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

Железнице Србије почеле су 
да примењују нови ред вожње од 
13.децембра. Према новом реду вожње 
возови у правцу Панчева и Београда 
полазе из Вршца у 4:45 сати, 6:25, у 9:20, у 
12:30, у 14:45 и 18:45 часова. 

Из станице Београд центар возови за 
Вршац полазе у 7:02, у 10 сати, у 11:52, 
затим у 15:32, следећи полазак је у 16 
часова и 48 минута и последњи у 20 сати 
и 52 минута.

Ј.Е.

НОВИ РЕД ВОЖЊЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ

Жири за доделу Европске награде за поезију 
„Петру Крду”, која се додељује сваке друге 
године, одлучио је да добитник за 2020. годину 
буде песник, прозаиста, есејиста, драмски писац, 
књижевни преводилац и уредник Ото Толнаи 
(1940), саопштила је Књижевна општина Вршац. 

„Својом тематском ширином, обликовном 
разноликошћу, језичком инвентивношћу, и, 
посебно, дубином поетског увида у готово 
све слојеве људске егзистенције у модерним 
временима, као и загледаношћу у енигматичност 
питања, искушења и феномена са којима се 
суочава човек нашег доба, Ото Толнаи изградио 
је опус готово без преседана у средњоевропској 
култури, једном страном обликован на 
мађарском, а другом на српском језику. Као 
својевремено Петру Крду, који је писао и на 
румунском и на српском језику, Толнаи је 
својим стиховима створио и поетски амалгам 
и мост између двеју култура чији је заслужни 
протагониста дуже од пет деценија. Толнаи иде 
у ред оних песника који поезију виде у свему, 
полазећи од импулса и подстицаја различитог 
порекла, како оних свакодневних поред којих 
пролазимо готово их не примећујући, тако и оних 
невидљивих, дубоких, који у читаоцу буде мисао 
на универзална, антрополошка, егзистенцијална 
и есхатолошка питања. Својим укупним делом 
Толнаи је осведочио неопходност човекове 
потребе за прекорачењем задатих му граница 
сваке врсте, за непрестаном потрагом за 
суштинама, разлозима и смислом његове 
појаве у негостољубивом а ипак предивном 
свету, и непоколебљивост у веру и слободу не 
само песничког изражавања. Али, песничког на 
првом месту“, речено је у образложењу жирија 
који је о лауреату одлучивао у саставу Лидија 
Димковска, Саша Радојчић и Михајло Пантић, 
председник жирија. 

Ото Толнаи је рођен у Кањижи 1940. 

године. Овај песник, приповедач, драмски 
писац и есејиста студирао је мађарски језик 
и књижевност у Новом Саду и филозофију 
у Загребу. Добитник је свих најзначајнијих 
књижевних награда у бившој Југославији – два 

пута Хидове награде (1974, 1978), Сирмаијеве 
награде (1988), награде Тодор Манојловић (2007) 
и у Мађарској – награде Атила Јожеф (1991), 
Ендре Адy (1995), Тибор Дерy (1995) Милан 
Фуст (1997), Шандор Вереш (1999), Миклош 
Радноти (2000). За члана Мађарске академије 
књижевности и уметности изабран је 1998. 

године. Највеће мађарско државно признање, 
Кошутову награду, добио је 2007. године. Аутор је 
збирки песама (на мађарском): „Конкавне песме“, 
1963; „Галебова грудњача“, 1967; „Заиста шта ће 
бити са нама“ са Иштваном Домонкошем, 1968; 

„МАО-ПОЕ“, са Иштваном Домонкошем, 1968; 
„Безгрешне мале машине, сићушне кнежевске 
инсигнације“, 1968; „Пребијена чипка“, 1969; „Да 
будем карфиол“, 1973; „Песме“, 1973; „Прах света“, 
1980; „Провинцијски Орфеј“, изабране песме, 
1983; „Ждерач корења“, 1986; „Књига песама“, 
1992; „Вилхелмове песме“, 1992; „Сиротанчат“, 

1992; „Балкалнски ловор“, 2001; „Ексер у надиру“, 
2005; „Бака у једном ротердамском гангстерском 
филму“, роман од песама, 2006. Ото Толнаи је 
и аутор више збирки дечије поезије, новела и 
књига есеја. Изведене су му драме: „Распродаја“, 
1979; „Бајеров аспирин“, 1982; „Брилијант“, 1985, 
„Коњска фушкија“, 1991; и „Гробље мамута“, 1988. 
На српском језику објавио је дела: „Герилске 
песме“ (песме, 1967); „ЗОО“ (песме, двојезично, 
1969); „Кућа инсеката“ (роман, 1976); „Приче из 
робне куће“ (новеле, 1986); „Крик руже“ (песме, 
1988); „Русма или минијум можда“ (песме, 
1990); „Крволочна зечица“ (кратке прозе, 2006); 
„Песник од свињске масти“ (роман-интервју, 
2009) и „Морска шкољка“ (роман, 2011). 

Европска награда за поезију „Петру Крду“  
додељује се бијенално од 1986. Захваљујући 
КОВ-овој награди у Вршац су дошли највећи 
песници са свих меридијана, доприносећи, како 
је безброј пута речено „да  песничка осовина 
света пролази кроз Вршац“. Истовремено и 
најзначајнији песници јужних словена (Миодраг 
Павловић, Чарлс Симић, Весна Парун) кроз ово 
признање на достојан начин су нас представили  
Европи и свету. 

Досадашњи добитници Европске награде 
за поезију „Петру Крду“ су: Хусто Хорхе Падрон 
(Шпанија), Вјачеслав Купријанов (Русија), Јулијан 
Корнхаузер (Пољска), Штефан Аугустин Дојнаш 
(Румунија), Томас Транстремер (Шведска), Чарлс 
Симић (САД/Србија),Тито Патрикије (Грчка), 
Миодраг Павловић (Србија), Роберто Мусапи 
(Италија), Еуженио де Андраде (Португалија), 
Рајнер Кунце (Немачка), Тадеуш Ружевич 
(Пољска), Паво Хавико (Финска), Пол Малдун 
(Ирска/САД), Ана Бландијана (Румунија), 
Весна Парун (Хрватска), Петру Крду (Србија), 
Адам Загајевски (Пољска), Лидија Димковска 
(Македонија/Словенија) и Љубомир Симовић 
(Србија). 

ОТО ТОЛНАИ ДОБИТНИК ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ ЗА ПОЕЗИЈУ „ПЕТРУ КРДУ“ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ПЕСНИК НЕПРЕСТАНЕ ПОТРАГЕ ЗА СУШТИНОМ 

И поред епидемије коронавируса и смањења броја 
добровољних давалаца крви, вршачки Црвени крст и завод за 
трансфузију Војводине организовали су успешну акцију у Вршцу, 
14. децембра, у просторијама овдашњег Црвеног крста. Вршчани 
су, и овог пута, били на нивоу задатка и показали своју хуманост. 
Крв је дало 47 добровољних давалаца.

Др Милана Бероња, из Завода за трансфузију крви Војводине, 
истакла је да је већ дужи период трајања епидемије заразе вирусом 
ковид 19, утицао на слабији одзив добровољних давалаца крви и 
додала:

- Разлози су вероватно или болест или страх да не дођу у 
контакт са неким ко је болестан, али за сваку је похвалу одзив 
добровољних давалаца крви из Вршца, којим смо задовољни. 
Треба нагласити да је због предстојећих празника веома важно 
да залихе крви остану стабилне како бисмо успели да крв 
обезбедимо за пацијенте којима је то потребно. Залихе су тренутно 
задовољавајуће и стабилне, али позив и апел добровољним 
даваоцима је увек актуелан, посебно за даваоце са негативним Рх 
фактором.

Успешним акцијама добровољног давања крви велики 
допринос даје Црвени крст Вршац задужен за добру организацију.

- Значајна је свака јединица крви зато је врло важно да се одржи 
свака акција и ми смо задовољни одзивом наших суграђана, 

посебно због пандемије која је узела маха и траје већ девет 
месеци, каже Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста Вршац. 

– Желим и да подсетим да ове године нисмо имали прилику да у 
наше акције укључимо вршачке пунолетне средњошколце, тако 
да ћемо њихово учешће, међу којима су они који први пут дају 
крв, имати, надамо се, већ следеће године. Задовољни смо сваком 
јединицом крви која се прикупи.

Из вршачког Црвеног крста и Завода за трансфузију крви 
Војводине апелују на добровољне даваоце да се одазову 
последњој акцији која ће бити организована у 2020. години. Акција 
је заказана за 28. децембар од 8 до 12 часова у просторијама 
Црвеног крста Вршац, Змај Јовина 9.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ И ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЛАШТВА КРВИ

- Задовољни одзивом Вршчана - Крв дало 47 добровољних давалаца - Позив Вршчанима да се одазову наредној акцији заказаној за 
28. децембар од 8 до 12 часова у просторијама Црвеног крста Вршац -

Успешна акција добровољног давалаштва крви

НАПОМЕНА ДАВАОЦИМА
- Сви који су у последњих месец дана имали неку 

температуру, прехладу или контакт са неким ко је ковид 
позитиван или који су путовали ван Србије, нека сачекају 
28 дана да симптоми прођу, да буду у изолацији која је 
већ предвиђена, и онда нека дођу да дају крв, поручује др 
Милана Бероња, из Завода за трансфузију крви Војводине. 
– Све даваоце који нису имали ни један од поменутих 
симптома, чекамо да дођу да добровољно дају крв.

Ото Толнаи, добитник награде  „Петру Крду“ за 2020. Годину
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Пандемија коронавируса утицала је на све 
сфере живота и активности током протеклих 
десетак месеци. О потешкоћама, али и успешно 
завршеним пословима говори Слободан 
Јованов, члан Градског већа задужен за 
пољопривреду и заштиту животне средине.

- С обзиром на то каква је била цела ова 
година и на спречавање неких послова, имамо 
проблем са лицитацијом државног земљишта, 
Комисија је, услед ковид-а 19, била спречена 
да ради, каже Јованов. – Оваквим редукованим 
радом и даље не знамо када ће бити лицитација. 
После лоше жетве пшенице, сунцокрета испод 
просека, али са добром ценом, кукуруз је добро 

родио и мислим да су пољопривредници сасвим 
задовољни и ценом и родом. У овој години сва 
удружења из области пољопривреде добила су 
средства, неке манифестације се нису одржале, 
али су урађене припреме за наредну годину, 
а пројекти који су могли да се ураде у овим 
условима јесу реализовани. Тако да можемо да 
кажемо да смо врло задовољни.

Јованов очекује да ће у наредној години бити 
повећан конкурс што се тиче пољопривреде и 
заштите животне средине и додаје:

- Када је реч о субвенцијама, мислим да ће 
бити стандардне и када је у питању Република 
и Покрајина.

Ј.Е.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВ О ГОДИНИ У ЗНАКУ КОРОНАВИРУСА

ПАНДЕМИЈА УСПОРИЛА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

Упркос тешкој години пољопривредници могу бити 
задовољни: Слободан Јованов, члан Градског већа за 

пољопривреду

Одборници Скупштине Града Вршца расправљаће 
у понедељак 21. децембра о 22 тачке дневног 
реда, међу којима ће најзначаније бити прве две, 
разматрање Консолидованог извештаја о извршењу 
Одлуке о Буџету Града Вршца за за период 1.1. 2020. 
– 30. 9. 2020. и доношење Одлуке о буџету Града 
Вршца за 2021. годину. Опширан извешатј са седнице 
објавићемо у наредном броју.

Биће то последња седница у текућој години и по 
устаљеној пракси, одборници ће размтрати Програм 
рада Скупштине Града за 2021, као и установа 
чији је оснивач Град Вршац: Апотекарске установе 
„Апотека Вршац“, историјског архива Бела Црква, 
Дома омладине, Градског музеја, Културног центра, 
Градске библиотеке, Народног позоришта „Стерија“, 
Туристичке организације и Центра за социјални рад.

Четврта тачка дневног реда биће доношење 
Решења о давању сагласности на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ за 2021. 
годину, затим, ће се разматрати Одлуке о покретању 
поступка отуђења простора у улици Хероја Пинкија 
96 који је у својини Града Вршца а за који није 
утврђена делатност, Одлука о изменама Одлуке о 

локалним комуналним таксама, Одлука о конверзији 
потраживања Града Вршца у капитал „Симпо“ Врање, 
Одлука о допуни Одлуке о општинским путевима, 
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Други 

октобар“, Одлуке о критеријумима за расподелу 
средстава из буџета Града Вршца за финансирање рада 
националних савета националних мањина, Одлуке о 
усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Града 

Вршца за период 2021 – 2025, Одлуке о образовању 
Савета за здравље Скупштине Града Вршца и Одлуке о 
измени Одлуке о оснивању Градског савета родитеља 
Града Вршца. Наредних пет тачака дневног реда 
биће: Доношење решења о образовању Комисије 
за спровођење конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“, доношење 
Решења о изменама Решења о именовању чланова 
Управног и Надзорног одбора Апотекарске установе 
„Апотека Вршац“, доношење Решења о именовању 
Комисије за доделу материјалне помоћи ученицима 
и студентима са територије Града Вршца и доношење 
Решења о именовању Комисије за доделу награде 
„Никола Брашован“. Деветнаста тачка је усвајање 
Кадровског плана Градске управе за 2021. годину, 
а наредне две тичу се Извештаја о безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Града Вршца 
за 2019. годину и за прву половину 2020. Последња, 
двадесетдруга тачка је разматрање Информације о 
степену усклађености планираних и реализованих 
активности ЈКП „Други октобар“ за период 1.1. 2020. – 
30. 9. 2020.

Б.Ј. 

У ПОНЕДЕЉАК 21. ДЕЦЕМБРА ПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2020. ГОДИНИ

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Немачка развојна агенција ГИЗ донирала је 
електричне бицикле Граду Вршцу, Центру за 
социјални рад. Донација је резултат дугогодишње 
плодне сарадње ГИЗ-а и нашег града.

- Немачка међународна агенција за сарадњу, у 
оквиру досадашње сарадње са нашим градом, као 
и  наставка добрих односа, донирала је електричне 
бицикле намењене геронто домаћицама у оквиру 
службе за негу и помоћ у кући, нагласила је Маја 

Ристић Лажетић, чланица Градског већа задужена 
за социјалну политику.

Већница Ристић Лажетић је подсетила да 
поменута служба има дугу традицију у нашем граду, 
старију од 25 година, као и да је донација важна 
посебно у време епидемије коронавируса како би 
геронто домаћице успеле да обаве све планиране 
посете током дана, уз примену свих мера заштите. 

Значај донације ГИЗ-а потврдила је и Мирјана 
Кнежевић, директорка Центра за социјални рад 
Града Вршца, која је, између осталог, рекла:

- Геронто домаћице Службе за негу и помоћ у 
кући брину о нашим најстаријим суграђанима. 
Имамо четири геронто домаћице које покривају 
68 старих домаћинстава и пружају им сву бригу 
и помоћ. Ови електрични бицикли ће помоћи 

геронто домаћицама да брже и лакше обиђу сва 
домаћинства, рекла је Кнежевићева и захвалила 
се локалној самоуправи и ГИЗ-у што су омогућили 
да Центар за социјални рад Града Вршца добије 
поменуту донацију.

Вршац је један од 16 градова којима је Немачка 
развојна агенција ГИЗ пружила подршку оваквом 
донацијом. До крајаа године биће уручено 56 
електричних бицикала.

Ј.Е.

ДОНАЦИЈА НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГИЗ ГРАДУ ВРШЦУ

ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛИ ЗА ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ

Вредна донација вршачким геронто домаћицама

Дуга традиција геронто службе: 
Маја Ристић Лажетић, 

чланица Градског већа за социјална питања

Брже до корисника уз помоћ донације: Мирјана 
Кнежевић, директорка Центра за социјални рад
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Књига за љубитеље књига који обрађују захтевне породичне 
теме и приручника који могу да олакшају целокупни процес 
васпитавање деце.

Верујете ли да са дететом можете направити договор 
без свађе? Јутарње придике, вечерње препирке током 
одласка у кревет, неспоразуми око кућних обавеза… Све то 
може да нестане уколико примените одговарајуће технике 
комуникације. 

Ауторке Адела Фејбер и Елејн Мазлиш – које су и саме 
искусиле све изазове родитељства – користе ситуације из 
свакодневне праксе не би ли вам показале како да поштујете дете 
и одговорите на његове прохтеве. Чак и кад треба да одржите 
„лекцију“, то се може учинити на обострано задовољство.

Научите да избегнете претварање обичног разговора 
у конфликт. Подучавајте уместо да критикујете, изаберите 
делотворне начине кажњавања, покажите деци последице 
одређеног понашања! Ова књига, захваљујући духовитим 
илустрацијама, предочиће вам нове васпитне моделе 
комуникације. Научићете да:

• одагнате негативне емоције деце, као што су разочарање, 
бес и страх;

• испољите своју љутњу а да децу притом не повредите;
• поставите ограничења а да не нарушите хармонију у кући;
• избегнете породичне расправе.
„Ово је одважна, дивна и трансформишућа књига.“ – 

Вашингтон пост

„ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ обезбедили 

су поклоне за своје читаоце. Овог пута ћемо два љубитеља 
књиге који пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com 
обрадовати књигом Аделе Фејбер и Елејн Мазлиш „Како да 
причате да би вас деца слушала“.

У прошлом броју поклањали смо књигу „Велика 
авантура малог пингвина“,  освојили су је наше читатељке 
Зорица Лалић и Нада Радисављевић. Честитамо!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

КАКО ДА ПРИЧАТЕ ДА БИ ВАС ДЕЦА СЛУШАЛА – 
СЛУШАЈТЕ ДА БИ ВАМ ДЕЦА ПРИЧАЛА

Дејан Лучић, за многе обавештајни монструм, истраживач 
је који се прихватио скоро немогуће мисије – откривања 
глобалне завере. У новој књизи серијала „Професори смрти 3: 
Француски лавиринт“ описује врхунац обавештајне магије, а то 
је „отварање“ саговорника како би рекао више него што жели. 
Дејан Лучић нам открива како глобалисти, уз помоћ агената 
од утицаја, новцем контролишу умове Европљана, сатирући 
хришћанство и белу расу а да она, окована измишљеним 
моралним нормама, томе не пружа отпор.

У роману „Професори смрти 3: Француски лавиринт“ 
двојица обавештајаца, који раде за Русе, Олег Долгоруков и 
Србин Александар Ђорић Волтер ‒ бивши припадник ЈСО-а, а 
сада Вагнера, руске верзије Блеквотера ‒ плету мрежу утицаја 
око председника Француске како би он променио страну и 
окренуо се Русији.

Нови Лучићев роман нам открива постојање „рајских 
острва“ где се крију „мртви“ диктатори, терористи, лопови… 
који су милијардама платили свој „живот после смрти“.

„’Професори смрти 3: Француски лавиринт’ је нова авантура 
у коју вас водим где иза сваког ћошка наилазимо на сандук 
тајни запечаћен са девет печата“, најављује Дејан Лучић. 
„Унутра су тајне због којих се активирају професори смрти 

и убијају оне који их отварају и разоткривају. Идите за мном 
сакривеног лица да вас не препознају, али будите сигурни да 
ћемо победити онога ко држи кључеве на своме грбу.“

Др Недељка Дражића, обавештајца-езотеристу шокирало 
је кад је у овој књизи прочитао детаље атентата на Бориса 
Трајковског, председника Македоније. „Дејан немилосрдно 
открива ко су налогодавци овог монструозног злочина. Као 
темпирана бомба делује информација о вештачки направљеној 
бактерији синтији, која једе људско месо као термит дрво. У 
њу ЦИА жели да убаци вирусе који помоћу ДНК нападају све 
Словене. Прва мета биће руски подморничари и пилоти 2025. 
године. Запрепастило ме је такође Лучићево откриће да је за 
ликвидацију потенцијалних атентатора на Путина коришћена 
кабала, прецизније смртоносни обред пулса де нура!“

„Француски лавиринт“ је шпијунски трилер који нас 
подстиче да се питамо: ко толике године стоји иза Лучића, 
организује му све те контакте и доставља информације? Књига 
ће вам помоћи да разумете државне процесе и актуелну 
политику. Можете је пронаћи од понедељка 14. децембра 
у свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, 
онлајн књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

ФРАНЦУСКИ ЛАВИРИНТ – НОВА 
КЊИГА У ЛУЧИЋЕВОМ СЕРИЈАЛУ 

„ПРОФЕСОРИ СМРТИ“ 

Водник Кузбабић је веровао да разбојници не умиру. Немогуће 
је убити некога ко се пред смрт смеје. Жандари се боје хајдука и 
када их стрељају. Један се био упишао. Када је запуцао, видео је 
све оне које је побио. Били су ту. Један крај другог. У чакширама, 
памуклији, кошуљи, опанцима.

И сви су имали исто лице.
Његово.
Јунаци романа „И жив и мртав“ сурови су одметници, 

разбојници и хајдуци који између два светска рата тероришу 
Аранђеловац и околину Букуље. У свом досад најбољем роману, 
заснованом на истинитим догађајима, Иван Златковић даје 
уверљиву социјалну и културну слику ондашњег друштва, чије 
све слојеве прожимају насиље, отимачина и расуло, лишени 
херојске епске димензије.

Ова напета прича пуна је преокрета, живописних дијалога и 
упечатљивих ликова, како хајдука и чувара закона, тако и обичног 
света, заплашеног и традиционално политички подељеног, 
затеченог између чекића и наковња у покушају да остане више 
жив него мртав.

Посебну боју овом роману дају уверљиви женски ликови 
приказани у свој својој трагичности и оданости традиционалним 

вредностима, разапети између дужности, страха и унутрашње 
побуне, било да се ради о невиним жртвама хајдука, њиховим 
супругама или љубавницама.

„Као инспиративну основу користио сам биографије хајдука, 
сачињене на основу новинских чланака или других доступних 
докумената, публикације аранђеловачких писаца које сведоче о 
том времену, фолклористичку грађу и предања као усмене изворе 
својих савременика и пријатеља. Учинило ми се живописним 
време између два светска рата у Србији, ондашњој Краљевини 
Југославији, а нарочито тема о хајдучији, која у то доба губи своја 
епска одличја и постаје сурово разбојништво. Таква слика света 
има универзална и свевремена значења. У ткиво романа уплетена 
је и мистификација о изгубљеној мапи чувене шумадијске 
средњовековне властеоске породице Бакић, као и мотив закопане 
цркве на археолошком налазишту Дворине. Тиме се повезују 
различите историјске епохе, дајући роману драматуршко обличје 
и занимљиву и узбудљиву наративну димензију“, рекао је аутор 
поводом изласка књиге.

Роман „И жив И мртав“ Ивана Златковића можете пронаћи у 
свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

НОВИ РОМАН ИВАНА ЗЛАТКОВИЋА ЗАСНОВАН НА ИСТИНИТИМ ДОГАЂАЈИМА

И ЖИВ И МРТАВ – БИОГРАФИЈЕ 
ХАЈДУКА И ОДМЕТНИКА 
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ДА НЕМА ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ, 
ВРШЦА НЕ БИ БИЛО НА МАПИ СВЕТА

Шта је заједничко Стерији, Васку Попи, Бори Костићу и 
Паји Јовановићу? Сви ти знаменити људи рођени су у малом 
банатском граду, Вршцу.

Јован Стерија Поповић био је комедиограф, драматург, 
песник и адвокат у Вршцу. Рођен је 13. јануара 1806, а умро 10. 
марта 1856. Био је и начелник Министарства просвете и много 
је допринео развијању школства. Најпознатија дела су му “Лажа 
и паралажа”,”Тврдица”,”Покондирена тиква” и многа друга. 
Највише ми се свиђа “Покондирена тиква”, која је актуелна и у 
данашње време. И данас смо окружени лицима из Стеријиних 
дела. Они живе своју улогу и ван драмског текста и често 
нас опомињу својим понашањем, јер у њиховим особинама 
препознајемо мане људског друштва које је Стерија у својим 
делима исмејао. Они нас још једном подсећају на то какви не 
смемо да будемо. Васко Попа је рођен 29. јуна 1922 , а умро је 
у Београду 5. јануара 1991. године. Школу је завршио у Вршцу. 
Студирао је Филозофски факултет у Београду, а касније и у 
Букурешту и Бечу. Прва збирка песама му је “Кора”, а такође и 
“Непочин поље”,”Споредно небо “,”Вучија со”,”Рез” и многе друге. 
Бора Костић је био српски шахиста и први велемајстор. Рођен 
је 24. фебруара 1887, а умро је  у Београду 3. новембра 1963. 
Већ у гимназији показује велики таленат за шах. Први запажени 
резултат постиже у Будимпешти. Био је један од најбољих 
играча на слепо на свету. Сваке године Град Вршац организује 
турнир у његову част.  Волим да играм шах, морао сам да 
уложим многа труда да бих научио. За то морате бити таленат. 
Паја Јовановић је рођен у Вршцу 16. јуна 1859. године, а умро 
је 30. новембра 1857. Био је један од највећих српских сликара. 
Спознао је свој таленат још од малих ногу. Прву слику је продао 
са  14  година. Пуно је путовао и тако је добијао инспирацију за 
слике. Имао сам прилику да видим неке његове слике у музеју 
“Апотека на степеницама”. Највише ми се допала “Сеоба Срба”, 
а насликао је и “Час мачевања”, “Портрет краља Александра” и 
многе друге. Волео је да слика народ и његове обичаје.

Срећан сам што сам рођен у Вршцу, зато што је Вршац мали 
град са много великих људи.

Филип Николић, VII разред
ОШ “Олга Петров Радишић”

Ментор: Весна Марјанов

Анастасија Гојков, VI разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Анђела Бељин, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Емина Миловановић, VI разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Јелена Мошић, VII разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

„ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ“ 
ПОД 

„ВРШАЧКОМ КУЛОМ“
У жељи да промовише уметнички таленат вршачких основаца и 

средњошколаца, уједно и рад њихових ментора, професора ликовног 
васпитања и српског језика и књижевности, редакција „Вршачке 
куле“ покренула је ликовно-литерарни конкурс „Златни гроздови“ . 
У премијерном издању „Златних гроздова“ приспело је 80 ликовних 
и 28 литерарних радова који равноправно конкуришу за награде по 
категоријама. Радови свих учесника конкурса биће објављени на овим 
страницама, а о њиховом квалитету одлучиваће стручни жири. У жирију 
за ликовне радове су вршачки уметници: Томислав Сухецки, Јелена 
Враговић Цветковић и Филип Даћевац, док стручни жири за литерарне 
радове чине вршачки књижевници: Дејан Мак, Илија Бакић и Јелена 
Маринков.

У фебруару 2021. године Културни центар Вршац организоваће 
изложбу ликовних радова приспелих на конкурс „Златни гроздови“, док 
ће у Тачки сусретања бити одржано литерарно вече посвећено младим 
ауторима радова приспелих на конкурс.
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Дорис Константин, V разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Ања Стојковић, VII разред
ОШ Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов

Лазар Раковић, VI разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

Ирена Кручичан, VI разред
ОШ „Бранко Радичевић“ Уљма
Ментор: Драгана Милутинов

ДА НЕМА ПОЗНАТИХ ЛИЧНОСТИ, 
ВРШЦА НЕ БИ БИЛО НА МАПИ СВЕТА
 
Вршац, мали град у Банатској равници, извео је пуно важних и знаменитих 

личности.Неки од њих су Паја Јовановић, велики сликар, Јован Стерија 
Поповић, чувени писац, Васко Попа, песник, Емануел Арсенијевић, генерал.     

Један од њих је пропутовао целу земаљску куглу, живео је у највећим 
метрополама тог доба, дружио се са најугледнијим личностима и са правом 
је сматран грађанином света.Тај несвакидашњи човек рођен у Вршцу је 
шаховски велемајстор Бора Костић.                                                                                   

Рођен  је 1887. године у угледној грађанској породици . Кажу да је био веома 
радознало и немирно дете, али и веома бистро и интелигентно. Волео је школу 
и учење, па је и дипломирао у Будимпешти на трговачкој академији, а посао је 
нашао у Бечу. Још у студентским  данима побеђивао је све мађарске шахисте, 
а у Бечу је слободне дане проводио у  Бечком шаховском клубу, који је био 
резервисан само за високе припаднике друштва. Беч га је брзо освојио својим 
чарима, међутим, само на кратко, јер је Бора убрзо почео да путује на турнеје 
по целој Европи. Париз, Копенхаген, Женева, Берлин... само су неки од градова 
који су жељно ишчекивали његове шаховске мечеве.Убрзо га је шах одвео у 
Јужну Америку, у Аргентину.Три године је питомцима војне академије предавао 
шах као обавезан предмет. На школском броду Ратне морнарице пропутовао је 
јужним морима и обишао југ Африке, Индије и Аустралије. Живот га даље води 
у Њујорк и Американци га доживљавају као свог представника шаха. Дружи 
се са револуционарем Лавом Ататурком и Николом Теслом. Пет година путује 
по Америци и побеђује на разнаим турнирима. Негде у то време креће на 
нови пут око света. Прво је бродом отишао до Енглеске, а затим до Аустралије. 
Преко Тасманије и Новог Зеланда стигао је у Африку, до Кеније и Викторијиних 
водопада. Надаље пут га је водио преко Индије, Кашмира, Непала  и Бурме, све 
до Малајских острва Јава, Сумапра, Борнео и градова Сингапура и Џакарте. 
Није заобишао ни Кину, Хонконг и Филипине. У повратку ка Европи путовао 
је Манџуријом и Сибиром играјући шах у градовима на крају света.У то време 
када  су информације путовале месецима, када није постојао интернет, чак ни 
обичан телефон, нити авионски летови, Бора је по целом свету проносио славу 
свог родног града и добар глас о вредним и успешним људима који живе у 
њему. Цело ово путовање трајало је три године. Мајци и сестри је слао писма са 
путовања и писао о вулканима Новог Зеланда, о лепотама Кашмира, висовима 
Хималаја, сусретима са племенима Маора и Масаиа. На првом шампионату у 
Индији, одржаном 1925.године, титулу је освојио Бора Костић. После Индије 
одлази у Каиро, где се дружи са оснивачем модерне турске државе, Кемалом 
Ататурком и након тога одлази у Мексико.У Мексику добија чин пуковника 
мексичке војске и предаје шах војним официрима.

Бора Костић је водио један изузетно занимљив  и изванредан живот.
Остало је забележено да је на Куби у Хавани одиграо меч против највеће 
шаховске звезде тог времена Хосеа Раула Капабланке. Бора је тај меч изгубио, 
али то не умањује значај самог сусрета, јер су о њему, као о борби два шаховска 
титана, писали Њујорк Тајмс и лондонски Гардијан. Шаховски часописи и 
архиве многих светских држава чувају успомену на Бору.Тако се у летописима 
Сан Франциска из 1924.године помиње Борино гостовање и његово шаховско 
умеће. Шаховска енциклопедија Новог Зеланда описује његову посету 1924.
године и начин на који  је пропутовао целу земљу. Када су наши шаховски 
велемајстори били у посети Јужној Америци, један од њих је скокнуо до Лиме, 
главног града Перуа.Тамо је изјавио да му је част што је први са ових простора 
дошао у посету. Домаћини су му показали пожутелу урамљену слику Боре 
Костића, коју чувају већ 30 година. Наш пријатељ Бора је био овде много 
пре вас, гласио је одговор домаћина. Слично се осећао и друг Тито када га је 
приликом његове прве посете Индији, председник Индије питао за Бору, како 
је и шта ради...У Сингапуру се чува успомена у шаховским архивама када је 
брилијантни српски велемајстор поразио све своје противнике на 18 табли 
играјући симултано.

Када сам први пут чуо приче о Бори Костићу,оне су на мене оставиле јак 
утисак.Он ме је натерао да почнем да се интересујем за шах и да га играм. Јако 
сам срећан што се један такав човек родио у мом граду и што је допринео да 
цео свет чује за њега.

Величина неког града се не мери његовом површином или бројем 
становника који живе у њему, као ни висином његових облакодера. 
Величина неког града се мери по људима који су се родили и живе у 
њему. Права величина је у начину на који су живели и показали другим 
генерацијама како се треба односити према правом животу.

Урош Пантин, VII разред
 “Олга Петров Радишић”

Ментор: Весна Марјанов
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Огромни, већ оштећени радио 
телескоп у Порторику, Аресибо, 
који је играо кључну улогу у 
астрономским открићима више 
од пола века, срушио се почетком 
децембра. Платформа телескопа од 
900 тона пала је на сферну антену 
која се налазила преко 120 метара 
испод ње. 

Америчка Национална научна 
фондација (НСФ) већ је раније 
јавила да ће Опсерваторија 
Аресибо бити затворена због 
оштећења. Прво је пукао помоћни 
кабл у августу што је изазвало 30 
метара дуг и 305 метара широк 
процеп на сферној антени и 
оштетило пријемну платформу 
која је висила изнад ње. После 
тога је главни кабл пукао почетком 
новембра. 

Рушење телескопа шокирало је 
многе научнике који су се ослањали 

на њега, донедавно највећи радио 
телескоп на свету. 

„То је огроман губитак”, рекла 
је Кармен Пантоха, астроном и 
професор на Универзитету Порто 
Рика која је користила телескоп за 
њен докторат. 

Научници широм света 
позивали су америчке званичнике 
и друге да преиначе одлуку НСФ-а 
о затварању опсерваторије. 
НСФ је најавила да планира да 
можда поново отвори центар за 
посетиоце и врати у рад преостале 
елементе опсерваторије, 
укључујући два објекта коришћена 
за истраживања горње атмосфере 
и јоносфере, укључујући анализу 
облачног покривача и података о 
падавинама. 

Телескоп је изграђен 1960-их са 
новцем америчког Министарства 
одбране у јеку напора за развој 

одбране за балистичке ракете. 
Издржао је урагане, тропску 
влагу и недавни низ земљотреса 
у својих 57 година рада. 

Телескоп је употребљаван за 
праћење астероида на путу ка 
Земљи, за истраживања која су 
довела до Нобелове награде и 
за утврђивање да ли је на некој 
планети потенцијално могућ живот. 
Такође је коришћен као место обуке 
за постдипломце и привлачио је 
око 90.000 посетилаца годишње. 

Национална научна фондација 
која је власник опсерваторије којом 
управља Универзитет Централне 
Флориде навела је да су екипе 
које су процениле структуру после 
првог инцидента утврдиле да 
преостали каблови могу да издрже 
додатну тежину. Али 6. новембра 
још један кабл је пукао. 

Извор: Политика 

СРУШИО СЕ ОГРОМНИ, ВЕЋ ОШТЕЋЕНИ РАДИО ТЕЛЕСКОП У ПОРТОРИКУ 
КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

РУШЕЊЕ ШОКИРАЛО НАУЧНУ ЈАВНОСТ 

Ирски регулатор за заштиту података саопштио је да 
је изрекао новчану казну Твитеру у износу 450.000 евра 
због пропуста услед којих су неки приватни твитови 
постали јавни. Ово је прва таква санкција изречена 
једној америчкој технолошкој компанији у оквиру новог 
система ЕУ заштите приватних података, преноси Ројтерс. 

Према Општој уредби ЕУ о заштити података (ГДПР), 
ирска Комисија за заштиту података је водећи регулатор 
за технолошке компаније као што су Твитер, Фејсбук, Епл 
и Гугл будући су њихове централе у ЕУ смештене управо 
у Ирској. 

ГДПР је на снази од 2018. године, а случај Твитера 
је први у којем је казна изречена по новом режиму 
решавања спорова, у којем водећи национални 
регулатор доноси одлуку пре консултација са осталим 
националним регулаторима у ЕУ. 

Казна изречена Твитеру се односи на истрагу из 2019. 

године поводом грешке у апликацији андроид, због које 
су заштићени твитови неких корисника били изложени 
јавности. У образложењу решења о казни се наводи да 
Твитер „није благовремено обавестио ирску комисију за 
заштиту података о инциденту и да није изнео адекватне 
аргументе за то кашњење”, и оцењује се да је казна 
„пропорционална, одвраћајућа мера” од такве праксе. 

Твитер је са своје стране саопштио да је кашњење 
с пријавом инцидента „непредвиђена последица 
запошљавања особља између Божића 2018. и Нове 
године” те да је унео измене у систему како би 
будући инциденти били правовремено пријављени. 
„Преузимамо пуну одговорност за ову грешку и остајемо 
у потпуности посвећени заштити приватности и података 
наших корисника”, пише у саопштењу објављеном на 
Твитеру. 

Извор: Политика 

ИРСКА КАЗНИЛА ТВИТЕР СА 450 ХИЉАДА ЕВРА 

„ПРОЦУРЕЛИ“ ПРИВАТНИ ТВИТОВИ 

Канцеларија ЕУ за борбу против превара (ОЛАФ) 
запленила је у земљама чланицама ЕУ скоро 140.000 
литара средства за дезинфекцију произведеног у 
Турској, опасног по здравље због врло високог процента 
метанола. 

Коришћење средстава за дезинфекцију 
контаминираних метанолом може да проузрокује 
главобољу, замагљен вид, мучнину и повраћање, губитак 
координације и сужење свести. Метанол има токсично 
дејство на очни живац, а гутање овог једињења може 
довести до слепила, преноси Танјуг. 

Истрага ОЛАФ-а је идентификовала неколико фирми у 

различитим државама ЕУ које су наручиле дезинфекционо 
средство од истог турског произвођача који послује 
под неколико различитих имена, а које су истражитељи 
ОЛАФ-а успели да идентификују и међусобно повежу. 

„Од почетка пандемије, ОЛАФ се активно бори против 
коришћења незаконитих материјала повезаних са 
ковидом 19,. То су лажне или неквалитетне маске за лице, 
брзи тестови и средства за дезинфекцију. Ти производи 
требају да штите људе, а не да им штете. Истраге ОЛАФ-а 
до сада су разоткриле преко 900 фирми које су укључене 
у злоупотребе и преваре, али списак и даље расте”. 

Извор: Политика 

ЗБОГ ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЉЕ 

ЗАПЛЕЊЕНО 140.000 ЛИТАРА ТУРСКОГ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

1904. године! Фотографија је медиј 
добијен деловањем светлости на површину 
која је осетљива на светлост. Фотографија 
може да постоји у физичком облику (на 
папиру, стаклу, лиму...) или у електронском 
облику.

Прве експерименте са бојом на 
фотографијама извео је француски музичар 
Луј Дик Дорон око 1868–1869. године. Мада 
је добио неке примерке фотографија у боји 
(а сачувана је „Поглед на Ангулем” из 1877. 
године) поступак је био сложен за извођење 
и није имао већег одјека у јавности.

За продор фотографије у боји заслужни 
су Огист и Луј Лимијер, 1904. године, 

браћа која су касније изумела филм. Они 
су изумели поступак са обојеним зрнцима 
кромпировог скроба (аутохром), и то је 
први практично применљив поступак за 
фотографију у боји, уведен у фотографску 
праксу 1907. године. Међутим, до шире 
примене боје у фотографији долази после 
1930. године са усавршавањем филма у боји, 
најпре од немачког произвођача „Агфа”, 
затим и од америчког „Кодака”. Наредно 
велико откриће на том пољу је тренутна 
полароид-фотографија (изум Едвина Ланда 
из 1947. године) којом се непосредно после 
снимања добија готов позитив.

КАДА СУ СЕ ПОЈАВИЛЕ ФОТОГРАФИЈЕ У БОЈИ?
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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

Културни центар Вршац, од понедељка 14. 
децембра у оквиру своје 3Д галерије на платформи 
Кунстматрикс, представља мултимедијални 
пројекат  „Ретроспектива“ уметнице Маје 
(Живановић) Миловановић. Поставка ће моћи да се 
погледа до краја 2020. године. 

Мултимедијални пројекат „Ретроспектива”, 
заснован је на концепту уметничке корелације 
личних докумената и фотографија из породичних 
албума са историјским визуелним обрасцима 
карактеристичним за време и окружење у којем су 
ликови живели. 

„Пред нама је врстан цртач који у оквиру 
„скучених“ могућности које наизглед пружају 
класичне цртачке технике успева да оствари 
савремен визуелни доживљај. Делује да Маја 
Миловановић воли да борави у прошлости. У исту 
бива увучена фотографијама из старих албума. 
Међутим у њеној интерпретацији ових замрзнутих 
живота, понекад и потпуно непознатих јој актера, 
она брише просторно-временске границе и ми 
немамо осећај ком раздобљу сцена припада. 
Мајини ликови успешно путују кроз време а оно 

што остаје нетакнуто то је топлина и атмосфера 
тренутка. Ретроспектива која је у виду инсталације 
у 3Д простору пред публику доноси истраживања 
која се протежу од 2016. до 2019. године и то кроз 
неколио циклуса као што су „Мит о градитељу“, 
„Студија колективне среће“... У својим радовима 
Миловановић истражује границе уметничке 
егзистенције, стваралачког процеса и различите 

друштвене улоге, полазећи од личних, интимних 
и реалистичких садржаја, све до преиспитивања 
сопствених и званично усвојених система 
вредности савременог друштва и уметничке сцене“, 
каже се у најави изложбе. 

Маја Миловановић рођена је у Београду, 1977. 
године, где живи и ради као професорка цртања и 
сликања у Школи за дизајн и као визуелна уметница. 
Основне студије похађала је на Фкултету ликовних 
уметности у Београду и на Цетињу, а магистрирала 
сликарство на ФЛУ-у у Београду 2005. године. 
Добитница је Награде за дигиталну фотографију 
„Ходник“ на Међународном бијеналу уметности 
минијатуре Горњи Милановац и Студентске 
награде за сликарство на завршној години студија 
–СПИНАКЕР- ФЛУ Цетиње. Њени радови се налазе 
у бројним приватним колекцијама у САД и Европи, 
у институцијама Народни музеј Кикинда, Публицис 
у Лондону, Бенетон у Италији... Излагала је на више 
десетина самосталних и колективних изложби у 
Србији, Црној Гори, Републици Српској, Италији, 
Француској, Литванији... 

„РЕТРОСПЕКТИВА“ МАЈЕ МИЛОВАНОВИЋ У 3Д ГАЛЕРИЈИ КЦ-А 

ОЖИВЉАВАЊЕ ЗАМРЗНУТИХ ЖИВОТА 

Иза мајсторски насликаних 
реалистичких и поетских призора Пајиног 
Триптихона као арматура простире се 
ликовна логика која се указује онима 
који су стрпљиви са собом не плашећи се 
искуства сопствене духовности.

Ликовна мрежа Триптихона после 
посматрања отвореног духа и чекања 
сопствене реакције тих дискретних 
сигнала, почиње да се указује, упитамо се 
шта имамо ми кад већ нисмо стручњаци 
од такве врсте декодирања слике. А не 
знамо да после таквог искуства носимо 
у себи лековити печат Пајине храбрости, 
грађанске филозофије и отвореног ума.

Искуство мреже од невиних и наивних 
почетака неког херојског доба откривања 

видео игара и могућности компјутера, 
уопште, неповратно брзо постала је моћ 
бескрајно примамљиве понуде која пружа 
најбрже могуће дозе допамин хормона 
среће без игле и гутања таблета, али их 
папрено наплаћује својим намерама 
и правилима о којима нас мрежа не 
обавештава а која су неухватљива, везују 
нас и приморавају да јој се враћамо опет 
и изнова.

Успут нам мрежа сугерише производе, 
ставове, мења нас, условљава, неосетно 
да ми мислимо да је то наш нови ментални 
успех и раст, али гасимо екран све 
пораженији и сиромашнији за разлику од  
уметничког искуства које нас бесплатно 
дарује без манипулације дајући нам дар 

поезије, дар логике, музике или слике као 
саме темеље превратничког мишљења 
које је јарбол заставе слободе.

Постоји чудовишна загонетка 

како људи не постају зависни од 
ослобођавајућег искуства уметности 
која их дарује и шаком и капом већ се 
бацају у загрљај потпуног потчињавања 
искуствима који их троше, хемијским 
опијатима заглупљујуће забаве, или 
проигравању свог јединог времена и 
интелекта на мрежи док неки озбиљни, 
препредени и по неким стандардима 
успешни људи, окружени класичним 
уметничким искуствима и делима бистре, 
јачају, тестирају свој ум до крајњих 
граница стварног живљења цедећи сву 
енергију оних који се забављају.

Већ толико пута цитиран Лазар 
Трифуновић, ликовни критичар, рекао 
је нешто што се сви труде да буде 
заборављено. Паја Јовановић је први наш 
сликар који је сликао портрет људи који 
мисле, који знају шта хоће и како хоће. 
Мајсторски насликани портрети Пајиних 
савременика исказивали су страх, 
недоумице и потчињеност као претешко 
бреме средњовековног наслеђа које би 
неко  данас  да обнови.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (98)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН 
КАО ЛИКОВНА МРЕЖА 

И ИНФО МРЕЖА

Херисов „Други сан“, који је проглашен 
историјским трилером године по избору 
Евенинг Стандарда, интелигентно изврће 
историјску фикцију и успут се бави 
питањима религије, науке и апокалипсе.

Година је 1468. Млади свештеник 
Кристофер Ферфакс стиже у забачено село 
на југозападу Енглеске како би сахранио 
парохијског претходника. Парохијани га 
не дочекују раширених руку. Сумњају да 
стари свештеник није умро природном 
смрћу и повезују његову смрт са несталим 

књигама и костима пронађеним у близини. 
Да ли је због своје опсесије прошлошћу 
изгубио живот?

Што дубље Ферфакс открива живот 
у овој заједници изолованој од света, то 
су више његова вера и знање о историји 
пољуљани.

Док вас увлачи у своју злокобну 
атмосферу, „Други сан“ визионарски 
говори о драматичном крају технолошког 
доба, потврђујући таленат једног од 
највећих савремених писаца.

Роберт Херис (1957) некадашњи 
је новинар ББЦ-ја и славни енглески 
писац историјских романа. Већ је својим 
првим романом – „Отаџбина“ – побудио 
огромно интересовање читалаца у 
свету, а затим су уследили и бестселери 
„Енигма“, „Архангелск“, „Помпеја“, трилогија 
„Цицерон“ („Империјум“, „Луструм“, 
„Диктатор“), „Дух“, „Официр и шпијун“, 
„Конклава“, „Минхен“ и „Други сан“. Живи 
на селу у западном Беркширу у Енглеској 
са супругом Џил Хорнби.

ИЗ МАЈСТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ РОБЕРТА ХЕРИСА СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДАН ИСТОРИЈСКИ ТРИЛЕР – „ДРУГИ САН“

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СМАТРАЈУ ДА 
СУ НЕУНИШТИВЕ, ИСТОРИЈА НАС 

УПОЗОРАВА ДА НИКО НИЈЕ ПОШТЕЂЕН

Портрет младе жене са ружом: 
Паја Јовановић
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

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
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25 kg  852,50
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5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK     ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   ž.r. 200-
2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов   Редакција: Јованка Ерски, Тијана 
Станојев, Иван Јосимов    Маркетинг и огласи А. Бенка  Штампа: Штампарија Борба Београд  

CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице 
српске, Нови Сад • Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za 
odit kod ABC Srbija



ПЕТАК • 18.  децембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА14
БАНАТСКИ ВЕСНИК



ПЕТАК • 18.  децембар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1515



ПЕТАК • 18.  децембар 2020.ВРШАЧКА КУЛА16

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА 

– ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат- легализована, 

са свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел. 
064/280-5881

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и шупом, 
велика ограђена башта. Тел. 063/130-3001

Продајем двособан стан у строгом 
центру града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, Вршац, 
на плацу од 12 ари. Тел. 834-128

Продајем кућу у Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, купатило, мала 
соба, гаража, шупа, башта, чврста градња. 
Тел. 063/877-0604.

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива 
у Карпатској у Вршцу. Цена 63.000 
€Тел.060/083-9339

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

Продајем  двособан комфоран стан од 
66 м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 
15. Тел. 063/851-2

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

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

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

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

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

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

На продају двособан стан од 59 м² Трг 
Андрије Лукића, 2 спрат, поглед на улицу, 
уз стан иде кухиња, плакар и клима. Тел. 
064/396-2064

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

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

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

Продајем плац 12 ари у Павлишу 

(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329-812.

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

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

Продајем гарсоњеру 35 м² на 5. спрату, 
Хемоград. Тел. 063/8055785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем двособан стан са гаражом. 
Цена по договору. Тел. 064/2392587

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

Купујем кућу чврсте градње у Павлишу 
са баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698

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

Продајем двособан стан са гаражом. 
Цена по договору. Тел. 064/2392587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², са 
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/1979069

Плацеви за продају на три локације од 
500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069

Продајем кућу у ул. Хероја Пинкија, 
приземна  и продајем кућу у ул.Југ Богдана, 
приземна. Тел 064/2355436

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Подајем  грсоњеру центру Вршца, 
одмах усељива, или мењам за Београд. Тел 

013/401210, 060/7401210 и 060/1671519
Продајем на Брегу 60 ари потез 

„Павлишко брдо“, плац је погодан за воћњак, 
виноград и пчеларе. Тел. 013/401-201 и 
060/7401210

Продајем плац 5 км од центра Вршца, 
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска 
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401210, 
013/401210 и 060/1671519

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

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

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

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

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

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

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 
064/1314674

Продајем плац у Јабланци погодан за 

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

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

Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

Издајем намештен стан од 52 м² ,у центру 
, у Дворској улици, комуналије и струја 
одвојене. Тел. 060/8435026

Издаје се намештен  стан у  кући 

ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел. 
063/8860704.

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

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

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз 

робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. 
Тел. 064/4930226.

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

На продају храстова бурад за 
ракију, вино 60л и 80л очувана, регал 
трокрилни, косачица бензин Томосова. 
Цена по договору. Тел. 066/411496.

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

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

На продају ловачки карабин 30-06 

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

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

Продајем оригинал Вилерове 
гоблене и трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 
и 60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

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

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

Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 

642262888
Продајем угаону гарнитуру нову, 

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

Продајем писаћи сто са три фиоке 
(прављен) и два нова кауча.Тел. 
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0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, 

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

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

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

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

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

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

Продајем стаклени балон 50л, 
пластичну бурад за ракију 50 л, 
половну зимску и летњу гардеробу, 
саксијско јапанско дрво. Повољно. 
Тел.013/2105429

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

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

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

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

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

Пекарске пећи за продају. Тел. 
064/1979069

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

Бетонска мешалица за продају, 
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069

Флаше од 1 литар или 0,7 литар са 
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069

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

Електрични шпорет на продају у 
одличном је стању! Тел. 060/8435097

Продајем машину за прање рубља, 
машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика 
(6), повољна за сале  и продавнице, 
исправна и мало коришћена. Тел. 
061/1125698

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

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

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

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

Купујем брилијант минђуше 
најстарији тип са руском капом постоји 
могућност и друге. Тел. 833-524 и 
064/4695175

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

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

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

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

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

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

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

На продају две трубе „Кинг“ 
Чехословачке , казан бакарни, фуруна и 
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064

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

 Потребан козји лој, за лек. Тел. 
060/1671519

Продајем електрични шпорет 
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. 
Тел. 064/4695175

Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца 
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са 
поткровљем испод целе куће подрум и 
бушени бунар. Тел. 064/4695175

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

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

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

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

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

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

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

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 
кс нов. Тел. 063/308331

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ако је потребна радница, неговала 
бих старије и инваллиде, бринула о 
њима, или спремала пословне зграде. 
Хвала на разумевању и поверењу. Тел. 
064/9442067

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

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

013/830753
Продајем два прозора 120х140, 

врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице. 
Тел. 834-586.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају ауто марке „Тавриа“ 1991 

годиште у одличном стању, регистрован до 
децембра. Тел. 064/991-2221.

На продају Застава 101, година 
производње 2005, нерегистрована, прешла 
70.000. Тел: 063/730-6041.

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

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

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

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

Продајем цитроен Хсра Пикасо 2006г. 
у добром стању, има плин и регистрована  
је до 06.2021. пун пакет опреме. Тел. 
064/1587557.

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

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

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

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

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

(1933 – 2019)

Са поносом ћемо те се заувек сећати 

Твоји најмилији: Сестре Душанка и Олга, сестрићи Драган и Стеван 
и супруга Загорка

Дана 13. децембра 2020. навршило се годину дана откако нас је 
напустио наш брат, ујак и супруг

БРАНКО РАДОШЕВИЋ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Од звончаница споменућемо 
: округлолисти (Campanula 
rotundifolia), кожасти (Camp. 
glomerata) и опружени звончић 
(Camp. patula).

Од јагорчевина (Primula) 
навешћемо : јагорчевину без 
стабиљке (Primula aculis), на 
Миси и Кули; високу јагорчевину 
(Primula elatior) и просту 
јагорчевину (Primula officinalis) по 
травом обраслим брежуљцима, на 
пропланку, рано с пролећа.

Противак (Lysimachia vulgaris 
) по сеновитим местима, и 
Lysimachia numularia такође по 
влажним, хладовитим местима.

Крика или мокрица (Anagallis 
arvensis) красан коров по пољу 
и вртовима са цветом црвеним 
као цинобер и плавим као небо.

Мешика (Urticularia vulgaris), 
водени коров, гранчице му 
наличе на корен, а лишће на 
длаке, дугачке 0.02 м, које су 
измешане са ситним зеленим 
мехурићима. Цвет му је жут као 
жуманце и мамузаст је, има га по 
јендецима у великом риту.

Од маслинастог биља налази 
се: бели и црни јасен (Fraxinus 
excelsior et ornus), јоргован 
(Syringa vulgaris) по вртовима, 
козје грожђе (Ligustrum vulgare) 
најобичнија живица.

Зимзелен (Vinca minor) на 
Кули.

Ластовичњак (Cynanchum 
vincetoximum) у вршачкој башти 
и свуда по шипражју, отрован је.

Кичица (Erythraea 
centaurium), одвећ млогобројна 
по свим присојима.

Од поречница (Boragineae) 
споменућемо: црвени лисичји 
реп (Echium rubrum), од ког је 
нађено само неколико примерака 
у планини, чешће се налази 
талијански лисичји реп (Echium 
italicum) са белим цветом, а као 
досадан коров одвећ често се 
налази обични лисичји реп (Echium 
vulgare). Великданче (Pulmonaria 
officinalis, saccharata et angustifolia), 
у шуми. Врабсеме (Lithospermum) 

и више врста споменка (Myosotis) 
Волујак или мачје гнездо 

(Anchusa) и гавез (Symphytum 
office) на долини у малом риту, 
чуо сам га хвалити као најбоље 
средство против пацова.

Од помоћница се налазе: татула 
(Datura stramonium) у јендеку уз пут 
према Кутрици, духан (Nicotiana 
tabacum), не сеје се, ал `се ипак 
по пољу овде налази, буника 
(Hyoscyamus niger), на више места, 
међу осталима и по цигљанама 
тик иза вароши, разводник или 
паскавица (Solanum dulcamara) 
свуда по потоцима заједно са 
помоћницом (Solanum tuberosum) 
сеје се мложином, котричњак 

(Physalis Alkekengi) налази 
се на више места, али свугди 
појединачно, понајвише га има 
по потоцима међу виноградима, 
црвени патлиџан (Lycopersicum 
esculentum) паприка (Capisicum 
auuum) мложином се производи 
и једу, вучац (Lycium barbarum) као 
живица.

Воловод (Orobanche 
caryophyllaceae) по присојима.

Од струпниковца 
(Scrophurlariae) чешће се налазе: 
дивизма или вучји реп (Verbascum 
thapsus, phlomoides et phoeniceum) 
нарочито идући Превали.

Чворновати и водени струпник 
(Scrofularia nodosa et aquatica) 
први у шуми, други у риту.

Месечник (Gratiola officinalis), 
по влажним местима одвећ 
млогобројан, отрован је.

Пустирака (Digitalis lutea) у 
планини.

Више врсти поланка (Linaria 
vulgaris et genistifolia).

Разгон (Veronica spicata, agrestis, 
officinalis, anagallis etc.).

Видац (Euphrasia officinalis) 
налази се појединце на влажним 
местима у Јазми.

Петлова креста (Rhinanthus 
Crista-galli) по житу, досадан 
коров. Уродица (Melapyrum 
Cristatum, arvense et 
pretense) шкодљива је, јер је 
полунаметница.

Од велике фамилије уснашица 
споменућемо само неке, које се 
често налазе, то су од утицаја на 
слику овдашње флоре.

Тако, метвица (Mentha 
pulegium), покрива велике 
просторе по великом риту, 
пређе се узимала од лека.

У риту има млого и вучје шапе 
(Lycopus europeus). Лавендла 
или трма (Lavendula spica) негује 
се по вртовима, а жалфија или 
кадуља (Salvia offc. еt pratensis) 
налази се у више врста. Мајчина 
душица (Thymus serpyllum), има 
је одвећ млого на Миси, уз пут 
ка Превали, и уопште у гори, 
својим ароматичним мирисом 

испуњава читав предео.

Враниловка (Origanum) налази 
се на ловачком путу близу шуме.

Бршљенаста добричица 
(Glechoma hederacea), посве је 
обична. Гркљанка (Prunella vulgaris) 
налази се  често на путовима, ређе 
је бела гркљанка (Pr. Alba)

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (246)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

7. ФЛОРА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1., БРОЈ 7. 23. ЈУЛ 1975.

ЗАНИМЉИВЕ СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ

ОДБРАНА ВРШЦА ОД ТУРАКА 1788. Г.
„.. На глас да су Турци продрли већ код Оршаве, Вршчани се 

почеше најозбиљније  припремати. Обе политичке општине се 
сложише у томе.

Међутим су Турци брзо продирали ... Напуштајући Вршац и 
околину му, ћесаровци су позвали (шта више и гонили) и Вршчане 
да напусте своје куће, јер град су требали сами браниоци да запале, 
како неби ничим користио непријатељу, од ког га је, уосталом 
иста судбина очекивала. Али при свем том, ипак је остало 75 
храбрих становника са одлуком да спасу место, или да бар сачувају 

преостало имање...
Да би непријатељ 

помислио да је у 
Вршцу улогорена 
повећа ћесарска 
војска, они на брзу 
руку опколише 
место, поставивши 
у н и ф о р м и с а н е 
стражаре, по 
улицама наложише 

ватре, а бубњевима и другим справама дизаше ужасну ларму. 
За управитеља овог подузећа изабраше ови храбри људи 
Јакова Хенемана, неког, како вели предање, веома одважног 
човека. Септембра, 11. Турске убијце и паликуће се појавише на 
југоисточној страни вароши. Чинило се да је дошао крај Вршцу. Али 
Хенеман и дружина му јуначки су се држали. Лармом по вароши и 
униформисаним стражама толико су застрашили Турке, да се ови не 
усудише напасти место, већ се обманути повукоше у алибунарски 
предео више се не појављујући пред Вршцем.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1., БРОЈ 7. 23. ЈУЛ 1975.

„КОМУНИСТА СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ“
Из још необјављене књиге Косте Митровића „Младост једне 

генерације“ преносимо напис који говори о погибији Славка 
Мунћана – Саве септембра 1941. у Вршцу, тада секретара  Окружног 
комитета КПЈ.

Тихо јутро почетком септембра 1941. у Вршцу. Окупација. Кућа 
тетка Србиновице (Лепосаве Барбуловић) у Карађорђевој улици 
(данас улица 2. октобра), од почетка рата пријатан дом сиромашним 
ђацима-самцима, сада је место становања Славка Мунћана – Саве, 
секретара окружног комитета Партије.

Долазе Славкови пријатељи, људи млади, пуни духа и топлих 
речи за тетка Србиновицу. Она их дочекује и испраћа као своју децу, 
настојећи да не прекида њихове (често веома дуге) разговоре, да им 
не смета својим присуством... Све је за њу у овој кући текло по једном 
природном току ствари и она није желела да га нечим наруши.

Ево, и јутрос је један млади човек, оставши код Славка читаве 
ноћи, хитро напустио кућу, удаљивши се брзо према башти. (Био је 
то секретар КПЈ за алибунарски срез, Букацел).

Тек што је Букацел отишао, на вратима се појавио Ратко 
Ранисављев. Славко је био спреман да одмах пођу. На улици их је 
чекао покривен фијакер, спреман да их пребаци до места састанка 
партијских активиста. Славко није ни слутио да му Ранисављев, 
по налогу полиције, спрема издају. Стигли су до „мале цркве“, и 
пре него што ће прећи мост на Месићу, изненада им се са десне 
стране створи полицијски агент Кудитек. Славко хитро искочи из 
фијакера и даде се у трк Алексином улицом. Агент испали неколико 
хитаца, једно зрно погоди Славка у ногу, међутим он настави своје 
бекство, замакавши Змај Јовином према 
гробљу. Нашавши се пред кућом која 
је била закључана и угледавши агента 
који му се приблажавао, Славко одлучи 
да се не преда жив. Последњи метак из 
револвера наменио је себи. – Комуниста 
се не предаје – говорио је Мунћан својим 
партијским друговима. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Едсон Арантес до Насименто, 
познатији као Пеле, рођен је 23. октобра 
1940. године у малом граду који носи 
симболичан назив Три срца (Três 
Corações). Многи га сматрају најбољим 
фудбалером свих времена и човеком 
који је прославио “најважнију споредну 
ствар на свету”, а ФИФА га је прогласила 
најбољим фудбалером 20. века.

Занимљиво је да је Пеле име добио 
по Томасу Едисону, пошто је струја у кућу 
његових родитеља уведена непосредно 
пре него што је рођен будући најбољи 
фудбалер света.  Пеле је као 17-годишњак 
заиграо за Бразил на Светском првенству 
1958. године у Шведској, и донео свом 
тиму прву титулу шампиона света у 
историји. У полуфиналу такмичења 
постигао је хет-трик, а са још два поготка у 
финалу против домаћина постао је други 
стрелац турнира са шест голова.

Три пута светски шампион
Пеле је још два пута у каријери 

освајао титуле шампиона света. Четири 
године после успеха у Шведској, Бразил 
је одбранио титулу у Чилеу, мада је 
Пеле пропустио већи део турнира због 
повреде. Трећу титулу Пеле је освојио 
на Мундијалу 1970. у Мексику, а та екипа 
Бразила сматра се најбољим нападачким 
тимом свих времена. Пеле је још једном 
био стрелац у финалу, а Селесао је стигао 
до треће титуле шампиона света.

Годину дана после треће титуле 
на мундијалима, Пеле је одлучио да 
се опрости од дреса са националним 
грбом. Занимљиво, сам Пеле је изабрао 
да опроштај буде против селекције 
Југославије. Утакмица је одиграна на 
“Маракани” у Рио де Жанеиру пред 140.000 
гледалаца и завршена је резултатом 2:2. 
Пеле је десет минута пре краја сусрета 
подигао обе руке и отрчао почасни круг. 
За репрезентацију Бразила одиграо је 
92 утакмице и постигао невероватних 77 

голова.

Гинисов рекорд - више од 1.000 
постигнутих голова

Према званичним подацима, Пеле је 
у каријери одиграо 1.363 утакмице, на 
којима је постигао 1.281 погодак, чиме 
је ушао у Гинисову књигу рекорда као 
особа са највише голова током фудбалске 
каријере.

Само два клуба у каријери
Пеле је у каријери наступао само за 

два клуба - бразилски Сантос и амерички 
Космос. За Сантос Пеле је наступао од 
1956. до 1974. године и, у 638 утакмица, 
постигао 619 голова. Последње три 
сезоне у каријери провео је у америчком 
Космосу, где је на 56 мечева постигао 31 
погодак. Последњу утакмицу у каријери 
одиграо је 1977. године, а био је то меч 
између Сантоса и Космоса.

Најбољи фудбалер у 20. веку
Сва своја фудбалска достигнућа Пеле 

је “наплатио” 1999. године, када га је 
Међународна федерација за фудбалску 
историју и статистику прогласила 
најбољим играчем у 20. веку. Једини је 
фудбалер који је три пута освајао титулу 
шампиона света, најбољи је стрелац у 
историји бразилске репрезентације, а са 
Сантосом је две године узастопно освајао 
Копа Либертадорес - Куп шампиона Јужне 
Америке.

По завршетку каријере бавио се 
бизнисом, радио као коментатор, у 
једном мандату био је министар спорта 
Бразила (1994-1998), а опробао се и као 
глумац у три филма. Био је и остао највећи 
промотер фудбала.

Извори: РТС, Енциклопедија 
Британика, Енциклопедија фудбала

ИГРАЧИ КОЈИ СУ СТВАРАЛИ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ

ПЕЛЕ 
НАЈБОЉИ ФУДБАЛЕР 20. ВЕКА

Ференц Пушкаш највећи је мађарски 
фудбалер у последњих 50 година. Рођен 2. 
априла 1927. године, умро 17. новембра 2006. 
Одиграо је 85 меча за мађарску фудбалску 
репрезентацију и постигао 84 голова. Током 
каријере играо је само за два клуба, Хонвед 
и Реал Мадрид. Данас се сматра једним од 
најбољих фудбалера свих времена.

У Мађарској
Пушкаш је своју каријеру почео у клубу 

Кишпешт где је радио његов отац као 
тренер јуниора. 1949, клуб је преузет од 
стране министарства одбране и постаје 
клуб мађарске армије. У то време у клубу 
су играчима давани надимци по узору 
на војне чинове и Пушкаш је тако постао 
Галопирајући Мајор. За време своје каријере 
у Хонведу Ференц Пушкаш је допринео 
освајању пет титула државног првака. За то 
време је четири пута био најбољи стрелац 
лиге и једном најбољи стрелац у рангу свих 
европских лига.

Пушкаш је дебитовао за национални тим 
20. августа 1945. у победи над Аустријом 5 - 2 
и том приликом се уписао у стрелце. Остаће 
запамћено да је у каријери три пута постигао 
хет-трик, два против Аустрије и један 
против Луксембурга, дао је и четири гола 
против Албаније у победи од 12:0. Мађари 
предвођени Пушкашом су били први тим 
са континенталне Европе који је Енглеску 
победио на њиховом терену. То је било на 
стадиону Вембли, а резултат је на крају био 
3-6.

На светском првенству 1954. Мађарска 
је заузела друго место изгубивши од 
Западне Немачке са резултатом 3:2. Била 
је то најбоља генерација репрезентација 
Мађарске свих времена названа „лака 
коњица“ и била је највећи фаворит те године 
за титулу светског шампиона. У финалу су 
против западних Немаца већ у 8. Минуту 
водили са 2:0 головима Пушкаша и Цибора, 
међутим Немци су у наредних десет минута 
изједначили, а у финишу утакмице дошли до 
победе и титуле. 

Задњу утакмицу за репрезентацију 
Мађарске је одиграо 14. октобра 1956. у Бечу, 
такође против Аустрије. Мађарска је и у овој 
утакмици победила, овај пут са 2:0, и Пушкаш 
је опет постигао гол.

У Шпанији
Након избијања револуције Ференц 

Пушкаш одлази у Шпанију где игра кратко 
време за Еспањол, али убрзо од фудбалских 
званичника добија забрану играња у трајању 
од две године. У то време се сели најпре у 
Аустрију па потом и у Италију. Фудбалски 
клубови Милан и Интер покушавају да 
га доведу у своје редове. Коначно 1958. 
потписује за Реал Мадрид у својој 31 години. 
Пушкаш је био веома успешан и у Реалу. 
У шпанској лиги је у свакој од првих шест 
сезона дао 20 и више голова. У Купу шампиона 
је постигао 35 голова у 39 утакмица. Године 
1960, Реал је освојио титулу првака Европе 
победивши Ајнтрахт из Франкфурта са 7:3 а 
Пушкаш је дао 4 гола.

За време боравка у Реалу саиграч у 
нападу му је био Алфредо Ди Стефано. За 
репрезентацију Шпанији одиграо је четири 
утакмице на Светском првенству 1962. али 
није постигао ни један гол.

Тренерска каријера
Највећи успех као тренер је постигао са 

Панатинаикосом игравши у финалу Купа 
шампиона.

Каснији живот
Ференц Пушкаш се враћа у Мађарску 

1993. У његовој земљи га проглашавају 
најбољим фудбалером последњих 50 година. 
Највећи мађарски стадион раније познат као 
Стадион грађана (мађ. Нéпстадион), добија 
његово име 2002.

Године 2000, је установљено да болује од 
Алцхајмерове болести. Тринаестог септембра 
2006. пребачен је у Будимпештанску болницу 
где умире 17. новембра 2006. од упале плућа. 
Имао је 80 година.

Извори: Википедија, Енциклопедија 
фудбала

ФЕРЕНЦ ПУШКАШ
ГАЛОПИРАЈУЋИ МАЈОР „ЛАКЕ КОЊИЦЕ“
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ФУД БА Л

По завршетку својих полусезона, пионирска и кадетска 
селекција гостовале су на турнеји у Сарајеву и одмерили снаге 
са вршњацима из сарајевског Олимпика и Школе фудбала 
Бамбиноси. Координатор омладинске школе Горан Милићевић - 
Ђидра изнео је импресије после новог искуства за његове пулене.

- Наставили смо са трендом одласка на мини турнеје у земље 
окружења, после Румуније и Словеније на ред је дошла Босна и 
Херцеговина. Свакако, ово је још једно велико искуство за све нас. 
Организација и гостопримство домаћина били су на врхунском 
нивоу, сјајно смо се забавили, али такође, оставили добар утисак 
на терену, креирали нове контакте. Договорили смо долазак 
неких босанских екипа у Србију идуће године, истакао је Горан 
Милићевић.

Од 15 децембра до првих дана јануара омладинска школа иде 
на заслужен одмор када ће играчи и стручни штаб пунити батерије 
за нова искушења. Са екипом су били и тренер сениорке екипе 
Ненад Мијаиловић и асистент Иван Илијевски што је потврда 
велике пажње која се посвећује омладинској школи и још један 
знак да су приче око нових улагања и јачања кадетске селекције 
на пролеце тачне.

КАДЕТИ И ПИОНИРИ ОФК ВРШЦА ГОСТОВАЛИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ТУРНЕЈА САРАЈЕВО 2020. 
ВЕЛИКО ИСКУСТВО

Кадети ОФК Вршац

Стадион „Алберто Х. Армандо“ или „Бомбоњера“ налази се у 
предграђу главног града Аргентине, Буенос Аиреса, Ла Боки и дом 
је фудбалера Боке Јуниорс. 

Надимак „Бомбоњера“ стадион је добио због свог 
карактеристичног облика, јер је једна трибина „равна“, док се 
преостале три трибине уздижу високо у круг. Званичан назив 
стадиона од 1986. до 2000. је био стадион Камило Сичеро, по 
председнику Боке јуниорс из 30-их година 20. века. Данашњи 
назив Алберто Х. Армандо стадион је добио 27. децембра 2000, у 
част бившег председника клуба, који је био на тој функцији више 
од две деценије. Стадион има капацитет за 49.000 гледалаца, у 
власништву је Боке јуниорс, једног од најпознатијих фудбалских 
клубова у Аргентини. Необичан облик овог стадиона му је заправо 
омогућио одличну акустику, па су навијачи Боке добили надимак 
„Ла Доће“ („12-ти човек“).

Извршни одбор на челу са председником Камилом Сичером 
је 1937. покренуо конкурс за одабир најбољег пројекта за нови 
стадион, а победио је пројекат који фаворизује коришћење 
армирано бетонских конструкција. Аутор пројекта био је 
словеначки архитекта Виктор Сулчич, заједно са геометром 
Раулом Бесом и инжењером Хосе Луис Делпином. Једна од главних 
ставки тог пројекта је направити дизајн у складу са ограниченим 
простором на располагању, што је и једна од карактеристика 
Бомбоњере. 18. фебруара 1938. је постављен камен темељац 
у присуству председника Аргентине, Агустина Педро Хусте, а 

изградња је почела 6. августа. Стадион је изграђен за две године 
и свечано отворен 25. маја 1940. пријатељском утакмицом између 
Боке јуниорс и Сан Лоренза, која је завршена победом Боке од 
2:0, а историјски први гол на новом стадиону је у 13-ом минуту 
постигао Рикардо Аларкон.[4] Први званични меч је одигран 2. 
јуна против Њуелс Олд Бојса у оквиру деветог кола Прве лиге 
Аргентине, а Бока је победила са 2:0.

1951. је почела изградња трећег нивоа стадиона и уградња 
система вештачког осветљења. Ови радови су завршени 1953., а 

прва утакмица са новим осветљењем и проширеним стадионом 
је одиграна 12. фебруара 1953., када су се у пријатељској утакмици 
састали Бока јуниорс и Хајдук из Сплита (1:1)

Терен стадиона има минималну дужину по прописима ФИФА 
- 105 x 68 м. 

На почетку је Бомоњера и била дом репрезентације у 
такмичарским мечевима од 1957. до 1973. Али када је влада 
Хуана Перона одлучила да Монументал буде главни стадион 
Мундијала 1978. године, побеснели Бокини навијачи су протерали 
репрезентацију са Бомбоњере. Војна хунта је устоличила 
Монументал као дом аргентинске репрезентације. И изазвала бес 
Бокиста.

До 1978. године, Аргентина је одиграла 28 мечева на стадиону 
Боке, победила у 18 (64 одсто), играла нерешне у осам (19%) и само 
два пута је поражена (7%). Од 1978. је национални тим Аргентине 
на Монументалу играо чак 79 пута! Има 62 одсто победа, 24 одсто 
ремија и 15 одсто пораза... Од 1978. па до данас је репрезентација 
Аргентине одиграла је само три меча на Бомбоњери! Пријатељске 
дуеле против Мађарске (1992) и Бразила (2009) и дуел са 
Колумбијом (1997). Али, када је пласман на Мондијал у Русији 
2018. године био доведен у питање, “Гаучоси” су поново вратили 
на “Бомбоњеру”.

Извори: Енциклопедија фудбала, Википедија, 
Моцартспорт
Фото: in4s.net

СТАДИОНИ НА КОЈИМА ЈЕ СТВАРАНА ИСТОРИЈА ФУДБАЛА

БОМБОЊЕРА – СТАДИОН НА КОМЕ ПРОТИВНИК НИЈЕ СПОКОЈАН

Пионири ОФК Вршац

РЕЗУЛТАТИ ВРШЧАНА НА ТУРНЕЈИ
Кадети:
ШФ БАМБИНОСИ – ОФК ВРШАЦ 1:6 (0:0)
Стадион: „Хасе Ферхатовић“ 
Стрелци за ОФК Вршац: Чупић 3, Крстић, Дугић, Главинић.

ОЛИМПИК САРАЈЕВО - ОФК ВРШАЦ 0:4 (0:3)
Спортски центар Олимпик
Стрелци за ОФК Вршац: Чупић 2, Жула, Крстић.

Пионири: 
БАМБИНОСИ - ОФК ВРШАЦ 1:4 (0:1)
Стрелци за ОФК Вршац: Божин, Јунгић 2, Поткоњак.
Олимпик – ОФК ВРШАЦ 1:1 (1:1)
Стрелац за ОФК Вршац: Јунгић

К И К  Б О КС

У Јагодини је од 11-13 децембра одржан 5. међународни кикбокс 
турнир “ Balkan Best Fighters” у организацији  КБК Ниш и КБС Србије 
на ком је учествовало близу 400 такмичара из 10 земаља. Турнир је 
био отвореног типа на ком су могли да учествују како клубови, тако 
и националне репрезентације. БК Гард је учествовао са 5 такмичара. 
У пионирској конкуренцији наступили су Милица Николић и Андреј 
Петковић, док су у кадетској боје клуба бранили Бранислав Секулић, 
Марија Николић и Милица Павловић.

- Ово такмичење било је изузетно велико искуство за 
наше чланове, а у јакој конкуренцији су укрстили рукавице са 
репрезентативцима Молдавије, Бугарске, Србије, те успели да освоје 
4 медаље, рекао је тренер вршачких кикбоксера Стево Павловић.  

Милица Николић је у конкуренцији пионирки до 32 кг освојила 
сребрну медаљу у кикбокс дисциплини поинт фајт и још једну 
сребрну у дисциплини кик лајт. У кадетској  конкуренцији у 
дисциплини кик лајт Марија Николић и Милица Павловић освојиле 
су бронзане медаље.

ДОБАР НАСТУП ВРШЧАНА НА МЕЂУНАРОДНОМ КИК БОКС ТУРНИРУ У ЈАГОДИНИ

ПРВЕ МЕДАЉЕ МЛАДИХ 
СНАГА „ГАРДА“
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