда и Јунга, 
који су имали своја виђења због чега ми 
сањамо одређене снове. 

Оно што је сигурно јесте да је промоција 
књиге „Снови – психолошко тумачење“, 
као и анализа домена несвесног и 
подсвесног заинтригирала присутне и 
подстакла их на размишљање. У овој 
књизи читалац ће дефинитивно пронаћи 
транспарентан приказ разних тумачења 
теме сневања, снова и подсвести, а можда 
и боље разумети своје поједине потиснуте 
потребе. 

М.М.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

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

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

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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1713. август 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Melegi Zsuzsanna 
XIV. önálló tárlata
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési 
Egyesület nagytermé-

ben hétfőn augusztus 9-én nyilt 
meg Melegi Zsuzsanna XIV. ön-
álló tárlata. A képzőművészet 
kedvelői ez alkalommal a mű-

vésznő arckép festményeit te-
kinthetik meg. A kiállítás szer-
vezője az Art klub.

Melegi Zsuzsanna a nagy-
becskereki Petőfi Magyar Mű-
velődési Egyesület oszlopos 
tagja, az Art klub megálmodó-

ja és létrehozója. Az egyesület 
ezen szakcsoportját 2009-ben 
alapította.

Melegi Zsuzsanna 1955. már-
cius 24-én született Nagybecs-
kereken. A festészettel már fia-
tal korában lépett kapcsolatba.

Különböző technikákkal 
fest. Festőtáborok, kiállítások 
szervezője. Megalakulásától a 
tavalyi évig az Art klub veze-
tője volt, de a mai napig is ak-
tívan részt vesz ezen szakcso-
port munkájában és munkájá-
nak szervezésében.

Műveit kölföldön és belföl-
dön egyaránt több elismerés-
ben részesítették.

Meginditotta a nagybecske-
reki Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesület kisformátumu kép-
zőművészeti biennáléját, me-
lyet a nemrégiben szerveztek 
meg 4. alkalommal.

Egyesület első titkárának 
és a vajdasági képzőművészeti 
élet meghatározó alakja B.Sza-
bó György emlékére minden év-
ben az Art klub megszervezi a 
B. Szabó György festőtábort, 
melynek Melegi Zsuzsa már 
évek óta egyik főszervezője.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZERVE,ZÉSÉBEN

Sátoraljaújhelyen táboroznak a diákok
A nagybecskereki Sonja Ma-

rinković Általános Iskola 12 
diákja az idén részt vesz a Rá-
kóczi Szövetség által szerve-
zett sátoraljaújhelyi anyanyel-
vi táborba.

A tábort augusztus 8. és 13. 
között rendezik mega magyar-
országi Sátoraljaújhelyen.

A vajdasági diákok az idén 
is a Magyar Nemzeti Tanács 
és a Rákóczi Szövetség sikeres 

együttműködésének köszön-
ve vehetnek részt ezen a tábo-
rozáson.

A fgoglalkozásokra mintegy 
400 vajdasági és kárpátaljai ál-
talános iskolás diákot vár a Rá-
kóczi Szövetség, a résztvevők 
kiemelten szórványterületek-
ről érkeznek.

A tábor a korosztálynak 
szóló programokkal élménye-
ket és felhőtlen kikapcsoló-

dást kínál magyar nyelvi kör-
nyezetben, de fontos cél az is, 
hogy pozitív üzenetet küldjön 
a szülőknek és a szórványkö-
zösségeknek arra vonatkozó-
an, hogy a magyar iskolavá-
lasztás meghatározó a gyer-
mek és a közösség sikeres jö-
vőjét tekintve.

A táborban a gyermekek-
kel szakképzett tanárok fog-
lalkoznak.

Elsőáldozás Tóbán
Június 27-én vette magához az Oltáriszentséget az a há-

rom tóbai diák, akik a helybeli iskolába járnak. A szent-
ség vételezésére Telek Lenke hitoktató készítette fel a har-
madikos Andreát, valamint a két negyedikest, Leventét és 
Sztefánt. A gyermekek láthatóan izgultak a szentmise alatt, 
de a végén már csak az öröm maradt, hiszen Krisztus Tes-
te gyógyító és vigasztaló hatással bírt rájuk.

A szentmisét a helyi plébános (plébaniai kormányzó) 
ft. Tapolcsányi Emánuel mutatta be aki szeretettel osztot-
ta ki első alkalommal az Eukarisztiát a három kisdiáknak. 
Most már nem a mutatóujjukkal fognak sorba állni áldás-
ra, hanem keresztvetéssel és „ámen” igazolással teljesen 
részesednek az áldozásban. MICSIK BÉLA

Ingyenes iskolatáskák 
az elsősök részére
Nagybecskerek Város 

önkormányzata érte-
sítette az iskolákat, hogy 
a korábbi évkhez hasonló-
an az önkormányzat az idei 
tanév kezdetén is ingye-
nes iskolatáskákat és tan-
felszerelést biztosított az 

első osztályba induló diá-
kok részére.

Az idén 1025 elsős diák 
kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait. A gyerekek az 
önkormányzat ajándékát az 
új tanév első napjaiban kap-
ják kézhez iskoláikban.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Bérmálás 
Ürményházán
2021. 07. 11-én öt fiatal részesült a bérmálás szentségében. 

Köszönjük püspök Úrnak, hogy eljött közénk. A bérmál-
kozókat Barna Horváth Anna hitoktatónő készítette fel. 

FT. ERŐSS MIHÁLY

„
Melegi Zsuzsanna 
arckép festményeiből 
nyít tárlat a  
Petőfiben

 »A diákok ay ajándék táskákkal

 »A tóbai elsőáldozók

 »Az ürményházi bérmálkozók

 »Arckép 1  »Arckép 2

ERZSÉBETLAKON   KOVÁCS VERONKA VENDÉGEI VOLTUNK

Magyarul, bolgárul, szlovákul vagy szerbül?
Erzsébetlakon, sosem tud-

juk, hogy a velünk szembe-
jövő járokelőt melyik nyelven 
szólitsuk meg, mert itt min-
denki mind a négy nyelvet be-
széli. Gyakran előfordul a hely-
beliek körében is, hogy szlo-
vákul kezdik a beszélgetést , 
bolgárul folytatják, s végül ma-
gyarul fejezik be a mondani 
valójukat.

Ez alkalommal régi ismerös-
ként kerestük fel házigazdánkat 
Kovács Veronkát a szép nyári 
napsütéses napokban.

A falut Nagybecskerek vá-
rosábol két irányból érhetjük 
el, az egyik a Belgrád és Nagy-
becskerek közötti útról Écskán, 
a másik viszont Muzslyán és 
Lukácsfalván keresztül. Mind 
két útszakasz csakis egy pontba 
vezet bennünket, a Bega folyó 
töltésén kiépült aszfaltos útra. 
ezen  jutunk el Erzsébetlakra. 
A Bega folyó bal oldali részét a 
folyó vize a job oldali részt pe-
dig a Nagy tó és a Fehér tó vi-
zei mossák.A faluba érkezőket 
a bejáratnál egy nagy sárga két-
nyelvű helységnév tábla fogad-

ja. Innen folytatjuk utunkat a 
falu fő utcáján keresztül a ki-
épült aszfaltos úton, de alig két 
kilométernyire már befejező-
dik. Itt már a falu vége, ezt már 
a termőföldek követik, amelye-
ken keresztül aTiszára és a be-

láthatatlan erdők mélyébe ju-
tunk. Mondhatjuk, hogy egye-
düli falu amely egy félszigeten 
fekszik, ahol megterem a nád. 
Nyáron búzát télen nádat arat-
nak Erzsébetlakon.

A faluban a lakoság számá-

ra ma sem de korábban sem 
volt szórakozái lehetőség, val-
ja vendégfogadónk a tágas csa-
ládi ház nyári hűvősében. Kü-
lönösen télen amikor rövidek 
a napalok, ilyenkor összejöt-
tek a szomszédok, rokonok. 
A férfiaknak is megvolt a sa-
ját szorakozási lehetőségük, 
de volt munkájuk is mert fő-
leg kézzel morzsolták a kuko-
ricát. Mi nők selyem cernánk-
kal dolgoztunk. A szlovákok a 
saját, a magyarok megint a sa-
ját hagyományait ápolva varr-
ták a szebbnél-szebb asztal-
terítőket, ágyhúzatokat és az 
ünnepi népviseleti ruhákat. A 
szlovákoknál megvolt és mais 
megmaradt a kék míg a magya-
roknál a piros selyem cernábol 
varrot minták. A hetvenötéve-
ses Kovács Veronka, még ma is 
nagy kézügyességgel rendelke-
zik, varrja a templom részére 
a ruházatokat az oltár teritőt. 
Megörökítve a magyar hagyo-
mányos színekben a piros róz-
sát a zöld buzakalászt, a piros 
pipacsot. 

KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

 » Kovács Veronka

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

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

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

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 069/354-
5058.

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

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

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

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

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири центар, брег 
приступачан прилаз. Тел. 064/879-
569.7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, 
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел. 
063/575980

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 
440 м². Вршац, Светозара Милетића 
82

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. Тел. 
064/239-2587.

Продајем кућу у Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 
063/425-334.

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/197-9069.

Плацеви за продају на три 
локације од 500 м² до 3000м². Тел. 
064/197-9069.

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски 
водовод. Тел. 060/7401, 013/401-210 и 
060/167-1519.

Продајем плац у Уљми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, 
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/153-0800.

Продајем двособан стан 64 м² на 
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/235-
5436.

Продајем плац на потезу Широко 
било 2300 м², пола плаца под шумом, 
на плацу темељи. Погодан за пчеларе  
Тел. 065/345-4538.

Продајем плац у Сочици, на 
одличној локацији, и продајем агрегат 
за струју 1,5 кw. Тел. 065/345-4538.

Кућу у Маргити купујем, са баштом 
и са двориштем. Тел. 063/482-418 и 
064/389-2738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 
064/131-4674.

Продајем плац у Јабланци погодан 
за пчеларе. Тел. 013/830-753

Кућа на продају на у ул. Пећка 15, 
Гудуричко насеље. Тел. 064/280-5862.

На продају кућа 51 м² на плацу од 
20 ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/211-
1774.

На продају плац у близини центра 
града има комплетну инфраструктуру. 
Може замена за гарсоњеру. Тел. 
063/831-0629.

Кућа на продају Јелене Варјашки 
32 Вршац, може и замена за стан. Тел. 
061/167-7066.

Продајем плац у Купинику 99 ари 
у грађевинској зони, ул Кордунска 88, 
асфалт до плаца. Тел. 065/991-2133 .

Продајем 60 ари на вршачком 
брегу, потез „Павлишко брдо“. Тел. 
013/401-210, 060/741-0210 и 060/167-
1519.

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

Мењам двособан стан у Нишу 
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел. 
064/185-0079 и 061/663-7650.

Спратна кућа на продају у Вршцу, 
ул Милоша Црњанског 15. Повољно. 
Тел. 063/121-4367.

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под 
истим кровом. Укупна квадратура 
420, стамбена 175. Тел. 065/576-8208.

Купујем пластеник средње 
величине. Тел. 064/485-6810 и 
064/531-5176.

Продајем плац на Белуци, у 
Павлишу,површине 16,36А. Цена по 

договору. Тел. 066/881-1062.
Продајем трособан стан 70 м² са 

великим двориштем. Тел. 061/650-
9999.

Продајем гарсоњеру у Београду, 
Карабурма, 25м².Тел. 063/763-5399.

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

Купујем двособан стан са лифтом 
или на првом спрату, новије градње 
са гаражом, шири центар. Тел. 
062/187-0271.

Продајем кућу на спрат и 
недовршеним поткровљем у мирном 
почетном  делу Маргитског насеља. 
Тел. 064/635-7325.

Продајем плац на Гудуричком 
путу, у близини улаза у ЈАТ, површина 
850м², десна стран уз асвалт. Тел. 
064/858-2495.

Продајем кућу са гаражом,са 
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-
631 и 064/280-5862.

Продајем стан у Вршцу 94 м²у два 
нивоа, сам центар града. Сам центар 
града, улица Стевана Немање бр. 29. 
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.

Продајем кућу на селу 30 км од 
града и двособан стан у центру . Тел 
064/917-4777.

Продајем кућу са плацем у Малом 
Жаму у центру, веома повољно, 
потребна мања адаптација. Тел. 
063/830-1643.

На продају спратна сређена кућа 
100 м², 2 гараже и летња кухиња, 
велико двориште, подрумчић и 
шупица, два улаза посебно у кућу и 
двориште. Тел. 065/994-3394.

Купујем приземну сређену кућу, 
не  далеко од центра, или мењам за 
двособан стан  67 м², етажно грејање, 
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел. 
063/852-7242.

Продајем кућу испод хотела „Вила 
брег“ једносмерна мирна улица. Тел. 
064/246-4207.

Продајем ланац воћњака са кућом, 
бунар копани 13 метара  и два ланца 
земље Тел. 060/080-6339.

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

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

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

Купујем гарсоњеру или једнособан 
стан .Тел. 064/128-4698.

Продајем кућу 74 м²  на плацу 
353м² за комплетно реновирање или 
рушење, све комуналије, Првомајска 
97. Цена 14.000€. Тел. 064/130-1043.

Продајем гаражу опремљену роло 
вратима на Војничком тргу, зграда бр 
10, површине 11,50м². Тел. 065/318-
4084.

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

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

Продајем стан једнособан 
дворишни са великим  подрумским 
простором, близу катедрале. Тел. 
060/443-3753 и 013/833-346.

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

Викендица спратна у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана и 

укњижена, струја, вода, канализација. 
Цена 48.000€. Тел. 831-134.

Продаје се једнособан дворишни 
стан близу  Катедрале са великим 
подрумом. Тел. 060/443-3753.

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

На продају викендица (спратна) 
у Козлуку са (радним) базеном, 
реновирана и укњижена, струја, вода, 
канализација. Тел: 013/831-134.

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

Мања кућа на продају у улици 
Јелене Варјашки 51. Тел. 063/7732308

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

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

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1341

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен 
стан, на првом спрату, у ул. Стевана 
Немање, усељив од 1. септембра. Тел. 
060/6394391.

Издајем намештени једнособни 
стан у Београду, Мирјево 3, у новој 
згради. Цена 180 €. Тел. 064/2599960.

Издајем собу запосленој девојци, 
купатило и чајна кухиња, клима, 
вешмашина, засебан улаз.Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у Хероја Пинкија 
запосленим самцима, самицама 
или брачном пару без деце. Тел. 
063/8103228

Издајем локал преко пута поште 
на спрату. Тел. 061/1481727.

РАЗНО

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес калибар 16, тел: 013/836-584, 
064/27-17-088.

Вибро сто за производњу бетонске 
галантерије продајем. Тел. 064/1979069

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

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

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

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

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

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

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

Продаје се мини машина за прање 
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.

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

Купујем брилијант минђуше по 
могућству стари тип . Тел. 833-524 и 
064/4695175

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

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

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

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

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

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

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

Продајем медицински кревет са 

електроподизачима, антидекубитни 
душек, лежећи масажер и Zepter 
therapy air пречистач ваздуха. Тел. 
063/8208532

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ 
и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.

Спремам станове, куће и пословне 
просторије. Тел. 063/184-2709.

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

Продајем нове очуване полице 
за кућну варијанту. Копус иверица-
сонома храст. Тел. 064/412-4994 и 
063/896-1606.

Телевизор стари модел, бојлер, 
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за стопала  и масажер за врат. 
Тел. 061/680-6244. 

Продајем термо пећ, плинску пећ, 
грејалицу на струју, машине за шивење 
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија 
дубока колица и носиљку за бебе. Тел. 
013/830-753.

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

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

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

На продају фрижидер (расхладна 
витрина) Тел. 063/882-9782.

Желим да чувам старије особе у 
замену за стан или кућу уз договорени 
пробни период. Тел. 061/813-9998.

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

На продају машине Горење и једна 
дигитална половне за делове, цена по 
договору изгледају као нове, Тел. 837-
631 и 064/280-5862.

Вршим услуге педикира (сређивање 
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу, 
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и 
0637873100.

Продајем њиву код Гребенца, поред 
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/832-6918.

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-
9100.

Шишање и бријање на кућној 
адреси, стари, непокретни. Тел. 
062/408-880.

Чишћење тавана, подрума, шупа, 
молерско-глетарски радови, фарбање, 

претресање кровова и каљева. Лаки 
сваки посао  завршава лако. Тел. 
061/1036528 и 0638378602

Продајем кухињски сто, 6 столица 
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум 
димензије д950-ш440-в440 цена 
4.000дин. Тел. 064/246-4207.

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

Озбиљна жена 60-тих година 
бринула би о старијим особама или 
чувала децу. Могућ сваки договор. Тел. 
060/333470

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

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

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

Продајем Симпо гарнитуру тросед, 
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел 
064/3858314

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

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

На продају тросед на развлачење 
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш 
машину не исправну. Тел. 062/1922943

Продајем та пећ мало коришћена 
и две тучане пећи на дрва. Тел. 
061/2941161

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

Продајем комплет две расклопљене 
каљаве пећи са  вратима. Све укупно 
75 € Тел. 064/5152245.

Вршим услуге чишћења  и спремања 
станова. Тел. 061/1801274.

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

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел. 
063/8012554 ,

Продајем комбинован фрижидер 
„Обод“ Цетиње исправан, уградни 
шпорет равна плоча са  рерном 
„Сименс„.Тел. 061/3071085.

Продајем комбинован фрижидер 
замрзивач, исправан у одличном 
стању, веш машину“ Горење“ исправну.
Тел. 061/3071085.

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

Продајем „Багат“ шиваћу машину. 
Тел. 064/3208409Средњих година жена 
чувала би стару особу која нема никог 
за  кућу или стан. Тел. 061/8139998

Купујем морке „Бисерке“. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

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

Продајем јаја  јапанске препелице, 
ком.8 дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673

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

Продајем орнар за купатило за 
монтирање изнад веш машине нов, 

неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун 
(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-
3640.

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач „Кирби“, трофазни 
електромотори, хаварисана „Застава“ 
128. Тел. 064/2355436.

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

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/801-
2554

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

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

Продајем палму у саксији стару 
15 година и алејаверу у саксији и без 
саксије са жилама. Тел. 061/300-4439 и 
013/ 837-631.

Купујем комбиновани шпорет или 
комплет на струју добро очуван. Тел. 
064/389-2738 или 013/861-419.

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

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

Продајем  2 тркачка бицикла 
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/843-5097

Продајем предратни круњач 
кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

Продајем луковице лала и 
луковице зумбула. Тел. 013/837-631 и 
063/004439.

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

На продају АПН ГС жуте таблице, 
регистрован. Тел: 065/283-9461.

На продају два шпорета 
смедеревца 7, и једна краљица пећи. 
Тел: 063/127-0245.

Продаје се комбиновани шпорет 
2+2 р у исправном стању. Тел: 064/915-
8936.

Коке носиље на продају. Тел: 
063/262-840.

Поклањам 3 грао мачета од 4 
месеца старости, јако чисти иду у 
кисту са песком. Тел 063/7440598.

Продајем шпорет на струју и 
бутан и машину за веш „Фаворит“ Тел. 
063/1302956

На продају АПН ГС жуте таблице, 
регистрован. Тел. 065/2839461

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

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

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

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

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

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/3855729.Продајем домаће патке 
и коке може и заклане достава на 
кућну адресу  и домаћу супу и домаће 
резанце од правих домаћих јаја. Тел. 
064/1451495

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Сем ратова виноградарима су претиле 
и честе непогоде.  О онима током 18. века 
немамо много података, тако да не знамо 
како су прошли виногради ни 1794. када 
је у Вршцу владала катастрофална суша. 
Има података да је берба године 1811. 
дала такав квалитет да је та година са 
годином 1834, дуги низ деценија узимана 
као нека мера којом су се упоређивале 
остале године. Али прва нама позната 
непогода, која је буквално збрисала 
Вршачко виногорје, догодила се 12. јула 
1816. Те ноћи срушио се и торањ Саборне 
цркве; громови су запалили врло много 
кућа, које су у то време биле највише 
покривене трском, ређе шиндром, док су 
црепом биле покривене само новије куће 
најимућнијих људи; и владичански двор је 
у то време био покривен шиндром. Од 4021 
јутра винограда, колико је тада износило 
Вршачко виногорје, после непогоде је 
преостало још само око 80 јутара. 

Изгледало је као да се вршачки 
виногради никада неће више подићи. Али 
ипак су Вршчани врло брзо обновили 
своје виногорје, јер само 14 година касније 
1830. аустријски статистичар Шамс бележи 
да Вршац има у целој Мађарској највећу 
бербу. Виногорје је у то време износило 
4500 јутара, а Вршац је производио 200.000 
акова, дакле око 1.000.000 литара вина. 
Занимљива је још једна појединост. Од 
времена откако су забележени статистички 
подаци о приносу Вршачког виногорја 
произведено је више белог него руменог 
вина. Видећемо да ће касније бити обрнут 
случај.

Тридесетих година прошлога века  
вршачко вино задобија нова тржишта. Ово 

му је омогућио паробродски саобраћај 
Дунавом који је почео 1832. године. Тада 
је вино из Вршца колима превожено до 
Нове Паланке где су бурад товарена у 
бродове. Тако је вршачком вину омогућено 
да се појави на тржиштима Пеште, Беча, 
па и Прага. Само, и тада се са вршачким 
вином догађало оно што и касније. Вино 
су куповали страни трговци да га мешају 
(„секу“) са аустријским винима. То исто се 
са Вршачким вином догађало и у Београду 
између два светска рата. Оно је тада, 
упоредо са  неготинским, продавано као да 
је вино из Смедерева.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (3)

ПРВА КАТАСТРОФА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНA 33, БРОЈ 672  5. СЕПТЕМБАР  2008.

ЈУПИТЕР У СВЕТУ УМЕТНОСТИ
Видели смо већ да се 1882. године, захваљујући, награђеној 

слици „Рањени Црногорац“, млади Паја Јовановић (23), по први 
пут прочуо. Тада је, на Академији у Бечу, као постдипломац, добио 
и цареву стипендију. Тим поводом, новине, најпре бечке, па онда 
и оне у Вршцу, помињале су га по први пут у јако ласкавом тону. 
Најављивале су да ће од 
њега, засигурно, једном 
постати „највећи уметник 
свога времена“... И наредне 
(1883) године Јовановић 
је у Бечу, у радионици 
славног сликара и педагога 
Леополда Карла Милера, 
управо завршио своју нову, 
амбициозно замишљену 
композицију „Мачевање“. 
И њу је био наменио 
излагању на годишњој 
изложби Академије. Да, али 
тада долази до преломног 
тренутка у његовој 
младалачкој сликарској 
каријери. Изненада се 
све преокренуло, али у 
добром правцу. О томе 
Паја Јовановић у својим 
дневничким забелешкама 
пише изузетно надахнуто.

-  Већ сутра треба 
сви да предамо слике за 
изложбу. У атељеу влада 
велика ужурбаност. Сви су 
пред својим штафелајима, 
препуни жеље да своје радове учине што бољим. Ја сам, међутим, 
слику завршио још пре десетак дана. Ово што сада, по саветима 
мајстора, чиним, нема никаквог смисла. Композицију сам остварио 
снагом комплетног мог бића. И више не могу. И тако, седим испред 
платна. Као да не могу од њега да се одвојим...

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНA 33, БРОЈ 672  5. СЕПТЕМБАР  2008.

ПАМТИТЕ ЛИ КАФАНУ 
„ВОЈВОДИНА“

Многим старијим Вршчанима ове две слике истог дела вароши, 
а из далеких шездесетих година минулог века, биће занимљиве. 
Подсетиће их како је некада изгледао део улице Анђе Ранковић, 
преко од „леђног“ улаза у зграду Скупштине општине.  У том низу 
кућа (на фотографијама с десне стране) налазила се и некадашња 
кафана „Војводина“, а ту се негде, кажу, тада налазила и радња Фото 
Томића. У време када су начињени ови снимци, како изгледа, нешто 
се увелико радило и градило на данашњем Тргу победе. Било би 
добро да се поводом ових слика, јаве они Вршчани који добро памте 
време када су снимци начињени. А можда неко зна и одговор на 
питање: која је особа  на доњој фотографији?  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Удружење “Музика у виноградима” позива све 
љубитеље класичне музике на 5. Међународни 
Фестивал Камерне Музике у Вршцу, 10.09. - 
13. 09. 2021. И ове године ће на фестивалу 
наступити изузетни млади уметници из земље 
и иностранства. Иако је због пандемије број 
иностраних гостију ограничен (концерт 
добитника награда са онлајн такмичења је 
одложен за наредну годину), на фестивалу ће 
наступити сопран Margaux de Valensart из Белгије, 
дуо Wave Strings (Сања Смилеска, виола и Михајло 
Михајловски, виолина) из Северне Македоније, 
као и врсни домаћи уметници, гудачки квартет 
BLISS (Бојана Ђоловић и Јован Тешић - виолине, 
Миљана Стаменић - виола, Александра Бенгин, 
виолончело), Ана Шинковић и Кристина 
Сочански, клавир. На појединим концертима 
ће гостовати и Срђан Тадић, тенор, Александра 
Ракић - клавир, као и млади таленти из музичке 
школе Ј.Маринковић Вршац. Улаз на све концерте 
је слободан.

Фестивал почиње у петак 10.09. концертом 
са темом ”Сусрет истока и запада” у “НП Стерија”, 
где ће музичари фестивала представити изузетно 
занимљив програм са делима композитора из 
Источне Европе и Америке.

Субота 11.09. ће бити право фестивалско вече са 
два концерта – први концерт у “Тачки Сусретања”, 
где ће Срђан Тадић – тенор и Александра Ракић – 
клавир представити програм са темом “Путовање 
кроз свет енглеске уметничке песме и поезије” и 
делима Р. Квилтера и Р.В Вилијамса.

Затим нас очекује “Опера и Вино”, сада већ 
традиционалан концерт у “Винарији Сочански”, 

где ће сопран Margaux de Valensart својим 
раскошним гласом представити селекцију 
најлепших оперских арија уз клавирску пратњу 
Кристине Сочански. Срђан Тадић – тенор и 
Александра Ракић – клавир ће им се придружити 
кратким наступом као гости. За овај концерт је 
потребна резервација због ограниченог броја 
места (vinarija.socanski@gmail.com).

У недељу 12.09. су на програму два концерта, 
први у ”Тачки сусретања” где ће публика и ове 
године имати прилику да упозна музичаре 
фестивала кроз дружење и концерт. Увече нас 
очекује гала концерт у НП Стерија, где ће бити 
обележена 100-годишњица рођења чувеног 
композитора класичног танга А. Пијацоле, а 
публика ће имати прилику и да чује познату 
филмску музику у извођењу дуа ” Wave Strings”, 
као и комаде по избору музичара фестивала. 
Овај концерт погодан је и за децу и омладину.

У понедељак 13.09. МШ Јосиф Маринковић 
представља неке од најталентованијих младих 
музичара, у сали музичке школе. Концерти ће се 
одвијати уз поштовање свих епидемиолошких 
мера због пандемије корона вируса. За детаљне 
информације о програму и биографије музичара, 
посетите www.vricmf.com и званичну фејсбук 
страницу фестивала https://www.facebook.com/
chambermusicfestivalvrsac

Удружење ”Музика у виноградима” се нада 
великом одазиву публике – добро дошли на још 
један фестивал! Спонзори и пријатељи фестивала: 
Град Вршац и ТО Вршац, Винарија Сочански, МШ 
«Јосиф Маринковић», Тачка сусретања.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ У ВРШЦУ

ЧЕТВОРОДНЕВНИ 
МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ У 

ВРШЦУ И ГУДУРИЦИ
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КО Ш А Р К А

Припреме кошаркаша Вршца 
за наредну сезону у пуном су јеку, 
завршен је најтежи део у коме су 
играчи радили настицању снаге. Следи 
уигравање екипе кроз припрене 
утакмице, тренер Ђокић је за своје 
изабранике одабрао изузерно јаке 
противнике. Стратег Вршчана говорио 
је о урађеном послу током претходне 
две недеље, о комплетирању тима као 
и о плановима до краја припрема.

- У протекле две недеље базичних 
припрема професор Деђански урадио 
је сјајан посао. Играчи су пристизали, 
многи су долазили на пробу, а доласком 
Милоша Николића, плејмејкера 
који је и прошле сезоне био у тиму, 
мислим да нам је ростер скоро сасвим 
формиран. У зависности од тога да ли 
ћемо играти АБА 2 лигу инисистираћу 
на довођењу још једног квалитетног 
играча на центарској позицији, ако 
не, презадовољан сам постојећим 
играчким кадром, имамо добру екипу, 
уравнотежену на свим позицијама.

Шта је преостало до краја 
припремног периода?

- Турнир у Лесковцу биће увод у 
серију припремних мечева које ћемо 

искоритити да се што боље уиграмо за 
почетак сезоне. У Лесковцу ћемо имати 
две изузетно јаке провере, можда и 
прејаке у овом тренутку, али прави 
играчи се одмах препознају. Најпре 
ћемо одмерити снаге са Борцем из 

Чачка док ће други пар на турниру 
чинити Лесковац и ИМТ. Мислим да 
ћемо већ после тих утакмица имати 
јаснију слику како ћемо изгледати 
наредне сезоне, уочићемо врлине и 
мане и имаћемо времена да реагујемо 

ако проценим да је потребно извршити 
неке корекције у саставу. 

Тренер Вршчана истиче да од 
играња у АБА 2 лиги користи не би 
имала вршачка публика јер би се 
утакмице у том такмичењу играле 
без присуства гледалаца. У сваком 
случају за неколико дана знаће се да 
ли ће Вршчани ове сезоне наступати 
на „два фронта“. Ђокић је говорио и о 
плановима после лесковачког турнира.

- Очекује нас турнир у Темишвару, 
17. и 18. септембра, потом ћемо у 
Центру Миленијум одиграти контролну 
утакмицу са суботичким Спартаком, 
22. или 23. септембра, имамо и позив 
земунске Младости да учествујемо 
на њиховом турниру. Видећемо како 
ћемо све то уклопити, али у сваком 
случају то ће бити одличне провере 
против квалитетнијих екипа од нас. 

Екипу Вршца тренутно чине: Жига 
Јурчек, Војин Илић, Милош Димић, 
Стефан Агоч, Братислав Јековић, Тома 
Васиљевић, Лука Јовановић, Слободан 
Јовановић, Богдан Тејић, Милош 
Николић, Матеја Мајсторовић и Марко 
Дукић.

ВРШЧАНИ ЗАВРШАВАЈУ ТРЕЋУ НЕДЕЉУ ПРИПРЕМА ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

ПРВИ РИВАЛ ЧАЧАНСКИ БОРАЦ

Протеклог викенда Сремска  Митровица 
је била одличан домаћина Првенства 
Србије за ветерана где су заједнички наступ 
имали вршачки атлетичари из ВАК 1926 АК 
Атина. Постигнути су завидни резултати и 
освојене две вредне медаље. 

Зоран Илинчић је тријумфовао у трци на 
3000 м у категорији М 55 + са резултатом од 
11:12,41 мин, док је сребрну медаљу и титулу 
вицешампиона понео Ненад Хабибовић на 

истој деоници од 3000м са резултатом од 
11:08,65 мин у конкуренцији М 45.

Заједнички наступ је залог за будућност 
атлетике у Вршцу,која је до сада изнедрила 
неколико репрезентативаца Србије, а 
поставком нових скакалишта за скокове и 
бацалишта за бацачке дисциплине значајно 
ће се поправити статус атлетике у Вршцу, 
а Вршац ће се поново наћи у жижи на 
атлетској мапи Србије.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ДВЕ МЕДАЉЕ 
ЗА ВРШЧАНЕ

СПОРТ

АТЛ Е Т И К А

Дан пешачења се ове године, у 
сарадњи са Планинарским савезом 
Србије обележава на стази на Вршачким 
планинама. Манифестација ће се одржати 
11. септембра са почетком- стартом у 10 
часова на Платоу Вршачког брега.

Стаза је дуга 7 км у једном правцу, 
прилагођена је свим узрастима, пролази 
кроз пределе Вршачких планина који су 
веома посећени од стране наших суграђана 
али и посетилаца Вршца  из Србије и 
региона.

Дан пешачења је рекреативна 
манифестација коју обележава 
Планинарски савез Србије као чланица 
Европске пешачке асоцијације, и тога 
дана ће све основне планинарске 
организације узети учешће у обележавању 
овог догађаја. Циљ нам је да подстичемо 
значајне и здраве животне навике, 
здрав стил живота и изградњу сопствене 
безбедности кроз развијање физичких 

способности и повећање кондиције. Стога, 
промовишући ове вредности, очекујемо 
учешће великог броја младих људи, 
рекреативаца, породица, спортиста и свих 
наших суграђана који препознају неговање 
наведених вредности.

Са поносом истичемо да је ове године 
Вршац одабран за централно место ове 
манифестације која ће се иначе извести 
на преко 100 локација широм Србије. 
Сматрамо да је то резултат сарадње локалне 
самоуправе, Туристичке организације 
Вршац, и Планинарско смучарког друштва 
Вршачка кула, и низа осталих локалних 
партнера који су у протеклој години успели 
да обележе сигнализацијом и мапама, 
уреде, припреме и одржавају преко 60 км 
пешачких стаза на Вршачким планинама. 
Прилика је да у овом дану промовишемо 
наш Град али и представимо богату 
спортску традицију и разноврсни спортски 
потенцијал који се трудимо да унапредимо.

У СУСРЕТ ДАНУ ПЕШАЧЕЊА

ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗДРАВИХ НАВИКА



ПЕТАК • 3. септембар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 2323
СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  3. КОЛО

Јединство (СП) - ОФК Бечеј 1918 0 : 3
Борац (С) - Борац (Ш)  2 : 2
ОФК Кикинда - Стари Град  0 : 3
Хајдук 1912 - Динамо 1945   0 : 1
Омладинац - Тиса   4 : 2
1. Мај Рума - Раднички (Зр)  3 : 0
Раднички 1912 - ОФК Вршац  0 : 1
Текстилац - Феникс 1995   0 : 1
 
1.ОФК Бечеј 1918  3        3  0         0  9
2.Феникс 1995  3        3  0         0  9
3.Борац (С)  3        2  1         0  7
4.ОФК Вршац  3        2  1         0  7
5.ОФК Кикинда  3        2  0         1  6
6.1. Мај Рума  3        1  1         1  4
7.Хајдук 1912  3        1  1         1  4
8.Борац (Ш)  3        1  1         1  4
9.Текстилац  3        1  0         2  3
10.ОФК Стари Град  3        1  0         2  3
11.Омладинац  3        1  0         2  3
12.Динамо 1945  3        1  0         2  3
13.Јединство (СП)  3        1  0         2  3
14.Раднички (Зр)  3        1  0         2  3
15.Тиса   3        0  1         2  1
16.Раднички 1912  3        0  0         3  0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 3. КОЛО

БАК -Борац   1 : 1
Јединство (В) - Ц. звезда (ВС)  4 : 2
Омладинац ФАМ - Слога   3 : 1
Слобода - Јединство (БК)  0 : 0
Бегеј - Козара   2 : 0
Нафтагас - Ц. звезда (РС)  2 : 1
Младост - Полет   4 : 2
Војводина 1928 - Пролетер  5 : 0
 
1.Нафтагас  3        3  0         0  9
2.Омладинац ФАМ  3        3  0         0  9
3.Младост  3        2  1         0  7
4.Јединство (В)  3        2  1         0  7
5.Слобода  3        2  1         0  7
6.Борац   3        1  2         0  5
7.Ц. звезда (ВС)  3        1  1         1  4
8.Бегеј   3        1  1         1  4
9.БАК   3        1  1         1  4
10.Војводина 1928  3        1  0         2  3
11.Ц. звезда (РС)  3        1  0         2  3
12.Јединство (БК)  3        0  1         2  1
13.Полет   3        0  1         2  1
14.Слога   3        0  1         2  1
15.Пролетер  3        0  1         2  1
16.Козара  3        0  0         3  0

ПФЛ ПАНЧЕВО 3.КОЛО

 
Стрела - Партизан (Г)   0 : 3
Вултурул - Партизан (У)  2 : 0
Црвена звезда - Јединство С.  3 : 2
Долина - Спартак 1911  4 : 0
Долово – Југославија  4 : 3
Будућност (А) – Потпорањ  2 : 2
Раднички (К) - Хајдучица  4 : 1
Стари Тамиш - Слога (БНС)  4 : 1

1.Партизан (Г)  3         3  0         0  9
2.Јединство Стевић  3         2  0         1  6
3.Раднички (К)  3         2  0         1  6
4.Црвена звезда  3         2  0         1  6
5.Вултурул  3         2  0         1  6
6.Долина   3         1  2         0  5
7.Долово   3         1  2         0  5
8.Хајдучица  3         1  1         1  4
9.Слога (БНС)  3         1  1         1  4
10.Потпорањ  3         0  3         0  3
11.Спартак 1911  3         1  0         2  3
12.Партизан (У)  3         1  0         2  3
13.Стари Тамиш  3         1  0         2  3
14.Будућност (А)  3         0  2         1  2
15.Југославија  3         0  1         2  1
16.Стрела  3         0  0         3  0

Вршчани су се из Сомбора вратили као победници и 
показали да је реми против Румљана у претходном колу 
првенства Српске лиге Војводина био само последица 
недостатка спортске среће. Савладавши Раднички 
изабраници тренера Ненада Мијаиловића срушили су 
неугодну традицију, на досадашњим одмеравањима снага 
нису успели да освоје ни бод. Подсећања ради тријумфом 
у Новим Бановцима, у првом колу, срушена и традиција 
непобедивости Омладинца у дуелима са Вршчанима.

- Кажу традиције постоје да би се рушиле.  Свакако 
сам срећан због победе у дербију против изузетног 
противника до које су момци дошли преоравши сјајан 
терен у Сомбору. Одбрана пенала младог Марковића дала 
нам је крила до гола Јовковића, касније смо утакмицу 
мирно привели крају. Раднички је екипа чији бодовни 
салдо апсолутно није реалан, време ће показати колико су 
ова три бода велика. Велики корак напред смо направили, 
али многе препреке тек предстоје, рекао је шеф струке 
ОФК Вршца.

И на овом мечу Вршчани су били без неколицине 
играча из стартне поставе.

- Најбољих 11 је оних који су истрчали на терен. Не 
кукам и не жалим се, када смо тим небитно је која су имена 
на терену. Имамо добар фонд играча и верујем у сваког од 
њих, јасан је Мијаиловић.

У борбеној утакмици која је обиловала тактичком 
дисциплином, бљеснули су голман Марковић, који је 
сачувао мрежу и нападач Вукашин Јовковић чији је 

погодак решио питање победника дербија.
- Очекивали смо неизвесну утакмицу, Сомборци су 

екипа која има квалитет за сам врх као и ми. Мислим да 
смо за нијансу били мотивисанији и дали више себе, уз то 
смо имали и више среће па смо овог пута ми славили. Гол 
који сам постигао дао је велико самопоуздање и мени и 
екипи јер добро знамо шта нам је циљ. У Вршцу се осећам 
одлично, одушевљен сам.  Сви људи у клубу прихватили 
су ме изванредно, имам добре саиграче, услови за рад 
су сјајни, терен нам је одличан, надам се да ће и наши 
резултати бити у складу са тим, закључио је Јовковић.

Вршчани у наредном колу дочекују још једног кандидата 
за врх, Текстилац из Оџака.

- У госте нам долази одлична екипа. Имамћемо тежак 
задатак пред нашим навијачима, добра ствар је што нам је 
здравствени билтен током недеље готово стабилизован. 
Понављам, који год тим буде изашао на терен за циљ ће 
имати само победу, јасан је Мијаиловић.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ПРВИ ТРИЈУМФ НАД СОМБОРЦИМА

ЈОВКОВИЋ ЗАПОЧЕО НОВУ ТРАДИЦИЈУ

ФУД БА Л

РАДНИЧКИ 1912 – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)
Градски стадион у Сомбору, судија: Менићанин (Нови 

Сад), стрелци: Јовковић у 37. Минуту.
РАДНИЧКИ 1912: Тојзен, Томић, Швељо (Дучић), Авдић, 

Мирков, Ковачевић (Милисављевић), Спасић, Ђурђев 
(Антунић), Васиљевић, Деспотовић, Горовић.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић (Бељин), 
Ковачевић, Николић, Радиновић (Грек), Јовковић, 
Благојевић, Лазевски, Илић, Драгићевић (Новаковић), 
Шошевић.

Решио дерби: Вукашин Јовковић, првотимац ОФК Вршца
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Павлиш, гледалаца 50, судија: Бојан Џафић (Панчево) 
7, стрелци: Костадиновић у 7, Балог у 22. и Јовановић у 42. 
минуту за Црвену звезду, Танасковић у 75. и Атанасов у 90. 
минуту за Јединство Стевић, жути картони: Делкић, Пуцар, 
Јованов (Црвена звезда), Балножан (Јединство С).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар, Радосављев, Поморишац, 
Јовановић, Балог, Ердеи (од 75. Леваја), Којић (од 75. 
Јованов), Тадић, Герга, Костадиновић (од 38. Делкић).

ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ: Лазовић, Ф. Санадер (од 85. 
Кљајић), А. Санадер, Живаљевић (од 69. Шаренац), И. 
Пешовски, Окука, С. Пешовски (од 46. Танасковић), Атанасов, 
Спасковски, Сефкеринац,  Младеновић (од 67. Балножан).

Играч утакмице: Јовановић

Не памти се у Павлишу боље прво полувреме 
Црвене звезде. Качаревци су били надиграни у 
свим елементима а домаћи су на одмор могли и 
са убедљивијом предношћу. Већ у трећем минуту 
акцијом искусног Радосављева и егзекуцијом 
прекаљеног Костадиновића најављена је жестока 
офанзива Павлишана. У 22. минуту вихорни Дарко 
Балог је соло акцијом надиграо комплетну одбрану 
Јединства и повећао на 2:0. Трећи погодак дело је 
најбољег појединца на терену, Марка Јовановића, 
који је сјајно реаговао на асистенцију младог Герге. 

У другом полувремену домаћи су имали 
иницијативу све до финиша меча, а онда су Качаревци 
загосподарили тереном. Ипак, исувише касно за 
било шта осим да изборе частан пораз. Најпре је 
резервиста Танасковић смањио вођство домаћих, а 
у надокнади времена Атанасов је ублажио пораз.

Б. Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПОЛУВРЕМЕ 
ПАВЛИШАНА ЗА 

ПАМЋЕЊЕ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 3:2 (3:0)

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”  3. КОЛО

ОФК Вршац – Подриње  2 : 1
Омладинац – ОДР  2 : 3
Раднички (Зр) - Динамо 1945  3 : 0
Инђија – Петрика  1 : 3
Петар Пуача - Раднички (СМ)  2 : 7
Железничар - Пролетер 2006 1 : 1

1.ОФК Вршац   3  2  1  0  7
2.Железничар   3  2  1  0  7
3.Петрика   3  2  1  0  7
4.Инђија   3  2  0  1  6
5.Раднички (Зр)   3  2  0  1  6
6.Омладинац   3  1  1  1  4
7.ОДР    2  1  1  0  4
8.Пролетер 2006   3  1  1  1  4
9.Раднички (СМ)   3  1  0  2  3
10.Подриње   2  0  0  2  0
11.Петар Пуача   3  0  0  3  0
12.Динамо 1945   3  0  0  3  0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 3. КОЛО

ОФК Вршац - Раднички (Ш)  6 : 3
Омладинац - ГФК Словен  0 : 0
Раднички (Зр) - Динамо 1945 1 : 3
Инђија - Петрика   5 : 2
Петар Пуача - Раднички (СМ) 4 : 1
Железничар - Раднички (НП) 5 : 0

 
1.Инђија   3  3  0  0  9
2.Петар Пуача   3  3  0  0  9
3.ГФК Словен   3  2  1  0  7
4.Петрика   3  2  0  1  6
5.ОФК Вршац   3  2  0  1  6
6.Железничар   3  1  1  1  4
7.Динамо 1945   3  1  1  1  4
8.Омладинац   3  0  2  1  2
9.Раднички (Зр)   3  0  1  2  1
10.Раднички (СМ)  3  0  1  2  1
11.Раднички (Ш)   3  0  1  2  1
12.Раднички (НП)  3  0  0  3  0
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