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Животно осигурање
Добровољно здравствено осигурање 
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С нама је сигурна будућност!
НОВО!      ПЛАТНИ ПРОМЕТ!      НОВО!

УПЛАТЕ СВИХ РАЧУНА 
(струја, телефон, комуналије, таксе, порези...)

БРЗО, ЈЕДНОСТАВНО И ПОВЉНО

акционарско друштво 
за заступање у осигурању  
oгранак Бечеј  
Синиша Боројевић  
Бечеј, Главна 7, локал 22 
Тел.: 021/6910-185 
Моб.: 063/83-575-13  
sinisa.borojevic73@gmail.com

Седница СО Бечеј: 
Трећи ребаланс буџета
На 37. овогодишњој седници: Усвојен трећи ребаланс буџета, 

одлука о рефинанисирању кредита, изабрана нова секретар-
ка Скупштине и нови директор Туристичке организације, усвојени 
финансијски извештаји, допуне финансијских планова за Центар за 
социјални рад, пољочуварску службу (Линк ФТО), Градски музеј, 
установу „Лабуд Пејовић“ и ЈП „Топлана“. Формиране су радне гру-
пе за израду Статута Општине Бечеј, и Локалног акционог плана за 
борбу против корупције. Усвојене су измене у школским, управним 
и надзорним одборима и комисијама. 

Председник општине Бечеј Драган Тошић је на почетку заседања 
овог сазива скупштине најпре  образложио одлуку о рефинансирању 
кредита „подигнутих“ 2007. и 2012. године. Према његовим ре-
чима у питању је одлука да се две транше кредита рефинансирају 
код других банака (до сада су оба била подигнута код Банке Инте-
са) због повољнијих каматних стопа, одређена је Комисија која ће 
покренути поступак тражења нових понуда од осталих банака за 
рефинансирање кредита јер су каматне стопе у већини других ба-
нака повољније и то у значајној мери. Према проценама надлежних 
финансијских служби на овај начин би се на кредитима и отплатама 
уштедело око 50.000 евра. 

Трећа тачка дневног реда 37. заседања СО Бечеј био је ребаланс 
буџета: у оквиру овог ребаланса избачени су неки пројекти за које 
се утврдило да не постоји могућност да буду завршени у току ове 
календарске године (план детаљне регулације Мале Босне, расвета 
за петровоселски пут, смањен део средстава који неће бити утрошен 
до краја године за реконструкцију саобраћајне инфраструктуре). 
Смањена су и нека средства за пројекте где је уговорено извођење 
радова на мањи износ по уговору као и за пројекте који су заврше-
ни а преостало је средстава (Пројекат реконструкције канализације 
отпадних вода, Тандербал). Што се тиче повећања буџетских став-
ки: повећане су субвенције топлани, средства за надокнаду штете 
од уједа паса, за заштиту животне средине и за третирање комара-
ца, субвенције за Дом здравља за ангажовање лекара специјалиста, 
повећање средстава за енергетске услуге за школе, за Градско по-
зориште и за развој спорта на основу повећања сопствених средста-
ва). У овај ребаланс унети су и текући нови пројекти и ставке које 
се односе, како на буџетска издвајања за ове инвестиције тако и за 
средства која су добијена за ове пројекте из виших извора власти 
(Пројекат замене водоводних делова у шахтовима, Пројекат санације 
зграде главне црпне стнице  отпадних вода, Пројекат изградње три 
„паметна“ аутобуска стајалишта, пројекат гасификације дечије уста-
нове „Коцкица“ у Бачком Градишту). Ребаланс је усвојен већином 
гласова. 

СКУПШТИНА
Тачка дневног реда која је изазвала највише полемике је био 

финансијски извештај о раду за 2017. годину ЈП „Топлана“. На 
примедбу опозиционог посланика Милана Бокуна (одборнич-
ка група „Само локално“) да је, према извештају, очигледно да је 
тренд опадања потрошње и производње топлотне енергије из годи-
не у годину све драстичнији и да је исказана финансијска  „добит“ 
предузећа (8 милиона динара) која се налази у извештају за 2017. 
годину нереална јер су годишње субвенције за ово предузеће из оп-
штинског буџета 18 милиона и да је нелогично да сви становници 
Бечеја (који „пуне“ буџет)  плаћају нерентабилност овог предузећа 
чак и ако се не греју на топлану одговорио је најпре директор ЈП 
„Топлана“ Дејан Вуковић који је рекао да је очигледан тренд 
смањивања дуговања из године у годину и да ће се овај тренд на-
ставити. Дејан Вуковић је рекао да ће у договору и у консултацијама 
са оснивачем, општином Бечеј, у току ове године ускладити са за-
коном методологију и начин тарифирања и наплаћивања услуга 
и изједначавање цене за домаћинства и установе и друга правна 
лица (што је такође било једно од питања Милана Бокуна - када ће 
доћи до уклађивања цена за све врсте корисника) али да се цене и 
методологија неће мењати у току ове грејне сезоне. Након директора 
предузећа, Дејана Вуковића, посланицима се обратио и председник 
општине Драган Тошић. Он је у образложењу зашто се овом јавном 
предузећу дају субвенције објаснио да су субвенције намењене пре 
свега за одржавање мреже која је у власништву општине Бечеј и да је 
самим тим обавеза општине да финансира њено одржавање, санира 
евентуалне хаварије или поправке кварова. Он је нагласио да је „про-
блем“ Топлане проблем свих нас (самим тим и буџетски) као што 
је то било која друга установа и градски инфраструктурни објекат. 
Председник општине је такође нагласио да су и даље највећи про-
блем овог предузећа „наслеђени“ дугови из периода прве деценије 
2000-тих. Драган Тошић је такође нагласио да постоји више разло-
га зашто постоји опадање потрошње топлотне енергије из топлане, 
међу њима су и све топлије зиме што је резултирало очигледним 
смањењењима потрошње од стране домаћинстава али што се тиче 
установа и привредних субјеката ту је потрошња остала на истом 
нивоу. Након ове расправе Извештај је усвојен већином гласова

На овом заседању СО Бечеј изабран је нови директор Туристичке 
организација. Од сада ће ову установу водити Немања Карапанџић. 
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Општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду су 
са укупним средствима од 15,7 милиона динара финансирали 

бушење и опремање још једног бунара у Бачком Градишту који ће 
према речима инвеститора бити довољан да се коначно цело Бачко 
Градиште премрежи водоводном мрежом са белом водом и да се ко-
начно из употребе у овом селу комплетно искључи жути бунар који 
је снабдевао један део села. 

Према речима председника општине Бечеј, Драгана Тошића који 
је одржао конферецију за новинаре на простору где су тренутно 
радови у току, овај бунар ће решити и проблем лошег притиска у 
водоводној мрежи који су мештани Градишта имали током летњих 
месеци. Драган Тошић је рекао да је рок за завршетак радова 60 ка-
лендарских дана и да су радови тренутно негде на половини. Према 
његовим речима ово је значајна инвестиција за село и након овог 

Изградња бунара за водоснабдевање  
у Бачком Градишту

сви мештани Бачког Градишта више не би требало да имају про-
блем са водоснабдевањем. Након бушења бунара, биће урађено 
опремање бушотине свом потребном опремом за пречишћавање 
воде и прикључак на водоводну мрежу. 

Председник општине је такође најавио и још неке пројекте 
које се односе на водоснабдевање у општини Бечеј. Пре свега он је 
најавио пуштање у рад и отварање водоводне мреже у Бачком Пе-
тровом Селу које ће коначно добити белу пијаћу воду у цевима, у 
домаћинствима и другим објектима. Бачко Петрово Село је до сада 
имало жуту воду у водоводу која је била техничка вода и није била  
бактериолошки исправна за пиће. Радови на изградњи водовода у 
Бачком Петровом Селу  су завршени предстоји још прибављање 
сагласности од Вода Војводине и Електровојводине што ће, према 
речима Тошића, потрајати још 10-15 дана. 

Поред водовода у Бачком Петровом Селу председник Тошић је 
најавио и један већи пројекат раконструкције водоводне мреже у 
самом граду. Идејни пројекат је прошао код Канцеларије за јавна 
улагања и вредност ове инвестиције је око милион евра. Сада следи 
израда пројектне документације и планова. У међувремену ће током 
зиме бити реализован и пројекат замене вентила у шахтовима а који 
ће бити неопходан да би се урадила дијагностика где су и у којим 
улицама највећи губици, где је водоводна мрежа највише дотрајала и 
где је најхитније неопходна интервенција. Поред већ урађених про-
цена након постаљања нових вентила у шахтовима на раскрсницама 
улица биће још прецизније урађена анализа да би се добјена средства 
што боље и рационалније искористила. 

Поред радова на водоводној мрежи председник општине Дра-
ган Тошић је најавио и један већи пројекат изградње канализационе 
мреже у насељу Мала Босна, инвестиција је вредности 160 милиона 
динара и пројекат се тренутно налази у фази прибављања дозвола, 
након чега ће бити започет рад на пројекту са којим ће се конкури-
сати код виших извора власти до краја ове године. Он је рако да је 
сигуран да ће и ова средства бити одобрена и де ће се овај пројекат 
реализовати. 
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У овом јесењем пeриoду док траје припрeма зeмљиштa за нову 
садњу у последње време у великом броју пoљoприврeдници 

прибeгaвajу старом обичају спaљивaња стрњиштa. Пракса спаљивања 
након жетве ове година добила је размере катастрофе, у целој Србији 
забележени су веома дрaстични случајеви ширења пожара чак 
и са људским жртвама. С обзиром да су пољопривредници добро 
упознати са чињеницом да је ово кажњиво углавном се то обавља 
током ноћи када постоји мања могућност да буду ухваћени, вaтрa 
се често oстaвљeнa бeз нaдзoрa, шири aтaрoм па поред предвиђене 
њиве зaхвaтa често и пaрцeлe сa нeoбрaним житaрицaмa и вoћњaкe, 
прoузрoкуjући вeлику мaтeриjaлну штeту. Сa зaпaљeних стрњиштa 
шири сe дим кojи, нeрeткo, угрoжaвa и бeзбeднoст сaoбрaћaja.Поред 
тога пaљeњeм сe ствaрajу висoкe тeмпeрaтурe, кoje убиjajу такође 
и уништaвajу кoриснe микрooргaнизмe зeмљиштa. У oвoм случajу 
стрaдajу и кишнe глистe, кao и другe живoтњe кoje су вeoмa битнe зa 
ствaрaњe хумусa. Нaкoн пaљeњa, плoдни слoj зeмљиштa прeкривeн 
je пeпeлoм, штo сe кaсниje прeтвaрa у прaшину. Њу спирajу кишe и 
oднoсe вeтрoви, нeстaje плoдни слoj. Oсим тoгa, пaљeњe прeдстaвљa 
и oпaснoст, jeр сe вaтрa мoжe прoширити и ван пољопривредног 
земљишта и изaзвaти пoжaрe вeћих рaзмeрa.

Стручњaци кaжу дa пoслe жeтвe нe трeбa пaлити стрњиштa зaтo 
штo сe тaкo уништaвa нe сaмo oргaнскa мaтeриja, нeгo и читaвa 
микрoфлoрa нa дубини и дo пeт сaнтимeтaрa. Уништaвaњeм хумусa, 
кaжу стручњaци, смaњуje сe плoднoст зeмљишта, штo тражи вишe 
улaгaњa у ђубривa, пa прeдлaжу зaoрaвaњe жeтвeних oстaтaкa. 
Већина паора се ипак жали да немају сви адекватну  (и скупу) опрему 
и тракторе да се заоравање уради одједном па се троши јако пуно 
нафте јер морају да то раде у неколико наврата што је скупо. Ипак 
треба имати у виду да се овaкo, сeм oчувaњa плoднoсти и квaлитeтa, 
у зeмљиштe враћа и дeo хрaнивa из прeдхoднe културe. 

Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje Mинистaрствa унутрaшњих 
пoслoвa на државном нивоу пoзвao je грaђaнe дa нe спaљуjу нискo 
рaстињe нa oтвoрeним прoстoримa, jeр je тo у прeтхoднe двe нeдeљe 
дoвeлo дo пoвeћaњa брoja пoжaрa и то за oкo сeдaм путa више него 
у истом пeриoд прoшлe гoдинe. Oд пoчeткa oктoбрa нa тeритoриjи 
Србиje избиo je 1.431 пoжaр нa oтвoрeнoм прoстoру, дoк je у истoм 
пeриoду у 2017. гoдини тaj брoj изнoсиo 216. Зaкoнoм o зaштити oд 
пoжaрa зaбрaњeнo je спaљивaњe билo кoje врстe oтпaдa нa oтвoрeнoм 
прoстoру. Зa прeкршиoцe oвoг зaкoнa су прeдвиђeнe нoвчaнe кaзнe и 
тo зa физичкa лицa oд 10.000 дo 50.000 динaрa, дoк je зa прaвнa лицa 
тaj изнoс oд 300.000 дo милиoн динaрa.

Када је у питању стање у бечејском атару разговарали смо 
са директорком пољочуварске службе „Линк –ФТО“, Тамаром 
Цвејанов, дипл.инг. шумарства. Она нам је рекла да је и у бечејској 
опшини ове године драстично повећан број случајева паљења 
стрњике на њивама и то највише у градиштанском атару, док су у 
бечејском и петровоселском и даље овакви случајеви спорадични. 
Углавном се паљења раде ноћу па, према речима Тамаре Цвејанов, 
ових последњих недеља ноћу градиштански атар „гори као Лас 
Вегас“. Дешава се да починиоци истовремено по договору упале 
на неколико места што је добар начин да онемогуће пољочуваре да 
истовремено реагују и да их ухвате на делу. Уколико их не ухвате 
на делу веома је тешко поднети пријаве и поступак за правно 
санкционисање јер, иако се може претпоставити да то углавном 
раде власници, нема доказа. Бечеј има веома велики атар од 5000 
хектара и за пољочуварску службу је веома тешко држати под 
контролом тако велики простор. Пољочувари већ недељама проводе 
ноћи гасећи пожаре углавном сами јер док ватрогасна служба 

не стигне пожар може да се прошири. У градиштанском атару су 
ватрогасци интервенисали 10-так пута, полиција 3-4 пута до сада. 
Дешава се често да се упали и растиње око канала али и суседне 
њиве које су већ третиране ђубривом које изгори па је и за те 
власнике њива ово велика штета. „Линк-ФТО“ сваке недеље предаје 
надлежној општинској служби извештај са комплетним подацима и 
записницима, службаним балешкама са терена на даље поступање. 

Директорка пољочуварске службе Тамара Цвејанов је још једном 
апеловала на савест наших суграђана да не пале стрњишта јер 
последице могу бити катастрофалне. Они тимe, прe свeгa угрoжaвajу 
свojу и бeзбeднoст људи oкo њих, a ширeњeм пoжaрa мoжe дoћи и 
дo вeликих мaтeриjaлних штeтa нa oкoлним oбjeктимa. У сваком 
случају, из ове службе се надају да ће их бар  предстојеће кише 
спречити да наставе са овим акцијама. 

Паљење стрњике и у нашем атару

MG KIOSCI u sastavu objekta 
Vaše MONETE

MENJAČNICE • PÉNZVÁLTÓ

MONETA

Platni promet  

Najpovoljnije u gradu 

Десетогодишњица 
општинског одбора СНС-а

Свечаним коктелом у страначким просторијама Српске 
напредне странке у Бечеју обележена је десетогодишњица 

рада општинског одбора. На скупу се члановима, симпатизерим и 
гостима обратио председник одбора Вук Радојевић који је сумирао 

резултате рада у претходних десет година посебно у периоду од 
када се ова странка налази на челу општинске владајуће коалиције. 
Он је говорио о пројектима и инвестицијама које је ова власт 
урадила током последњих 6 године и рекао да ће и даље чланови 
ове странке одговорно вршити власт у интересу и за добробит 
града. 
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ДОО „ГАС” Бечеј на основу члана 18 Уговора о изменама и 
допунама Уговора о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију 
гаса ДОО „ГАС” Бечеј 

ОГЛАШАВА
Јавну продају непокретности уписану у РГЗ Служба за ка-

тастар непокретности Бечеј, лист непокретности бр. 13887 к.о. 
Бечеј, парцела број 6688 земљиште под зградом-објектом од 69 
м2, земљиште уз зграду-објекат од 2ара 00 м2, укупне површи-
не од 2 ара 69 м2, породична стамбена зграда у улици 11. но-
вембра бр. 125, власништво ДОО „ГАС” Бечеј из Бечеја, улица 
Чарнојевићева бр. 2, у 1/1 дела.

Јавна продаја ће се одржати 07.11.2018. године у просторијама 
ДОО „ГАС” Бечеј, улица Чарнојевићева број 2, с почетком у 11 
часова.

Почетна цена непокретности, испод које се не може извршити 
продаја, износи 1.915.000,00 динара.  

Лица заинтересована за учешће у јавном надметању су у оба-
вези да уплате 10% депозита од утврђене почетне цене на послов-
ни рачун ДОО „ГАС” Бечеј, број 160-69523-57 који се води код 
Банка Интеза а.д. Београд или да уплату изврше на благајни 
у просторијама ДОО „ГАС” Бечеј, улица Чарнојевићева 
2 у Бечеју, те да доказ о извршеној уплати прикажу приликом 
приступања јавној продаји.

Купац који да најповољнију понуду дужан је да у року од 25 
календарских дана, рачунајући од дана одржане јавне продаје, 
уплати целокупан новчани износ купопродајне цене постигнуте 
јавним надметањем на пословни рачун продавца, након чега ће 
се сачинити купопродајни уговор који ће се оверити код јавног 
бележника и извршити пренос права власништва код РГЗ СКН у 
Бечеју. Порез на пренос апсолутних права плаћа се у складу са За-
коном о порезима на имовину.

Непокретност се може видети сваког радног дана (понедељак-
петак) у периоду од 9 х до 12 х. Заинтересована лица могу да се 
обрате запосленима ДОО „ГАС” Бечеј на телефон број +381 64 
1861 191 или на е-маил:darko.pajko@gasbecej.co.rs како би се до-
говорили о одласку на локацију и извршили увид у некретнину 
која је предмет продаје. 

A Gas Gázszolgáltató Kft. Óbecse Közvállalat alapításáról szóló 
szerződés módosításának és kiegészítésének 18. szakasza alapján a 
Gas Gázszolgáltató Kft. 

HIRDETMÉNYT TESZ KÖZZÉ 
Árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az ingatlant, ame-

lyet a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlankataszteri 
Szolgálatnál, a 13887 számú ingatlanlap, Óbecse k.k. 6688 helyrajzi 
számú telekkönyvi parcellaként vezetnek: 69 m2-es földterület épü-
lettel/létesítménnyel, az épület/létesítmény körüli földterület 2 ár 00 
m2, az összterület 2 ár és 69 m2, családi lakóház a November 11 utca 
125-ös szám alatt, amely 1/1 részben a Gas Gázszolgáltató Kft. Óbe-
cse, Čarnojević utca 2, tulajdonát képezi.

A nyilvános árverést 2018.11.7-én tartják meg a Gas Gázszolgál-
tató Kft., épületében, Čarnojević utca 2, 11 órai kezdettel.

Az ingatlan induló licitára, olcsóbban az ingatlan nem vásárolha-
tó meg, 1 915 000,00 dinár.

Az árverésen résztvevőknek az induló licitár 10%-ának megfelelő 
letéti díjat be kell fizetniük a Gas Gázszolgáltató Kft. Banca Intesa 
a.d. Belgrád bankban vezetett számlájára: 160-69523-57, vagy a 
Gas Gázszolgáltató Kft. pénztárán, a Čarnojević utca 2-es szám 
alatt, a befizetést tanúsító csekket pedig fel kell mutatniuk a nyilvá-
nos árverés kezdete előtt.

A legjobb árajánlatot tevő személynek az árverést követő 25 
napon belül a Gas Gázszolgáltató Kft. számlájára be kell fizetnie az 
árverésen elért teljes vételárat. Ezt követően megkötik az adásvételi 
szerződést, amelyet közjegyzőnél hitelesítenek, majd megtörténik a 
tulajdonjog átvitele a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingat-
lankataszteri Szolgálatnál. Az abszolút jogok átviteléről szóló adót a 
vagyonadóról szóló törvénnyel összhangban fizetik.

Az árverésre felkínált ingatlan munkanapokon (hétfő-péntek) 
9-tól 12 óráig tekinthető meg. Az érdeklődők a Gas Kft. alkalma-
zottaihoz fordulhatnak a következő telefonszámon:+381 64 1861 191 
vagy e-mail címen: darko.pajko@gasbecej.co.rs, hogy megtárgyal-
ják a szóban forgó ingatlan megtekintésének részleteit. 

Донација КЗМ за школу 
„Братство“

Канцеларија за младе општине Бечеј донирала је опрему школи 
за основно и средње образовање „Братство“. Школа је добила 

нову климу, штампач у боји и тепихе/итисоне за учионице. Био је 
ово и добар повод  да са новом директорицом школе Ренатом Ко-
лер и Сузаном Ђукић помоћницом председника општине за посло-

ве образовања и васпитања разговара о предстојећим пројектима 
реконструкције ове школе и евентуалним набавкама потребне 
опреме. Према речима представника Канцеларије за младе Данета 
Мандића ова донација из буџета КЗМ је била вредности око 60.000 
динара. Поред опреме КЗМ је спремила и мале поклоне за децу, 
мајице и цегере чему су се малишани посебно обрадовали. 

Школа „Братство“ је у претходном циклусу оцењивања просвет-
них установа које спроводи Национални просветни савет добила 

лошу оцену (двојку) пре свега због неадекватно обученог особља 
али и због услова за рад. Локална самуправа је реконструкцију и 
опремање ове школе ставила као један од приоритета у наредној го-
дини. У току 2019. уколико се набаве средства биће реконструисана 
објекат у улици Ђуре Јакшића. Према речима директорице Ренате 
Колер предвиђено је да тај објекат буде коришћен за наставу а да се 
у објекат у Доситејевој отвори за дневне програме рада са децом која 
не похађају наставу. Објекат у Ђуре Јакшића је у још горем стању 
и биће проблем да се настава одржава већ током зиме кад крену 
озбиљније падавине. Сузана Ђукић нам је рекла да је процена само 
за грађевинске радове да ће пројекат реконструкције коштати око 10 
милиона динара. 

Рената Колер нам је рекла да је у плану и набавка опреме али 
да све то ће морати да се набавља преко пројеката јер у пројекту 
реконструкције нису предвиђена средства и за опрему. Оно што јесте 
предвиђено је уклањање физичких баријера и то је добро али за неки 
квалитетнији рад биће им потребна набавка асиситивних технолош-
ких помагала и друге опреме, опремање  сензорне собе, тифлолошке 
и логопедске асистивне опреме као и асистивна опрема за децу са 
моторичким потешкоћама. 

Један од разлога зашто је школа добила слабију оцену на процени 
био је неадекватан кадар који ради у школи, већина наставника је об-
учена да ради у типичним школама и нема образовање дефектолога 
што је веома велики проблем јер је и иначе овај профил образовања 
у целој држави дефицитаран. Директорица школе нам је рекла да су 
предвиђене обуке за постојеће особље али и да су у сталном кон-
такту са Медицинским факултетом у Новом Сад и Факултетом за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и да ће како буду излазили 
кадрови из наставе покушати да их привуку и запосле. 

Израђујемо по Вашој жељи
позивнице  

за рођендане, крштења  
и друге прославе
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s.z.r. PROZOR TOTAL
TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA

DRVENIH PROZORA
NE MENJAJTE
DOBRE STARE

DRVENE PROZORE 
80% DRVENIH PROZORA 

NE TREBA MENJATI. 
Dovoljno ih je samo

TEHNIČKI OBRADITI I 
TERMO I ZVUČNO

IZOLOVATI
Besplatan izlazak i naša stručna 

konsultacija, trajna garancija

Posle naše tehničke obrade i izolacije
vaših prozora rezultat je sledeći: 
- do 30% uštede energije
- značajno smanjenje buke
- nema prašine i neprijatnih mirisa

prozortotal@gmail.com
mob: 064/29-209-39

Зашти у последње време расту покрети за неформално 
организовање мајки и иницијативе за социјалну ангажованост 
родитеља у Србији када је прокламативно „подршка“ за 
репродуктивна права државе све већа? Вероватно због тога што, 
најчешће иза веома популистичке декларативне подршке за 
репродуктивне програме углавном стоји једна веома конзервативна 
„брига“ о бројности нације а не цивилизацијски помак ка 

одговорнијој политици према женским правима и правима на 
подршку државе током репродуктивног периода у животу. 
Програми једнократне финансијске подршке од стране државе за 
породице и мајке не значе много уколико је доминантан систем на 
снази  где не постоји било каква намера да држава уреди законски 
али и контролише тзв „тржишни“ систем у домену политике 

Неформално организовање мајки –  
политички или друштвени покрети

запошљавања и тржиште радних места и то пре свега у приватном 
сектору који је глорификацијом феномена „инвеститора“ и 
прокламованог култа „предузетништва“ постао недодирљив. У 
пракси већина жена више не очекују да ће моћи да се, уколико 
се одлуче да оду на породиљско, врате на посао и већина сматра 
да нема права да овако нешто захтева од послодавца. Дакле, 
женама је систематски и успешно наметнут осећај кривице јер 
ставља послодавца у незгодну позицију да он на „штету“ фирме 
финансира њену потребу да рађа. 

Нeoлибeрaлни систем и глорификација капитала дeгрaдирa 
пре свега систeм сoциjaлнe зaштитe, a нoвe eкoнoмскe и сoциjaлнe 
пoлитикe стављају и социјалну заштиту  на тржиште. У oвaквим 
услoвимa, oргaнизoвaњe je вeoмa кoмпликoвaн зaдaтaк, aкo нe 
и нeмoгућ. Пoстoje пoкушajи oргaнизoвaњa и приближaвaњa 
пoстojeћим синдикaтимa али су они део система у већини 
случајева док у приватним фирмама они ни не постоје. У овом 
тренутку битна је  изгрaдњa сoлидaрних плaтфoрми кoje служe 
oргaнизoвaнoм oтпoру као што су иницијативе удружења грађана 
или покрети као што су „Маме су закон“ који у последње време 
успева све успешније да покрене акције које имају 
веома велик друштвени ефекат и одзив. Овај покрет 
је успео да се наметне  и активно укључи и у дебату о 
изменама законске регулативе и самим тим државне 
политике када су у питању теме које су у фокусу овог 
покрета. 

Питaњe сoциjaлизaциje пoљa рeпрoдукциje тј. 
питање иницијативе за самоорганизовањем je питaњe 
бoрбe зa прeузимaњe кoнтрoлe нaд нaшим тeлимa 
и нaшим живoтимa. Кoлeктивизaциja (државна и 
регулисана) бригe o дeци знaчи дeљeњe oдгoвoрнoсти 
зa рeпрoдукциjу живoтa нaшe дeцe, aли и oтвaрaњe 
прoстoрa зa дeцу, кaкo би oнa једног дана пoстaлa 
рaвнoпрaвни дeo неког друштвeнoг пoкрeтa као што 
су то, у овом историјским тренутку, њихове мајке. 
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dinara
70,00

dinara
94,90

dinara
55,00

Pepsi biter
1,5l

dinara
84,90

I VIŠE OD 2000 ARTIKALA – TRAJNO NISKE CENE  *  ODLOŽENO PLAĆANJE DO 90 DANA NA ČEKOVE GRAĐANA

SUPER!
STVARNO

VREDI!

Vino Gušt Vranac
PET 
2/1 Knjaz Miloš Pet 

1,75l

dinara
39,90

Kafa
Doncafe 
Moment 

100g

Mirinda
2l 

dinara
209,90

Šampon fresh 
breza

1/1 

Waltz Roll Ćatić
250g

(čokolada, kokos, lešnik, mleko, jagoda)

Mlevena ljuta  
paprika

50g
Aleva

dinara
249,90

dinara
59,99

dinara
89,90

Pepsi twist
2l 

Lampion srednji
piramida 

dinara
79,90

dinara
49,90

Sok YU Cola
2/1

dinara
52,90

Kafa C
100g

dinara
139,90Šampon fresh 

kopriva
1/1 

Šampon fresh 
kamilica

1/1 Lampion mini

Lučice 
velike

Vino Kalem  
Vranac 

1/1

Sok YU  
Narandža

2/1

Sok Frutella 
 Cola
2/1

Sok Frutella 
Narandža

2/1

Vafl Sun Mil mleko
160g 

Pionir

Vafl Sun Mil Cica
160g 

Pionir

Mlevena slatka
 paprika

100g
Aleva

Sudžuk
100g

Aleva

dinara
129,90 dinara

30,00

dinara
94,90

dinara
94,90

dinara
69,90

dinara
94,90

dinara
85,40

dinara
219,90

Picnic
pileći narezak

100g

dinara
29,90

dinara
39,90

Picnic
pileća pašteta

100g
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A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága (Nin-
kov Kovačev Olga, Náray Éva és Csernik Attila elnök) egyhangú 

döntése alapján a 2018. évi Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat 
Acsaji Györgyi óbecsei származású, Újvidéken élő képzőművész és pe-
dagógus kapta meg.  Az elismerést a Topolyai Napok keretében szeptem-
berben adták át a topolyai Művelődési Ház galériájában, ahol megnyílik 
a díjazott kiállítása is. 

“A múlt és a jelen kapcsolódását kutatja a magán és a nyilvános társa-
dalmi kontextusok találkozópontjában az emberi testen vagy egy-egy táj-
képen keresztül, figuratív formakezeléssel és a szürrealitás attitűdjével.” 
Magadra ismertél a zsűri indoklásában vagy rácsodálkoztál kissé?

-Félig-meddig magamra ismertem, de volt olyan rész, amire rácso-
dálkoztam a méltatásból. Én nem szeretem kategorikusan kijelenteni ma-
gamról, hogy milyen stílusban alkotok, ezt leginkább a művészeti kritika 
vagy az idő dönti majd el. Én reális, figuratív, fölismerhető módon festek, 
de a képeim mondanivalója átvitt értelmű – talán ezért vélték szürreális-
nak a stílusomat.

-A múlt és jelen kapcsolódá-
sa viszont nagyon is stimmel, ez 
egyértelműen tetten érhető a ké-
peiden.

-Valóban így van, mert gyak-
ran használok fel régi fotókat a 
képek előkészítéséhez: zenésze-
ket, halászokat, letűnő mestersé-
geket örökítettem meg így példá-
ul. Arról van szó, hogy ugyan a 
mai világban keresem a motívu-
mokat a munkámhoz, de sokszor 
régi dolgokat örökítek meg olyan 
jelképekként, amelyek szerintem 

értéket képviselnek. 
-Tavaly Óbecsén is láthattuk a Festészeti napló az eltűnésről című so-

rozatodat, amelyben az általad említett portréképek mellett fontos szere-
pet kapott a Tisza is. 

-A kiállításon szereplő táj-
képsorozatomat a Tisza ihlette, 
ahova gyakran jártam le fotóz-
ni. Ezeken a fotókon az elha-
gyatottság érzése ragadott meg 
leginkább, ebből született meg 
az eltűnésről szóló kiállítás. A 
Tisza mindig is fontos energia-
forrás volt a számomra, a mai 
napig, ha hazamegyek, első 
utam a folyóhoz visz.

-Kiváló rajztudásodat is 
méltatták a szakemberek. Ez a 
készséged nem az akadémián 
szerzett tudásodnak köszönhe-
tő, igaz?

-Én már ötödikes koromban 
tudtam, hogy rajzolni és festeni szeretnék, pedig a családomban senki nem 
foglalkozott még csak hasonlóval sem. Én a művészeti alapokat - elsősor-
ban a rajzot - tíz éven át tanultam Óbecsén Skrabány Viktor festőművész 

Acsaji Györgyi 1986-ban született, jelenleg Óbecse–Újvidék között 
ingázva él és dolgozik. 

Első művészi lépéseit Skrabány Viktor óbecsei festőművész óbecsei 
műtermében tette meg.

2005 és 2009 között az Újvidéki Művészeti Akadémia festészeti sza-
kán tanult, ahol elvégezte a mesterképzést is. Az újvidéki Bogdan Su-
put Formatervezői Iskola tanára, 2011-től a Vajdasági Képzőművészek 
Társasága (SULUV), 2017-től  a Szerbiai  Képzőművészek Társasága 
(ULUS) tagja.Többször volt önálló kiállítása és számos csoportos kiál-
lításon, valamint jelentős hazai és külföldi festőtáborokon is vett részt.

Díjai:
2006: Milivoje Nikolajević-díj rajztanulmányra az Újvidéki Művé-

szeti Akadémián
2016: Külön díj a 3. Nemzetközi Biennálé kollázson
2017: Első díj a 24. rajzkiállításon, Sabác
2018: Nagyapáti Kukac Péter művészeti díj

Kameni spavači - Kőalvók

Obale i ljudi - Partok és emberek

műtermében, amiért végtelenül hálás vagyok neki. Az akadémián a rajz-
tudást már elvárják a hallgatóktól, pedig nincs minden akadémista ennek 
birtokában, amikor oda kerül.

-Az akadémia elvégzése 
után volt-e a te életedben is üres-
járat?

-Volt bizony. Nagyon ne-
héz olyankor feltalálnia magát 
egy művésznek, ami a tanítási 
módszer hibája is. Munkával, 
türelemmel, hittel és kitartással 
végül nálam minden a helyére 
került.

-Szeptemberben Belgrádban 
az NLB Galériában is nyílt kiál-
lításod Kőalvók címmel. Ezzel a 
címmel volt már festményekből 
és rajzokból álló tárlatod, azaz a 
technika akkor más volt. Mit je-
lent az, hogy Kőalvók?

-Ez egy személytelen arcké-
pekből álló sorozat, amihez most 
valamiféle belső tájképet szim-
bolizáló kőtextúrát választottam. 
A korábbi kiállításomhoz képest 
ez első látásra egy jóval nyugod-
tabb, letisztultabb anyag, de sze-
rintem mégis van benne valami 
felkavaró.

-Elég-e ma szépet, harmoni-
kusat alkotni vagy a sikerhez kell a provokáció, a meghökkentés is?

-A kortárs művészet provokatív és meghökkentő, de tőlem ez távol 
áll, mert szerintem a provokációnál a gondolati mélység sokkal fonto-
sabb. A provokáció csak kivételes esetben lehet hosszú hatású. A mű-

vésznek elsősorban őszintének, 
önazonosnak kell lennie.

-Mi foglalkoztat mostanság?
-Nem tudom, hogy elárul-

jam-e, mert nem tudhatom, mi-
ként fog sikerülni, de a Kőalvók 
sorozatból szobrokat is szeret-
nék készíteni.

-Miből merítesz újabban 
inspirációt?

-Mostanában leginkább 
könyvekből merítek ötleteket, a 
Kőalvókat például Danilo Kiš 
és David Albahari könyvei ih-
lették. Nemrégiben olvastam 
Steinbeck Egerek és emberek 
című könyvét, és azonnal láttam 
magam előtt a képet, amit meg-
ihletett. Nagy hatással volt rám 
az egész történet, de olykor egy 
szó is elég ahhoz, hogy elindít-
son bennem valamit.. A diákjai-
mat is igyekszem az olvasás felé 

irányítani - arra tanítom őket, hogy legyenek kritikusak azzal kapcsolato-
san, amit olvasnak és látnak a világból.

F.R.

Harmonikaš - Harmonikás

Hodaj pokraj mene - Járj mellettem

Kőalvók 
Az idei Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat az óbecsei származású Acsaji Györgyi nyerte el
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Krizantém helyett végre 
aszfalt került a kátyúkban

“Kivirágzott” nemrégiben néhány út Óbecsén: a Köztársaság és a Pe-
tőfi utcák egy részén a tátongó kátyúkba krizantémokat ültetett néhány 
óbecsei lakos. A fiatalok egy csoportja amiatt ragadott ültetőlapátot és 
locsolókannát, mert ilyen módon szerették volna felhívni az illetékesek fi-
gyelmét arra, hogy ezeken az útszakaszakon több mint két héttel korábban 
kitisztították, de nem tömték be a kátyúkat, emiatt több gépkocsitulajdo-
nos is defektet kapott. A veszélyre tábla sem figyelmeztette az autósokat. 
Ilyen gonddal Péterrévén is szembesülhettek az autósok.

A virágültetés kapcsán Željko Plavšić, az utak karbantartásáért felelős 
Komunalac Közvállalat igazgatója, megkeresésünkre annyit üzent: nem 
kommentálja dologtalan emberek hülyeségeit, a kivitelező hamarosan 
folytatni fogja a munkát. 

Bár a kriztantémoknak egy nap múlva már csak hűlt helye volt, az 
akció visszhangjának meg volt az eredménye: pár nappal később a kivi-
telező valóban befejezte a munkát. Ehhez nyilván kellett Dragan Tošić 
polgármester közbenjárása is, aki az újságírók megkeresésére elmondta: 
jómaga is jelezte a közvállalat igazgatójának, hogy hiba volt megjelölés 
nélkül hagyni azokat az útszakaszokat, ahol ilyen veszélyes lyukak ma-
radtak az úttesten, és az ehhez hasonló munkálatokat a jövőben nyáron, a 
kevésbé forgalmas hónapokban kell elvégezni. 

Szilágyi Miklós ügyvéd tájékoztatása szerint annak a sofőrnek, akinek 
hasonló úthiba miatt kilyukad a gumija vagy más módon megrongálódik 
a gépkocsija, fényképekkel kell dokumentálni az esetet és ki kell hívnia a 
helyszínre a rendőröket, akik jegyzőkönyvet vesznek fel az eseményről. 
A károsult csak ezzel a jegyzőkönyvvel léphet fel kártérítési igényével 
az útkarbantartó felé.                                                                             F.R.

Korszerű közvilágítás 
lesz a községben

Köz- és magántulajdonú vegyes vállalkozással fog közvilágítást kor-
szerűsíteni a község területén az óbecsei önkormányzat, a vállalat 

megalapítására nemrégiben érkezett meg Óbecsére a szerb kormány il-
letékes bizottságának a jóváhagyása. 

Dragan Tošić polgármester szerint a 2,2 millió eurós beruházás az 
óbecsei adófizetőknek egy fillérjével se kerül majd többe annál, mint 
amennyit ezidáig a közvilágításra költöttek a községi költségvetésből, 
a beruházó pedig profitként a megtakarítás összegét teheti majd zsebre. 
Az önkormányzat partnere közel 4500 hagyományos izzót cserél majd 
energiatakarékos LED-ekre és fémhalogép lámpákra,  lecserél 114 vil-
lanyoszlopot és 104 kandelábert, valamint pótolja a villanyoszlopok 
hiányzó izzóit is. Az energiatakarékos LED-izzókkal úgy is lehet majd 
takarékoskodni, hogy azok este 22 óra és reggel 6 óra között csupán fél 
teljesítménnyel fognak működni. A szakértők becslése szerint ezekkel 
a változásokkal havonta akár 1500 eurót is meg lehet majd spórolni.

A vegyes vállalkozás létrehozásához szükséges partnert közbe-
szerzési eljárással keresi az óbecsei önkormányzat, amit várhatóan 
november írnak ki. A közbeszerzési pályázat nyertesére hárul majd a 
közvilágítás korszerűsítése mellett annak karbantartása is az elkövet-
kező tíz évben, és a kiégett izzókat 48 órán belül kell majd lecserél-
nie. A vandálok kereszttüzébe gyakran kerülő közvilágítást az önkor-
mányzat a község egész területén kiépített videofelügyelettel szeretné 
megóvni a rongálástól, amire a pénzt pályázaton szeretnék megszerez-
ni.                                                                                             F.R.

Ezek az új parki kandeláberek már többször váltak vandálok célpontjává

Utazási támogatás  
egyetemistáknak

Egyetemisták és főiskolások utazását támogatja az óbecsei önkor-
mányzat, az erről szóló pályázati felhívás az önkormányzat hivata-

los honlapján (www.becej.rs) jelent meg. A  helyközi útiköltség-térítés-
re azok az óbecsei lakhellyel rendelkező rendes főiskolai vagy egyetemi 
hallgatók jogosultak, akik naponta utaznak, nem laknak kollégiumban, 
képzésük költségeit az állami költségvetés fedezi, először iratkoznak 
az alapfokú, mester vagy doktori képzés adott évfolyamára, illetve nem 
kapnak ösztöndíjat az Oktatási Minisztériumtól, az Újvidéki Egyetem 
tehetséges hallgatókat támogató ösztöndíjalapjától, a tartományi kor-
mánytól és más alapítványoktól, szervezetektől vagy vállalatoktól.

A támogatott havi bérletek igényléséhez a hallgatóknak mellékel-
niük kell a megvásárolt havi bérletek fénymásolatát, személyi igazol-
ványuk fénymásolatát vagy kártyaolvasóval kinyomtatott változatát, az 
index azon oldalainak a fénymásolatot, amelyek a hallgató személy-
azonosságát és az eddig lehallgatott szemesztereket igazolják, vala-
mint egy egyetemi igazolást arról, hogy a hallgató először iratkozott 
a 2018/19-es évfolyamra állami támogatással. A felsoroltak mellett a 
pályázóknak egy az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy az ügy-
félszolgálaton igényelhető nyilatkozatot is ki kell tölteniük, és az iratok 
átadásakor be kell mutatniuk az eredeti indexüket is.

Az igénylések végső beadási határideje november 2. 14 óra, és az 
iratokat a közigazgatási hivatal ügyfélszolgálatán kell átadni (Felszaba-
dulás tér 2., 7-es iroda, 8 és 14 óra között).                                                     F.R.

Javul a vízellátás  
a községben

Jövő nyáron már nem lesz gondjuk a vízellátással a bácsföldváriaknak, 
ugyanis a négy évvel ezelőtt bezárt óvoda udvarán most egy új, fehér 

vizes kutat fúrnak a munkások. A 90 méter mélységű kút a szakemberek 
szerint 12liter/mp-es kapacitású lesz.

A kútfúrással a közbeszerzési eljárás eredményeként a belgrádi Geo-
ing group vállalatot bízták meg, és az október elején megkezdett munká-
latokkal 60 nap alatt kell végeznie a cégnek. Az új kút 15,7 millió dinárba 
kerül, és a beruházást 9,1 millió dinárral a tartományi mezőgazdasági, 
víz- és erdőgazdálkodási titkárság támogatta, 6,6 millió dinárt pedig a  
községi költségvetésből áldoznak erre a célra.

Dragan Tošić polgármester a munkálatok megtekintésekor azt ígérte: 
nem csak a vízhhiányt fogják orvosolni a kút üzembe helyezésével, mivel 
a bácsföldváriaknak ezentúl végre jó minőségű, iható lesz a csapvize is. A 
faluban eddig két “fehér” kút működött,  de a nyári időszakokban a nagy 
vízfogyasztás miatt a Vodokanal Közvállalat arra kényszerült, hogy egy 
nem megfelelő minőségű “sárga” kutat is üzembe helyezzen. 

A polgármester bejelentése szerint a községben egymillió euró értékű 
további csatorna- és vízhálózati beruházások várhatók, és hamarosan Pé-
terrévén is átadják az új vízhálózatot.

F.R.
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A Fokos zenekar sikert sikerre halmoz. Azon kívül, hogy nemrég ad-
ták ki második lemezüket, múlt hónapban az a megtiszteltetés érte 

az ifjú zenészeket, hogy Amerikában is bemutatkozhattak. Szeptember 
13-a és 19-e között a bostoni Szüreti fesztiválon muzsikáltak több, mint 
négyszáz személy előtt.

Meghívásuk a massachusetts-i magyar közösségtől érkezett. A zene-
kar erre az útra hármas felállásban indult, Szerda Balázs, Cseszák Zsom-
bor és Jovánovity Péter személyében. 

Élményeikről és tapasztalataikról Balázs és Péter meséltek.
Péter: Általában akármerre megyünk a világban, mindenhol szí-

vélyesen fogadnak minket, de itt különösen. Annyira szeretve voltunk, 
éreztették velünk, hogy 
mennyire örülnek annak, 
hogy ott vagyunk. A szer-
vezőgárdából mindenkivel 
összebarátkoztunk, és nem 
csak “szia-szia” alapon, 
hanem komoly beszélgeté-
sek mentek. Vendéglátónk 
Gyuris Viktor és családja 
volt, nekik nagyon sokat kö-
szönhetünk.

Balázs: Mivel Boston 
a kézműves sörök hazája, 
első este megkóstoltuk a 
helyi kisebb manufaktúrák 
kínálatát. Másnap meg-
néztük Bostont. Nagyon 
érdekes, hogy a városban 
a gyalogjárdán húzódik egy 
piros vonal, ami elvezeti 
a turistákat minden látvá-
nyossághoz. Így mi is meg-
tekintettük a város legszebb 
épületeit. Kellemes, gyö-

nyörű, nyugodt város. Pont olyan, mint a filmekben. Az emberek pedig 
rendkívülsegítőkészek és kedvesek.

Péter: Szombaton délután négy óra tájékában kezdtünk el zenélni, 
miközben a színpad körül több száz bográcsban rotyogott a finomabb-
nál finomabb ételkülönlegesség. Hét óra tájékában egy ottani magyar 
néptáncos párral közösen koreográfiákkal egybekötött zenei bemutatót 

Óbecsétől Bostonig – 1. rész
Amerikában zenélt a Fokos zenekar

Od Bečeja do Bostona
Bečejska grupa „Fokoš“ svirala je u Americi

Mađarska folklorna grupa „Fokoš“ je veoma popularna u či-
tavom Karpatskom basenu. Nedavno su izdali svoj drugi album, a 
prošlog meseca su imali čast da nastupaju u Americi. Između 13. i 
19. septembra su gostovali u Bostonu, gde su osim sviranja, imali 
prilike i da pogledaju znamenitosti Bostona i Njujorka, uživaju u 
lokalnim specijalitetima, a bili su i na pravoj bejzbol utakmici. Mladi 
muzičari su o američkim avanturama govorili u okviru intervjua, čiji 
će nastavak biti objavljen u sledećem broju.

D.P

tartottunk a közönségnek. Utánunk az Aranyakkord duó lépett fel.
Balázs: Ha nem tudom, hogy Amerikában vagyok, valójában fel 

sem tűnik, hiszen ezen a rendezvényen is magyarok voltak, magyar 
zene szólt, magyar étel-és italkülönlegességeket árultak, tálaltak, mint 
a pirospaprika vagy a kürtőskalács. Azzal, hogy itt talán jobban ki volt 
emelve a kultúránk, hiszen bemutatókat is tartottak, pl. a rendezvényre 
látogatók megismerkedhettek a szőlőpréselővel, de árultak magyar nép-
mese motívumokkaldíszített pólókat, bögréket, dísztárgyakat is. 

Péter: Az ottaniak közvetlenségéről árulkodik az is, hogy egy úri-
ember megnyerte a tombola főnyereményét, ami egy nagy kosár magyar 
motívumos emléktárgyat tartalmazott, és nekünk ajándékozta. Aztán egy 
családos hölgy a fellépésünk napján felajánlotta, hogy hangszerestől 
menjük el hozzájuk és ott folytassuk a zenélést, sőt, meg is alhatunk ná-
lunk. Erre végül nem került sor, mert a közönség is igényelte, hogy foly-
tassuk a muzsikálást, így hamar újra a színpadon találtuk magunkat. Ezt 
követően hajnalig beszélgettünk a szervezőkkel, az ottani magyarokkal.   

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN!
D.P.

Sejte, sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni 
kredit OTP banke.
Planirajte jesenju setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo 
period otplate kredita u dinarima. 

Odobravamo vam dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom 
dinarskom ratom!

Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita sa rokom otplate 
6 i 12 meseci: 

Rok otplate 6 meseci   12  meseci

Iznos kredita u RSD 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000

Naknada za odobra-
vanje kredita u RSD 20.000 40.000 32.500 65.000

Šestomesečna rata 
kredita u RSD 500.000 1.000.000 250.000 500.000

NKS 0% 0% 0% 0%

EKS* 9.25% 8.86% 10,18% 9.80%

Ukupan iznos koji se 
vraća po otplati kredita 
u RSD

521.699 1.041.699 534.973 1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odo-
bravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno unapred 
od iznosa odobrenog kredita (za rok otplate od 6 meseci 4%, za rok ot-
plate od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko uverenje 620 dinara, naknada 
za izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i 
mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD. 

OTP banka Srbija            
Verujemo jedni drugima                                 www.otpbanka.rs   
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Избори за Мађарски 
национални савет 

Министар државне управе и локалне самоуправе у Влади 
Републике Србије расписао је изборе за националне савете 
националних мањина за 4. новембар и упућен је позив свим 
припадницима националних мањина у нашој земљи да искористе 
бирачко право и упишу се у посебан бирачки списак. Чланове за 
националне савете 2018. године бирају 22 мањинске заједнице, од 
којих је 18 националних мањина испунило услов за непосредне 
изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, 
влашка, грчка, египћанска, мађарска, немачка, пољска, ромска, 
румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка), 
а четири за изборе путем електорске скупштине (македонска, 
хрватска, црногорска и руска). Редовни избори за чланове 
националних савета националних мањина одржавају се на четири 
године.Национални савет има најмање 15, а највише 35 чланова.

Мађари су најбројнија национална мањина у Србији и у 
Бечеју. Њихов број у Србији превазилази преко 100 хиљада 
становника, због тога и Мађарски национални савет има највише 
могуће чланова, односно има 35 чланова.

На овим непосредним изборима бирају се кандидати са две 
изборне листе мађарске националне мањине: 

1. Изборна листа „Magyar Összefogás – Mađarska sloga“ 
2. Изборна листа МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Žоldоš Fеrеnc - 

MAGYAR MOZGALOM
 Национални савети имају неколико овлашћења:„Законом су 

им дата овлашћења у области културе, информисања на матерњем 
језику, образовања као и службеној употреби језика и писма.

На Изборној листи “Magyar Összefogás - Мађарска слога” 
носилац листе је Јене Хајнал, наставник мађарског језика из 
Сенте а носилац листе Мађарски покрет је проф. Ференц Жолдош, 
професор историје из Сенте. 

На листи „Мађарска слога“  има два кандидата из Бечејске 
општине, Емеше Ђере Дечов и Андраш Боја а на листи „Мађарски 
покрет“ су такође два кандидата - Кнези Петер и Легвари Агоштон 
из Бачког Градишта.  

Из Бечејске Општине је у претходном мандату био један члан 
у Мађарском националном савету, Миклош Силађи, који је био 
и председник одбора за службену употребу језика и писма. Из 
Општине Бечеј смо имали члана у одбору за културу професорицу 

историје Емеше Ђере Дечов и члана у Одбору за образовање 
професора разредне наставе Силвију Черњак. 

Поред тога из Бечеја је било много чланова из образовних 
установа и из разних удружења у консултативним телима МНС-а 
који су својим стручним радом обликовали стратегију развоја и 
помоћи МНС-а према потребама образовања, културних и других 
удружења. 

Рад Мађарског националног савета је веома важан за локалну 
средину јер су поједине активности које су у претходном мандату 
реализоване биле веома корисне за мађарску националну 
заједницу у граду али и за целокупно социјално, културно и 
образовно окружење у граду.

Активности, односно стручна и материјална помоћ Мађарског 
Националног Савета су реализовани у разним облицима:  

- У оквиру програма развоја вртића, три одељења Бечејског 
вртића (Бачко Петрово Село-др.Имре Киш, Бечеј-Доњи град, 
Сунчица, Дрљан) су добили понаособ донацију у вредности од 
седам хиљада евра (игралиште и опрему)

- Сваке године ђаци прваци у Бечејској општини добију 
неопходни школски прибор на поклон од Мађарског Националног 
Савета

- Сваке године ученицима трећих разреда МНС организује  
једнодневну екскурзију - посета знаменитим градовима  
Војводине, упознавање културне традиције  

- Основне школе на територији општине добили су скоро сви 
који су тражили на конкурсу од МНС- беле табле односно друга 
помагала  за ученике, као и школску опрему, столарију

- Економско-трговинска школа Бечеј је добила донацију од 
Мађарског Националног Савета, кухињску опрему у вредности 
од шест хиљада евра за образовање ђака кувара и посластичара

- Гимназија Бечеј је добила донацију од Мађарског 
Националног Савета – рачунаре

- Техничка школа Бечеј је добила донацију од Мађарског 
Националног Савета : 3Д скенер и петнаест рачунара

- Ђаци, који су средњу школу завршили на мађарском језику 
могу да аплицирају за стипендиј МНС-а, у просечном износу од 
сто еура. Нпр. у 2017 години је 34 студената из Бечејске општине 
добило стипендиј МНС-а

- Мађарски Национални Савет финансијски подржава рад 
културних  и других удружења у Бечејској општини који су део 
живота Мађарске заједнице, а по пројектима МНС помаже и 
обнову објеката – обнова фасаде КУД-а Петефи Шандор

Ово су примери добре праксе како ангажовани чланови 
Националних савета могу да битно допринесу целој локалној 
заједници. Не треба заборавити да национални савети нису 
политичка тела, нису мањински парламенти. Национални савети 
су саветодавна тела која треба да се старају о примени мањинских 
политика, како на локалном, тако и на државном нивоу. Било би 
упутно да ти чланови који су изабрани свој страначки ангажман, 
уколико јесу чланови неке странке оставе бар у току мандата на 
страну. Уколико су изабрани представници истовремено чланови 
или руководиоци политичких партија, потребно је да се определе 
да ли ће обављати функцију у својој странци или ће преузети 
озбиљну функцију и озбиљан ангажман у оквиру националног 
савета.

Политизација овог тела је у оваквом друштвеном систему 
неминовна  последица и на претерану политизацију упозорили 
су нас различити међународни експерти и организације, почев 
од Савета Европе, преко Европске уније и ОЕБС-а. Они су то 
препознали као једну од мањкавости овога система. И велики 
број организација цивилног друштва из наше земље је указивао 
на потребу да се спроведе смањење утицаја политичких странака, 
односно потреба да људи који буду изабрани на демократским 
и фер изборима у национални савет, треба да почну да се баве, 
не политиком, него свакодневним животом својих сународника 
и грађана Србије. 

Не треба запоборавити шта је основни циљ постојања Савета. 
Циљ рада националних савета је акценат на оно што је важно 
за војвођанске Мађаре, у области културе, информисања на 
матерњем језику, образовања као и службеној употреби језика и 
писма, и наравно на опште  вредност као што је породица, деца, 
дом, посао, предвидив напредак, здравље, људско достојанство, 
култура. 
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Представа “Десница: Игра прољећа и смрти“ Јураја Араса 
затворила је овогодишњи Бефемон, шести по реду. Након 

симболичног спуштања завесе (није то више обичај у новијим 
позоришним формама) жири је прогласио победничку представу а 
публика изабрала свог фаворита  … али кренимо редом, хронолошки. 
На самом почетку фестивала наша најстарија глумица, пореклом 
Бечејка, Бранка Веселиновић  отворила је фестивал и званично. У 
следећа четири дана фестивала бечејска публика је могла да види 6 
представа из Србије и „региона“, тачније Хрватске. 

Фестивал је отворила монодрама по тексту Томаса Бернхарда 
„Моје награде“, представа која је заједнички ауторски пројекат 
Слободана Бештића и Маје Пелевић. Ова представа је победник 
на Фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну. Монодрама 
је интерпретација аутора текста Томаса Бернхарда који се и у 
овој драми обрачунава са аустријским корумпираним друштвом 
тачније литерарним естаблишментом у којем је све лаж, награде и 
акламација нису стварне, ништа није искрено и без прорачунасти. 
Слободан Бештић је овај текст поставио на начин да нам све то што 
се дешава на сцени делује и исувише познато, сувише близу скоро 
као да прича о Србији данас. 

Другог дана фестивала одигране су две представе. Неко је у 
публици након друге представе рекао „ово је било женско вече“. 
Најбоља  представа фестивала по оцени жирија „Соба за погледе“ у 
интерпретацији Иване Буљан Легати одиграна је као прва те вечери. 
Монодрама по мотивима текста „Нова хаљина“ Вирџиније Вулф је 
донела све оно што је тако препознатљиво у делима ове ауторке. 
Фрустрирајућа изолованост појединаца (жене) у једном ригидном 
систему класом опседнутог друштва, неуротична интроспекција 
неприлагођености, самоћа у мноштву. Прича о жени (Мејбел) која 
пролази кроз „драму“ фиксирану на одабиру погрешне хаљине 

за чувену забаву госпође Деловеј је нешто као спиноф једног 
великог дела, прича о једном „споредном“ лику чија драма пролази 
непримећено у односу на драму главног лика а заслужује вероватно 
и већу пажњу јер је типичнија, приземнија и вероватно много ближа 
реалности. Ивана Буљан Легати је поред одличне интерпретације 
самог текста драме донела и једну веома иновативну форму 
кореодрамских момената у представи - покрети „мухе“ (начин на 
који у параноичном току мисли Мејбел види себе на забави) су 
веома ефектан начин да се поцрта паника, несигурност и страх од 
изопштености главне јунакиње. 

Друга представа те вечери била је студија једног карактера 
који је вероватно на супротној страни скале у односу на Мејбл. 
Прича о последњим сатима Еве Браун у бункеру пред смрт у коју 
је отишла са „својим фирером“ је прича о жени која егоцентрично 
живи у „свом филму“, у романсираном формату историје у којем је 
стварност потпуно искривљена. Прича је то и о жени која се суочава 
са стварношћу и потпуно извесном смрћу коју успева да прихвати 
само ескапистичким тумачењем кроз филмски формат у комплету 
са Кларком Гејблом у улози „њеног“ фирера, у којем она на почетку 
представе још увек игра главну улогу а на крају је вољна да је 
препусти неком другома али да је постхумно неко довољно добро 
интерпретира. Дариа Лоренци Флац је тренутно једна од највећих 
хрватских драмских глумица и њена интерпретација лика Еве Брауне 
је одлична демистификација једне од најнапумпанијих „историјски“ 
митских личности коју је у свет славе из немачке провинције извукла 
само фама о ноторности. 

Трећег дана фестивала одригране су две представе: „Karton 
és karfiol“, Габора Месароша која је театарска интерпретације 
поезије Ота Толнајиа. Андраш Урбан је копродуцент ове представе 

и то се види у начину како је она сценски постављена. Ово је на 
овогодишњем Бефемону била  вероватно најатрактивнија визуелно 
урађена представа. Одлична употреба сценских ефеката и реквизита 
као и музике. Но највећи квалитет ове представе је свакако извођење 
Габора Месароша, глумца и музичара. Поезија Ота Толнајиа није 
лако штиво, то је необична комбинација филозофије, панонских 
руралних слика, морбидарије северновојвођанских тавана за вешање 
и равничарског велтшмерца. Требало је то пренети на сцену. Једно је 
сигурно, у свему томе било је нешто узнемирујуће препознатљиво за 
публику овде. За нас који нисмо баш добро све, што због језика, што 
због саме форме поезије, успели да разумемо био је ово подстицај да 
одмах по повратку кући изгугламо и пронађемо преводе Толнајиеве 
поезије. 

Најатрактивнија представа за публику ове године била је 
монодрама „Мој живот: Прича о Исидори Данкан“ коју је извела 
млада глумица Анка Гаћеша. Представа је биографска прича о 
животу Исидоре Данкан, једне од највећих плесачица, балерина свих 
времена али то је, пре свега, прича о жени која у једном времену које 
није било наклоњено амбициозним женама свој  смисао живота пре 
свега видела у уметности. Анка Гаћеша је на сцену драмски одлично 
изнела лик храбре, дрске али и веома трагичне и рањиве жене али је 
кореографија и плес у представи било оно што је бечејску публику 
оставило без даха и што јој је донело заслужену награду публике на 
овогодишњем фестивалу.

За крај, последње вечери бечејска публика имала прилику да 
погледа представу „Десница: Игре прољећа и смрти“. Монодрама 
Јураја Араса је писана према мотивима романа Прољеће Ивана 
Галеба Владана Деснице. Представа је конципирана као медитативна 
форма препуна дигресија које нам доносе лутања кроз лавиринт 
сећања и опсервација човека у болничком кревету на умору. Иако 
емотивно потресан и прилично тежак текст који гледаоца полако 
увлачи у сопствене страхове од смрти и болести он је на моменте и 

Бефемон - post festum
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Жири шестог по реду Бефемона радио је у саставу: 
Душaнкa Глид Стojaнoвић, глумица председница (Народно 

позориште, Београд)
Хaнa Сeлимoвић, глумица
Aрпaд Чeрник, глумац (Народно позориште, Суботица)
„Oвaj “Бe:фeмoн” oдисao je, и у сeлeкциjи и у oствaрeњимa, 

у нajбoљeм смислу рeчи aвaнгaрдним, хeрмeтичним, a oпeт 
кoмуникaтивним извeдбaмa, и тo у oчиглeднoj спрeзи сa публикoм, 
jeр oтвaрajу мизaнсцeн душe, спeктaр трaгизмa, изoлaциje, oбмaнe, 
зaблудe, прoпaлих идeaлa, тeшких живoтa, лeпoтe ствaрaлaштвa 
и (нe)пoтрeбнoсти ствaрaлaштвa.Сoциjaлни, пoлитички, клaсни, 
мoрaлни, eмoтивни, психoлoшки, пeснички и филoзoфски дуaлизaм 
у чoвeку, и тa вeчнa дилeмa дa ли je бoрбa стрaст, личнa aмбициja, 
бoлeстaн eгo, слaб либидo, жeљa зa нeпaтвoрeнoм истинoм, живoт 
у нoтoрнoj пoлитизoвaнoj лaжи - с људимa или бeз њих?“ – из 
oбрaзлoжeња жирија

Победничке представе: 
Награда жирија : „Соба за погледе“
Награда публике (оцена 4.83): монодрама „Мој живот: Прича 

о Исидори Данкан“

духовит, циничан израз ауторефлексије иза које добијамо потпуну 
слику о главном лику. Јурај Арас је према сопственим речима дуго 
истраживао форму која ће најбоље пренети и дати добар омаж 
великом писцу и његовом делу. Одлучио се за полулуткарску 
форму и скоро бергмановску атмосферу и нарацију ослобођену неке 
чврсте линеарности или хронологије. Испоставило се да је то добар 
избор јер представа још дуго времена након завршетка преокупира 
гледаоца или га мотивише да поново прочита (или бар први пут) 
роман Владана Деснице. 

Бефемон је, судећи према квалитету овогодишње понуде 
представа полако али сигурно почео да се етаблира као један од 
озбиљнијих позоришних фестивала у региону. У сваком случају 
постао је централни културни догађај године у Бечеју. 

Бранка Ћосић  
из Синђелићеве 9

Овогодишњи Бечејски фестивал монодраме отворила је велика 
глумица Бранка Веселиновић, дугогодишња првакиња Народног 

позоришта из Београда у којем је и започела своју каријеру још 
1936. године. У Либеру је пред почетак фестивала био организован 
разговор са глумицом која је причала о свом детињству у Бечеју, 
породици, каријери, супругу и њиховом заједничком хуманитарном 

раду ... Наша најстарија глумица која је ове године напунила 100 
година рекла је да је  нису често звали у Бечеј и да јој је веома жао 
што није скоро била, да је често у Новом Саду и да и даље ради са 
децом и за децу, посебно у хуманитарним акцијама. Бранка нам је 
у току разговора показала да је права „стара“ Бечејка која говори 
и даље одлично мађарски (и све остале језике којима се служи) и 
захвалила се на указаној части да отвори фестивал. Глумица је 
донела и књиге њене биографије да прода и наложила да приход од 
продаје иде у за децу у хуманитарне сврхе.

Пред сам почетак прве представе фестивала Бранка Веселиновић 
је и званично у сали отворила овогодишњи Бефемон. 

СЛЕДЕЋИ БРОЈ БЕЧЕЈСКИХ ДАНА ИЗЛАЗИ  
10.11.2018. године
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Мали водич кроз критичко мишљење (4)

Раселова кока
У прошлом тексту претресао сам неке од 

најчешћих хомофобних псеудоаргумената 
 и подметачина. Сада је на реду, како и 

најавих, тематизовање такозваног индуктив-
ног закључивања. Наиме, да ли на основу 
појединачних искустава можемо са сигурношћу 
доћи до општих увида, односно на основу про-

шлости, оног познатог и виђеног закључивати о будућности, о оном 
непознатом, још невиђеном?

Иако пословични, у серијалу већ спомињани, „објекат“ који „из-
гледа као патка, гега се као патка, кваче као патка, плива као патка“ 
по свему судећи јесте патка – ипак не мора бити тако! Ствари нису 
увек онакве како изгледају. Наш ум има на располагању два система. 
Систем 1 је еволутивно старији и, руку на срце, умногоме утицајнији 
– његове су реакције спонтане, брзоокидачке, интуитивне, аутомат-
ске. Муњевито реаговање је некада било од животне важности. Ако 
се чланови хорде наједном дају у бег, паметно је било потрчати за 
њима без да се седне и дуго промозга да ли су заиста приметили звер 
или је у питању била, ето, само игра светлости и сенке. Иако почесто 
греши, овај еволуцијски устројен програм за брза тумачења био је од 
пресудног значаја за опстанак у дивљини. Данас, међутим, животно 
окружење је неупоредиво сложеније, па инстинктивно закључивање, 
лаковерност и сужавање видног поља не доносе више особиту ко-
рист. Напротив, модерно доба изискује да укључимо еволутивно 
млађи систем 2 тј. критички дух, аналитичност, трезвеност. Премда 
није згорег имати на уму речи мислиоца Бертранда Расела како је 
„основни проблем са светом то што су будале и фанатици превише 
самоуверени, а паметни стално у дилеми“, брзина ипак више није 
важнија од тачности. Отуд је потребно да се одупремо такозваним 
хеуристикама, менталним пречицима које подразумевају прве ути-
ске, предрасуде, интуитивне одлуке итд. Истина је, наиме, с време-
на на време контраинтуитивна. Ево примера. Анегдота каже да је 
изумитељ шаха као награду од задивљеног господара затражио да 

свих 64 поља шаховске табле ис-
пуни зрнима пшенице/риже и то 
тако да на прво поље стави 1 зрно, 
на друго 2, на треће 4, и на свако 
следеће двоструко више. Господар 
је оберучке пристао насмејавши се 
изумитељевој скромности, међутим 
смех је трајао све док га нису оба-
вестили да у читавој земљи нема 
толико пшенице/риже, прецизно 
речено 18,446,744,073,709,551,615 
зрна. Ова прича сведочи колико 
је нашем уму, односно систему 1, 
тешко да појми експоненцијални 
раст, за разлику од линеарног који 
нам је очигледан на прву лопту. 
Уколико лист папира пресавијемо 
три пута биће дебљине нокта – шта 

мислите, колико је онда пута потребно да га пресавијемо да добијемо 
дебљину једнаку раздаљини Земље и Месеца (одговор у следећем 
броју)?

Менталне пречице дошле су главе и Раселовој коки. Наиме, 
дотична је свакога дана била брижљиво храњена. Ако је у почетку 
можебити и параноисала питајући се зашто је фармер тако пажљив 
према њој, са сваким наредним даном бивала је све сигурнија да је 
фармер добронамеран, и све увереније предвиђала да ће и сутра све 
бити како треба. „До сада је увек тако било, па ће и убудуће тако 
бити“, закључила је. Међутим, једног дана уместо са шаком пуном 
зрневља фармер се појавио стежући секиру. Расел наводи пример 
с коком да би указао на крхкост индукције. Наиме, индуктивно 
закључивање није нужно, већ само мање или више вероватно, а упра-
во је на критичком мишљењу да утврди колика је та вероватноћа. 
Елем, ослањање на искуство не само да коки није помогло, већ јој 
је управо наштетило – са сваким оброком осећала се све сигурније, 
док је клање бивало све ближе. Парадоксално, најбезбрижнија је би-
ла баш када је и опасност била највећа. Кока се навикла, и то ју је 
коштало главе. Историја очито није увек добра учитељица живо-
та. Невоља са индукцијом је у томе што обиље потврђујућих при-
мера не пружа дефинитиван доказ – један једини контрапример је 
довољан да је обори. У Старом свету постојало је убеђење да су сви 
лабудови бели, при чему је искуство изнова и изнова то потврђивало. 
Међутим, са открићем Аустралије само један поглед на црног лабу-
да био је кадар да одува убеђење учвршћивано вековима. Ево (нево-
дних) речи извесног бродског капетана „Али у своме радном веку 

нисам доживео ниједну несрећу... која би уопште била вредна поме-
на. За све ове године на мору, видео сам само један брод у опасности. 
Никада нисам видео бродолом, нити сам га доживео, нити икада био 
у ситуацији која би претила било каквим катастрофалним исходом“, 
изречених 1907. године, пет година пре него што ће се капетаново 
име, а реч је о Едварду Џону Смиту, заувек везати за највећу по-
морску трагедију свих времена – бродолом Титаника. „Никада није 
било да некако није било“, рече Крлежа, међутим то што је свет 
до сада преживео све ратне катастрофе, пандемије, нуклеарне кризе 
итд, нипошто не значи да ће у томе успевати и у будућности, а то 
ваља добро упамтити.

Ментална слепа мрља је и склоност да тражимо оно што 
потврђује нашу теорију, нашу причу, тезу – а то је увек лако пронаћи. 
За малтене било шта могуће је наћи потврду. Зар тезу да нисмо ла-
жови не подупире чињеница да ето данас нисмо никог слагали?! 
Упутнија је, међутим, стратегија оспоравања, потрага за слабим тач-
кама својих уверења. Раселову коку је кобно самозаваравало то што 
је своју теорију сваким даном потврђивала уместо да ју је настојала 
преиспитати, оповргнути. И ако расположиви докази и подаци пре-
тежно контрирају нашој теорији, тада је ваља одбацити, ма колико 
је ми волели, и смислити нову. Уместо што нам је толико битно да 
истина буде на нашој страни, боље да тежимо да ми будемо на стра-
ни истине. Питер Восон, пионир психологије закључивања, испи-
тивао је ову нашу склоност, такозвану конфирмацијску пристрас-
ност. Студентима је предочио низ од три броја „2, 4, 6“ и позвао их 
да открију правило по коме су поређани. Како би проверили своју 
претпоставку, били су у прилици неограничено предлагати следећи 
број у низу, а Восон би им одговорио да ли се број уклапа у правило 
или не. Међутим, само једном су могли да погађају о ком правилу 
је реч. Студенти су већином „логично“ претпоставили да је прави-
ло „+2“, те су предлагали бројеве 8, 10, 12 итд. како би проверили 
претпоставку. Восон је потврдио уклапање, након чега би студен-
ти обустављали проверу и самоуверено се изјашњавали о правилу. 
Међутим, правило није било „+2“, већ напросто да је „наредни број 
већи од претходног“. Елем, када имамо на уму неку хипотезу, ми 
инстинктивно настојимо да је потврдимо уместо да је покушамо и 
оспорити.

При том, не само да тражимо и фаворизујемо оно што потврђује 
нашу тезу, што иде на нашу воденицу, него и превиђамо и 
заборављамо оно што нам не иде у прилог. Реч је бирању трешања, 
когнитивној пристрасности више пута већ спомињаној у серијалу. 
Међутим, у обзир треба узети све податке и доказе, а не само оне 
који нама одговарају. Биолог Чарлс Дарвин је посебно био пажљив 
према сведочанствима која противрече његовим идејама. Са собом 
је носио бележницу и присиљавао себе да таква сведочанства од-
мах забележи, свестан склоности да пренебрегавамо и директно по-
ричемо контрапримере и контрадоказе, и да после кратког времена 
заборављамо непријатне чињенице. Лакше, наиме, прихватамо до-
казе који потврђују наша уверења него оне доказе, исте или чак веће 
снаге, који их негирају. На улазу у наш ум налази се чувар, такозвани 
Мортонов демон, који регулише проток података тако да пропушта 
само оне податке који поткрепљују наше ставове, веровања и поглед 
на свет. У том смислу Расел примећује: „Сви смо ми склони сматра-
ти да се свет мора прилагодити нашим предрасудама. Супротно гле-
диште захтева одређен мисаони напор, а већина људи ће пре умрети 
него мислити – што de facto и чине“. Невоља је, дакле, што систем 
2 не успевамо користити дугорочно, па систем 1 почесто превлада.

Текст ћу докрајчити опаском књижевника Марка Твена о 
закључивању на основу искуства: „Морамо пазити да из искуства из-
вучемо само онолико мудрости колико оно стварно у себи крије; ни 
мање ни више од тога. Тако нећемо личити на мачку која је једном 
приликом погрешила па села на врелу плотну шпорета. Та мачка ви-
ше никада неће сести на врелу плотну – и то је добро; али она више 
никада неће сести ни на хладну плотну“.
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Видео радионице за 
младе Градиштанце

Хуманитарно удружење Ђина из Бачког Градишта од свог оснивања 
се труди да младима, нарочито младима из ромске заједнице у Бачком 
Градишту и другима који живе у сиромаштву, омогући занимљиве 
едукативне програме. Овај пројекат је настао са са циљем да се млади у 
Бачком Градишту кроз радионичарски рад обуче да креирају дигиталне 
садржаје који ће на најбољи начин представити њихов живот у 
социјалном окружењу у којем живе али и подстакнути их да се на 

креативан начин изразе, да науче да раде у тиму и да поставивши себе 
иза камере из перспективе могућег „гледаоца” виде своје породице, 
пријатеље и све што чини њихову свакодневницу. 

Конкретно, овај пројекат је већ 
у другој фази и полако прераста 
у сталну програмску активност 
удружења Ђин. Дигиталних садр-
жаји који су направњени током 
радионичарског рада млади Бачког 
Градишта ће моћи да користе у 
сврхе активизма у заједници, да на 
тај начин допринесу њеном развоју, 
кроз критичко мишљење. 

У овим радионицама је учес-
твоваће 20 младих, како из Бачког 
Градишта, тако и из Бечеја а 
пројекат траје до краја године. 
Након завршетка радионица биће 
урађена монтажа, а након тога ће 
бити и уприличена и промоција и 
јавно приказивање радова. 

Значај овог пројекта поред 
неформалног образовања је и у томе 
што се одвија у руралној средини, 
то јест у Бачком Градишту, где 
млади једва или скоро уопште 
немају могућност да учествују у 
сличним дешавањима.

Циљ пројекта је и афирмација младих припадника Ромске мањине, 
да се кроз ове радионице лакше интегришу у заједницу и да се разбију 
предрасуде које су још увек, на жалост, су веома јаке посебно у руралним 
срединама. Веома је важно и да се покаже њихова креативност и да 
се и они прикажу онако како заиста јесу, млади, вредни, и критички 
настројени према околини.

Поред оваквих пројекта и неформалног образовања Хуманитарно 
Удружење "Ђина" се активно ангажује и око формалног образовања 
младих Рома и Ромкиња, како би што више њих стекло средње или 
високо образовање.

Битно је напоменути и да је овај пројекат подржан и од стране 
локалне самуправе са 10.000 динара на конкурсу. Представници  
удружења Ђин су нам рекли да се надају да ће следеће године, у 
следећем циклусу овог пројекта, средства бити мало већа с обзиром 
на значај овог пројекта за Бачко Градиште али и ширу заједницу и 
бенефит који овај пројекат има за добре међунационалне односе  и 
интеркултуралне програме у нашој општини. 

Зелена улица 30, 21220 Бечеј
Тел/фаx: 021 6914 814

sportcentar@stcable.net
oscmladost.co.rs

Опасна игралишта
Дечија игралишта у Радичевићу су већ дуже време у катастрофалном 

стању, поломљена је опрема и уместо да буду простор за дечију 
радост она су хазард за безбедност деце и потпуно неупотребљива. 
Радичевћ нема баш много адекватних јавних простора где деца 
могу да се играју и окупљају па су ова игралишта веома важна за 
социјализацију деце у селу ... али свакако не у овом стању у којем се 
сада налазе. 

ЈП „Комуналац“ је задужен за одржавање игралишта на 
територији целе општине па смо питали директора овог предузећа 
Жељка Плавшића да ли постоји могућност да се реши овај проблем. 
Он нам је рекао да у буџету овог предузећа за одржавање игралишта 
за целу годину и целу општину има само 400.000 динара и да је ово 
јако мала сума ако се узме у обзир да је већина игралишта у општини 
у веома лошем стању, да су справе изломљене и да су игралишта 
често опасна за децу. Он је такође нагласио да се поправља колико 
средства дозвољавају али да то свакако није довољно па се иде према 
приоритетима и степену хитности интервенција.  Он је предложио и 
да Месна заједница покуша да нешто од опреме поправи донацијама 
или личном иницијативом мештана или да се потруде да конкуришу 
за нека средства код донатора и да помогну да се буџет растерети. 
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Mештани села Радичевић већ више од месец дана имају проблема 
са снабдевањем електричном енергијом. На десетине пута у 

току дана имају краткотрајне прекиде са прилично јаким ударима 
напона када се поново струја врати. Ови краткотрајни прекиди су 
ризични и за безбедност електро инсталација у домаћинствима, 
нагло подизање напона може да изазове пожар или неку хаварију, 
посебно уколико нема никог код куће у току дана. 

Велики број мештана 
је безуспешно пријављивао 
ове прекиде диспечерској 
служби у Електровојводини 
у Бечеју али нико од надле-
жних није изашао на терен  
да нешто конкретније уради 
 или бар да добију неко 
објашњење зашто се све то 
дешава и колико дуго ће то 
трајати. 

Након што су се обратили 
нама ми смо покушали 
да добијемо руководиоца 
погона у Бечеју Синишу 
Сретеновића да нам да неко 

објашњење за овај проблем али се испоставило да је изјаву веома 
тешко добити с обзиром да је он веома заузет. 

Након писменог упита на ПР службу ЕПС-а у Новом Седу 
добили смо следећи одговор: 

„Обавештавамо Вас да смо упознати са проблемима 
које имају становници насеља Радичевић и предузимамо 
краткорочне и дугорочне мере које су у нашој надлежности 
како би се проблем минимизовао (ванредна ревизија 
далековода и трафо-станица, замена дотрајалих проводника, 
уградња савремене опреме и сл.), али на жалост нисмо у 
могућности да у потпуности решимо проблем (природа - виша 
сила).

Проблеми са струјом у Радичевићу
Насељено место Радичевић, има краткотрајне прекиде у 

напајању електричном енергијом због деловања системске 
заштите у напојној трафостаници (земљоспојни прекидач, 
брза и спора АПУ заштита), која функционише у складу 
са пројектом и законским одредбама. Времена безнапонске 
паузе се крећу између 0,1 и 0,4 секунде. Узрок краткотрајних 
земљоспојева (више пута у току дана) је деловање птица 
у реону далековода. Траса далековода који напаја насеље 
Радичевић води приближно 10 километара кроз њиве, а у току 
су пољопривредни радови на берби кукуруза, сунцокрета и 
слично, који привлаче птице. Ревизијом од стране дежурне 
службе погона Бечеј, детектована су три велика јата дуж трасе 
далековода.

Поменути проблеми ће се смањити по завршетку јесењих 
пољопривредних радова.

Што се тиче констатације да нисте могли да ступите у 
контакт са руководиоцем Погона обавештавамо Вас да сва 
питања и сугестије можете упутити руководиоцу Погона путем 
електронске поште на адресу sinisa.sretenovic@epsdistribuci-
ja.rs. До сада се нисте на овај начин обраћали руководиоцу 
Погона, те вам није ни могао одговорити.

По питању евентуалне пријаве штете, грађани као и до 
сада треба да се обрате у канцеларију бр. 7, у згради погона, на 
адреси Петровоселски пут 5, Бечеј, где ће бити обрађен сваки 
појединачни случај.”

Дакле, за убудуће је веома корисна информација да у случају да 
грађани путем медија желе да добију информације о снабдевању 
електричном енергијом, евентуалним проблемима или прекидима 
који нису унапред најављени као радови, у општини Бечеј од 
локалног погона ЕПС-а то може да се учини само путем упита на 
имејл руководиоца погона. То је добра вест за грађане (и локалне 
медије) јер ћа на овај начин бити сви правовремено обавештени. 
Надамо се, такође, да ће убудуће ове информације или објашњења 
о проблемима у испоруци електричне енергије бити правовремено 
објављене и на сајту предузећа како би грађани могли да у складу 
са овим информацијама организују свој свакодневни рад и живот.  

POWER-MAX ECO
više vrsta,  
garancija
25 meseci

VARTA
više vrsta,
garancija
36 meseci

PLAĆANJE NA  
TRI MESEČNE RATE
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БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

Јесења разгледница
Дом културе неће прокишњавати

У току су радови на делимичној ревитализацији Дома културе, 
који се по речима секретара месне заједнице „8. октобар“ Магдолне 
Пеце у овом обиму обављају после скоро 10 година. Средства су 
обезбеђена из буџета Општине Бечеј, а поред поправке крова, сада 
се врши унутрашње кречење појединих просторија и фарбање, а 
у целу акцију су укључени и родитељи и чланови свих културно 
уметничких друштава, које током године користе Дом културе за 
своје пробе и наступе. 

Секретар Месне заједнице „8. октобар“ Магдолна Пеце је на 
крају за наш лист изјавила, да је грејање током зиме обезбеђено, 
али се пре тога мора извршити контрола гасне коморе, која ће бити 
обављена на време. 

Закрпљене рупе на путевима
Грађани, а поготово возачи аутомобила и трактора, коначно су 

одахнули, јер су ових дана извршени радови на крпљењу „ударних 
рупа“ у улици Др Имре Киша и на Тополском путу у дужини од 10 
километара. Тако ће пољопривредници, много лакше транспортовати 
своје производе, а и многима ће бити скраћен пут до села Пољаница. 
Крпљење још није завршено, али су наведена главна улица и 
Тополски пут били „приоритети“.

Бајке и слаткиши за малишане
Чланови Удружења грађана „За бољи живот села“ добровољним 

прилозима сакупљали су средства за куповину слаткиша и бомбона 
за малишане из вртића „Чаролије“ које функционише у склопу Дечје 
установе „Лабуд Пејовић“.

Вртић „Чаролија“ у улици Патријарха Вићентија 58 има 18 
полазника којима је Јанош Жолнаи поделио и по књижицу српских 
бајки и обећао да ће до краја године бити још изненађења од стране 
овог удружења грађана. Васпитачица Ивана Божин се најлепше 
захвалила на поклонима изразивши радост што неко у селу такође 
води бригу о малишанима. 

Ј.Ж.

Кутак за жене

Да, ја то могу!
Самопоуздање је велика ствар, ако га имаш, може ти 

отворити сва врата, а ако га немаш, може затворити 
и она која су до тада била отворена.

Данас су свима пуна уста приче о самопоуздању. Стиче се 
утисак да је реч о вештини која се може научити за недељу дана. 

Ипак, реч је о много сложенијем процесу, за који је потребно 
време, јака воља и посвећеност. Пут до самопоуздања је на први 
поглед трновит и тежак, али то је занимљива авантура живота која 
доноси много користи. 

Самопоуздање је тешко дефинисати, али би се могло рећи 
да је то позитивно вредновање себе и веровање у сопствене 
способности. Самопоуздана особа преузима одговорност за своје 
поступке чак и када није задовољна постигнутим резултатима 
и сама је себи највећи ауторитет. Самопоуздање није себичност, 
бахатост и ароганција. Особе које се тако представљају заправо су 
дубоко несигурне, али на први поглед одају утисак самопоуздане 
особе. Право самопоуздање је способност прихватања и вољења 
самог себе са свим врлинама и манама.

Недостатак самопоуздања потиче још из детињства, тачније из 
прве три године живота. Онако како су се родитељи односили према 
вама у детињству, ви се сада односите сами према себи. Ако су 
вам родитељи више пута говорили да ништа не знате урадити како 
треба, велика је вероватноћа да сте у то поверовали, па сад сами 
себе на тај начин критикујете. То је оно што се мора променити. 
Ваше мисли морају да вас подрже, а не да вам критикују.

За самопоуздање је потребно време, а и дисциплина. Сваког 
дана похвалите себе за све оно добро што сте урадили, а дајте себи 
подршку и кад погрешите, објасните себи да сте урадили најбоље 
што сте знали у том тренутку. Поента је да не тражите потврду и 
похвалу од других, него да то сами себи дајете. Можда ће вам на 
почетку то деловати чудно, али временом ћете променити начин 
размишљања. 

Особе са здравим самопоуздањем више уживају у животу, 
здрави су и знају уживати у садашњем тренутку. Такве особе не 
траже очајнички пажњу других и због тога су пожељније друштво, 
јер не црпе енергију других људи.

Особе са пољуљаним самопоуздањем не ретко могу саме себи 
да отежају ситуацију. Постављање превисоких циљева може бити 
неоствариво чак и за особе пуне самопоуздања. Имајте реалне 
циљеве, поставите себи и мање циљеве, верујте у њихово остварење 
и сваки пут када испуните неких од тих мањих циљева јавиће се 
осећај задовољства. Временом када остварите више мањих циљева 
имаћете више вере у себе и у свој успех и то ће вам помоћи да 
успешно дођете до постизања неког већег циља.

Прилагођавање другим људима и прихватање туђег мишљења, 
а да се при томе у себи не слажете са истим, временом може 
довести до ваше несигурности. Треба имати свој став, реците 
своје мишљење, одбраните га аргументима и немојте се скривати 
иза туђих речи само да би били прихваћени. Људи много више 
воле особе које су спремније да искажу свој став и да бране своје 
схватање . Покушајте ово са својим ближњима, са пријатељима 
и видећете колико ћете се боље осећати када гласно кажете шта 
заправо мислите. То ће вас научити и дати вам снагу да у свакој 
ситуацији искажете свој став и своје мишљење. 

Како радити на самопоуздању? Најбољи начин је да што 
више разговарате са људима. Људи са мањком самопоуздања 
се повлаче у себе и постају стидљивији, повучени, несигурни у 
друштву. Ослободите се и отворите се према другима. Слободно 

разговарајте са свима, не само са својим пријатељима. Крените од 
једноставних прича, питајте их како су, шта има ново. Временом 
ће постајати све лакше. Будите упорин, попут мале деце, они не 
знају за осећај несигурности, једино што знају је да када падну, 
устану и покушају поново. 

Постоје и оне ситне ствари, по некима не битне, које су 
ипак веома важне и могу помоћи да ојачате своје самопоуздање. 
Ходајте усправно, уздигнуте главе, трудите се да увек будете 
сређени и уредни. Не говорим сада о фирмираној одећи већ о 
чињеници да свака особа треба и у кући, а посебно при изласку 
да буде сређена и дотерана. Осећаћете се лепше и сигурније. 

У разговору са људима треба увек имати став, као што сам 
већ напоменула, треба рећи своје мишљење, али је исто тако и 
важан начин на који разговарате са људима. Стојте усправно и 
саговорника гледајте у очи. На тај начин шаљете сигнал да сте 
сигурни у оно о чему причате, да имате јасан став и праву визију. 

Да би сте сами себи олакшали живот морате схватити да 
стално поређење са другим људима представља препреку за вашу 
срећу. Не постављајте себи питање зашто неко нешто има или 
може, већ се позабавите тражењем начина како сами да дођете до 
ствари које би вас учиниле срећним и задовољним. Схватите да 
се на грешкама учи, лоша оцена, погрешна одевна комбинација, 
неуспели пројекат на послу не представљају крах, то су само 
показатељи где смо погрешили и на чему треба радити. 

Стална сумња и негативне мисли су главни разлог 
ниског самопоуздања. Уколико стално мислите да ће се 
десити нешто лоше, да ћете имати проблема, да нисте 
у стању да обавите задатке, све то ће вас паралисати 
у напредовању. Утишајте негативне мисли, усмерите 
енергију на напредовање и сигурно ће вам бити боље.

Крените постепено, не журите, али једно је 
сигурно, добићете самопоуздање. 

И запамтите  
вредите више него 

што мислите. 
Е.С.
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

За наставак серије  
против Крагујевчана
Фудбалери ОФК Бечеј 1918 су у утакмицама 11. и 12. кола Прве лиге 

Србије успели да освоје четири бода, чиме су поправили свој пласман на 
табели и поново подгрејали наде да ће главна амбиција са почетка сезо-
на, а то је пласман у првих осам екипа, бити остварена. 

Изабраници шефа стручног штаба Бранка Савића су у суботу 13. 
октобра на свом Градском стадиону дочекали последњепласирану Сло-
боду из Ужица и славили са убедљивих 3:0 (2:0), где је сва три гола по-
стигао први шпиц наше екипе Младен Ковачевић. Могли су Бечејци и 
убедљивије да победе у овом мечу али свакако је да су навијачи нашег 
клуба и овако задовољни напустили трибине Градског стадиона. 

Седам дана касније наша екипа је отпутовала у Чачак где је про-
тив домаћег Борца одиграла нерешено 1:1 (1:0). Домаћин је повео из 
једенаестерца у првом делу игре а изједначење је донео Илија Ердељан 
голом у 76. минуту. Бечејци су у овом мечи били ривал на терену и може 
се рећи да је домаћину припао слађи бод у овој утакмици. Поново наши 
играчи нису искористили добре шансе а најближи голу је био Младен 
Ковачевић који је у смирај меча погодио пречку. 

Ово је био први нерешени исход наше екипе у овој сезони и први пут 
да су Бечејци везали две утакмице без пораза. 

Након 12 кола ОФК Бечеј 1918 заузима 10. место на табели са 13 
бодова. Прва је Инђија са 29, а други Златибор са бодом мање. 

Данас ће на Градском стадиону у Бечеју од пола три гостовати Рад-
нички 1923 који уз утакмицу мање и бод више заузима место изнад на-
шег тима. Већ у среду ће изабраници Бранка Савића ићи пут Новог Па-
зара који је тренутно предзадњи на табели са пет бодова на свом конту. 
Последњи меч првог круга прволигашког каравана Бечејци ће одиграти 
у суботу 3. новембра када ће дочекати екипу Бежаније која је тренутно 
седма на табели са 17 бодова.                  С.Е.

ФУДБАЛ

СТОНИ ТЕНИС ОДБОЈКА
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПАРА СТОНОМ ТЕНИСУ

Беба на крову Света
Изузетан успе остварила је Борислава Беба Перић Ранковић на 

Првенству Света у пара стоном тенису које је од 15. до 20. окто-
бра одржано у словеначком Цељу. Она је потврдила да је тренутно 
најбоља светска играчица пошто је у великом финалу класе Т-4 при-
лично убедљиво савладала Кинескињу Јинг Жоу у три сета (11:6, 
11:7 и 11:8), која је тренутно прва на светској ранг листи и која је 
од наше репрезентативке била боља у финалу Пара Олимпијаде у 
Лондону пре шест година. Нешто тежи посао имала је полуфинал-
ном мечу у којем је савладала Кинескињу Миао Жанг резултатом 3:1 
(11:9, 11:8, 7:11 и 15:13).

Борислава Перић Ранковић, коју је на овом такмичењу во-
дио тренер Златко Кеслер, је овом златном медаљом комплети-
рала колекцију највећих златних медаља и титулама олимпијске 
и европске шампионске додала и светску. Иначе када спомињемо 
одличја са великих такмичења Беби је ово невероватна 22. медаља 
са олимпијада, светских и европских првенстава што је довољан 
показатељ колика је она спортска величина.                                  Б.Д.
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ДРУГА РЕПУБЛИЧКА ЛИГА СЕВЕР

Лига по мери Бечејаца
Мушки одбојкашки клуб Бечеј је такмичење у оквиру Друге 

републичке лиге група Север започео половичним учинком. Иза-
браници тренера Николе Џигурског који ће осим тренерског посла 
и у овој сезони заузимати своје место у екипи наших одбојкаша, су 
у суботу 13. октобра, на премијери, на свом терену у Хали УСКАО 
„Ђорђе Предин – Баџа“ савладали другу екипу нашег шампиона 
Војводине НС Семе из Новог Сада са 3:2 чиме су уписали прва два 
бода у овом такмичењу у које су се вратили након две године про-
ведене у Првој Б лиги Србије 

Седам дана касније Бечејци су играли у Бачу против домаћег 
Партизана где су убележили пораз резултатом 3:0 (25:22, 25:21, 
25:22). Иако је крајњи резултат убедљив мора се истаћи да је сваки 
сет био веома неизвестан а такође треба истаћи да за МОК Бечеј 
нису наступили Душан Гајичића и тренер Никола Џигурски што се 
свакако осетило у крајњем скору. 

Наредни меч наша екипа је одиграла у петак 26. октобра, након 
закључеа овог броја „Бечејских Дана“, против Младости из Турије 
која је до сада забележила поразе од Кулпина и зрењаниског Про-
летера, па ће сигурно Бечејци тражити шансу за новим бодовима. 
Након овог меча МОК Бечеј ће гостовати у Равном Тополовцу који 
такође није дошао до бодова у прва два кола пошто је на свом тере-
ну поражен од Кулпина и Сомбра.

Након два кола Бечејци заузимају шесту позицију на табели а 
почетак такмичарске сезоне прокоментарисао је Никола Џигурски, 
тренер – играч Мушког одбојкашког клуба Бечеј. 

–Ове године се такмичимо у Другој лиги, група Север у којој 
до сада имамо само годину дана стажа јер смо исте сезоне кад смо 
у њу ушли и остварили пласман у Прву Б лигу. Након две године 
у првој лиги поново смо ту. Сматрамо да нам је лига по мери, мада 
нам је свакако отежавајућа околност то што се не зна колико екипа 
ће испасти због смањења броја екипа у вишим лигама са 12 на 10. 
У теорији се може десити да би од 10 екипа чак шест могло испасти 
али реално је да ће то бити три или четири екипе, тако да је пред 
нама неизвесна сезона до самог краја. Нашу екипу чине домаћи 
играчи, већином јуниори и кадети уз нас тројицу старијих. Морам 
истаћи да смо се и ове сезоне сусрели одливом играча пошто су нас 
напустила четворица стандардних првотимаца. Властимир Лукић 
је појачао екипу Новог Сада и играће Прву А лигу, Ђорђе Ракић ће 
прескочити минимално прву половину првенства, Душан Гајичић 
ће нам бити на располагању само кад му обавезе дозволе, док се 
Миливој Грађин опростио од активног бављења спортом. Ово нам 
је друга година како нам играчи одлазе на факултете и заиста је то 
значајна отежавајућа околност у припреми за такмичења. Добра 
вест је да се Огњен Коковић вратио у наш клуб и биће нам заиста 
велико појачање. Имали смо доста потешкоћа у другој фази при-
премног периода и практично смо са једном пријатељском утак-
мицом ушли у првенство. Ипак, очекујем да врло брзо подигнемо 
форму у наредним недељама и да у свакој утакмици идемо на по-
беду, казао је тренер наше екипе. 

Џигурски са посебним задовољством истиче да ће осим првог 
тима МОК Бечеј такмичарске изазове у овој сезони имати и пи-
онирска екипа коју чине дечаци узраста 2004., 2005. и 2006. го-
дишта. Иако су млађи од конкурената са којима ће се такмичити 
у клубу верују у ову екипу у коју желе да улажу, како би од њих, 
уз квалитетан рад, створили здраву базу играча који ће на прави 
начин представљати бечејски клуб у годинама које долазе.     С.Е.



ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕ-
ТУ И ЗАКУПУ НЕКРЕТНИНА 
И ПРОЦЕНА НЕКРЕТНИНА
АГЕНЦИЈСКА ПРОВИЗИЈА 
2% ОД ПОСТИГНУТЕ ЦЕНЕ

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, 
БЕЗ ОДЛАСКА КОД АДВО-

КАТА

АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ 
КИМПАНОВ  

НЕКРЕТНИНЕ 
БЕЧЕЈ , УЛИЦА ГЛАВНА БР.7-9 
КОЛИНГ ЦЕНТАР ЛОКАЛ БР.32 

УПИСАНА У РЕГИСТАР ПО-
СРЕДНИКА ПОД БРОЈЕМ 418
РАДНО ВРЕМЕ АГЕНЦИЈЕ :
ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА 

ОД 09 ДО 12 ЧАСОВА  
И ОД 16 ДО 19 ЧАСОВА 

СУБОТА ОД 09 ДО 14 ЧАСОВА
КОНТАКТ ТЕЛ: 062-771-891  

И 063-81-42-42-1

МАЛИ ОГЛАСИ

ЕМАЈЛИРАМО каде свих ти- 
пова и димензија уз гаранцију 
квалитета!Тел. 065/39-07-093

БЕСПЛАТНО односимо столо- 
ве, столице, кревете, намештај, 
белу технику, све што вам је не-
потребно. Тел. 063/712-33-38

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Врњачке Бање 40 м2. Тел. 
060/1-333-774

ДОО „Компас“
Бутан на кућну адресу од 0 до 
24. Тел. 6915–112, 6911–299 

ПРОДАЈЕМ балирану детели- 
ну. Јавите се на број  064/287-
85-57

Куће – локали
НА ПРОДАЈУ кућа у центру Бечеја 
са локалом (Имаго). Звати после 16 
часова. Тел. 064/259-57-30
***
НА ПРОДАЈУ четворособна кућа, 
поткровље, чврст материјал+стари 
део куће (једнособан стан), две га-
раже, шупа, мања башта. Легализо-
вана, грејање централно+гас. Тел. 
062/88-06-534

ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју улица 
Милоша Црњанског 52, са излазом 
на насеље Љубе Дорословачког, 
са плацом. Усељива, канализација, 
1/1. Тел. 064/1-873-413 и 063/8-317-
561
***
ПРОДАЈЕМ или МЕЊАМ кућу у 
Бечеју са великим плацем, усељива, 
пратећи објекти, чардак, погодна за 
пољопривреднике, сточарство. Це-
на по договору, замена за земљу. 
Тел. 063/1312-494
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Потиској ули-
ци са великом баштом, централно 
грејање на дрва, 90м2, гаража, цена 
по договору. Тел. 062/833-53-05
***
ПРОДАЈЕМ кућу у улици 20. ја-
нуара број 3. Тел. 6918-321
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју у Доњем 
граду, погодна за две породице. 
Горњи део куће до улице има 3 со-
бе, кухињу, терпезарију, купатило. 
Доњи део куће у дворишту 2 со-
бе, кухиња, купатило. Гаража, две 
шупе и један мањи локал са улице. 
Тел. 063/810-95-18

ПРОДАЈЕМ кућу за рушење са 
великим плацем у улици Милана 
Топлице 34. Звати после 16 часова. 
Тел. 6917-396
***
ПРОДАЈЕМ старију кућу са вели-
ким плацем у Бечеју, Републикан-
ска 22. Тел. 063/714-43-45
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју, по-
годна за две породице. Има 4 со-
бе, 2 кухиње, трпезарија, купати-

ло, гаража, башта и све помоћне 
просторије. Трофазна струја, кана-
лизација и све што треба. Може за-
мена за стан у Новом Саду до 40м2. 
Тел. 6917-752, 061/14-95-777
***
ПРОДАЈЕМ кућу у М. Црњанског 
162. Тел. 063/551-907

ПРОДАЈЕМ кућу са мањим дво-
риштем у улици Хајдук Вељка, 
легализована, урађена изолација, 
етажно грејање, прикључена на 
канализацију. Тел: 060/69-100-45
***
ПРОДАЈЕ СЕ трособна кућа у цен-
тру града, код базена, на плацу од 
5,5 ари. Тел. 063/585-106
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Новом селу, по-
годна и за пословни простор. Цена 
13.000€. Тел. 061/611-46-40

ПРОДАЈЕМ кућу близу центра 
- плац 1400м2, струја, вода, канали-
зација, папири уредни – ступање 
у посед одмах – договор. Тел. 
063/711-40-83 и 6912-652
***
ИЗДАЈЕ се локал у Главној улици 
од 20-120м2. Тел. 063/519-291

СТАНОВИ
ПРОДАЈЕМ стан, Јована Поповића 
1 у Бечеју, 70м2, четврти спрат. Це-
на 22.000€. Тел. 069/26-01-903

ПРОДАЈЕМ стан у центру Бечеја 
36м2+14м2, 5.спрат, предвиђена 
уградња лифта, цена 14.000€. Тел. 
061/297-32-58
***

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у 
стогом центру Бечеја, Уроша Пре-
дића 3, 49,2м2, 4. спрат (лифт). Це-
на по договору. Тел. 062/19-45-822
***
ИЗДАЈЕ се двособан у центру са 
централним грејањем, полунамеш-
тен. Тел. 064/21-77-450
***
ИЗДАЈЕМ намештену собу са ку-
патилом, на 1.спрату са фрижиде-
ром, решо, интернет, кабловска, 
сопствено грејање, ужи центар, 
ђацима или самцима. Тел. 6916-358

ЗЕМЉА-ПЛАЦЕВИ
ПРОДАЈЕМ два спојена плаца 
укупне површине од 4.747м2 у 
Радичевићу, улица Иве Лоле Риба-
ра 8 и 10. Тел. 064/321-92-20
ПРОДАЈЕМ плац од 25 ари, на 
Бисерном острву (Бачко Градиш-
те) са излазом на мртву Тису. Тел. 
064/120-25-70 
***
ПРОДАЈЕМ плац од 25 ари на би-
серном острву (Бачко Градиште) 
са излазом на мртву Тису. Тел. 
064/120-25-70
***
ПРОДАЈЕМ једно ипо јутро земље 
на Јарошу у Радичевићу. Тел. 065/ 
88-09-195 и 065/515-51-92
***

Ја, Микушић Босиљка, одричем 
се Каран Ерике, Каран Саманте 
и Каран Сање из разлога што су 
биле неправедне према покојном 
Каран Милораду, мом брату, с 
обзиром да то није заслужио и 
изјављујем да их више не сма-
трам за род. 

БОДИ БИЛДИНГ
ОКТОБАР У ЗНАКУ МЛАДОГ БЕЧЕЈЦА

Велики успеси  
Станислава Тараила

Станислав Тараило, млади такмичар Боди билдинг клуба Бечеј 
имао је веома успешан октобар месец када су питању наступи у 

нашој земљи. Он је у суботу 6. октобра на Међународном „Купу ИФББ 
Јагодина опен“ у веома јакој конкуренцији неколико стотина такми-
чара из Хрватске, Словачке и наше земље освојио златну медаљу у 
јуниорској конкуренцији, у категорији +75 килограма, док је у боди 
класику, у дисциплини до 180 центиметара заузео друго место.

Седам дана касније је на „Трофеју Београда 2018“ који је одржан у 
Културном центру „Палилула“ био други у јуниорској конкуренцији, у 
категорији +75 килограма, док је у боди класику био први у категорији 
до 180 центиметара.

Серију успеха наш суграђанин је наставио дан касније када је на 
Првенству Војводине које је одржано у Врбасу освојио прво место 
у боди класику, мада треба истаћи да због слабог одзива такмичара 
није био у прилици на нападне покрајинску титутлу у конкуренцији 
јуниора. 

У организацији Савеза Србије за боди билдинг, фитнес и боди фит-
нес у Аранђеловцу је у суботу 20. октобра одржано „Првенство Србије 
2018“ на којем је учествовало преко 70 такмичара. Станислав Тараи-
ло је у конкуренцији јуниора освојио бронзану медаљу у категорији 
+75 килограма, чиме је закључио низ успешних наступа на највећим 
такмичењима у нашој земљи ове сезоне. 

–Изузетно сам задовољан резултатима које је Станислав Тараило 
постигао ове сезоне. Он је пре свега спортиста за пример, показао је 
да вредан и радан и на најбољи начин брани боје овог клуба и нашег 
Бечеја. Иза себе има добру сезону где је показао да се на њега може ра-
чунати у будућности тј. да је он будућност овог спорта у правом смис-
лу те речи. Драго ми је да су ови успеси дошли у години када славимо 
тридесет година постојања Боди билдинг клуба Бечеј, па је и ово при-
лика да се захвалим нашим тренерима и менторима Адаму Јанковићу 
и Милошу Шарчеву који могу да буду поносни на нас због тога што 
настављамо традицију овог спорта у Бечеју и тежимо ка томе да Бечеј 
добије још једног светски признатог и познатог боди билдера што би 
Станислав Тараило свакако могао бити, казао је Александар Јанковић, 
тренер у Боди билдинг клубу Бечеј.                                                       С.Е.

ТУРНИРИ У УГЉЕВИКУ И БОЧИНУ

Четири медаље Бечејаца
Такмичари Џудо клуба Младост из Бечеја су у недељу 21. октобра 

учествовали на 11. турниру ,,Угљевик 2018“ за полетарце, млађе 
и старије пионире, где је учествовало 297 такмичара из 31 клуба из 
Србије, Хрватске и Босне Херцеговине. Наши такмичари су били 
успешни и овога пута, па је млађи пионир Дарио Мушћет, у категорији 
до 55 килограма освојио златну медаљу, док су бронзана одличја при-
пала млађим пионирима Марчелу Берчеку, у категорији до 66 килогра-
ма и Мирославу Стојановићу у категоријама до 42 килограма.

Викенд пре тога, на деветом међународном ,,Трофеју Беочина 
2018“, за полетарце млађе и старије пионире који је окупио 389 такми-
чара из 46 клубова, из Грчке, Румуније, Хрватске, Босне и Херцегови-
не, Словеније и Србије, веома успешан је био млађи пионир Марчело 
Берчек, који је у категорији до 66 килограма освојио сребрну медаљу. 

Александар Стојков ће овог викенда учествовати на Европ-
ском џудо купу за кадете у Копру, а од 3. до 5. новембра ће бити део 
репрензентације Србије, на екипном турниру и кампу у Минхену.

С.Е.

ЏУДО



СЕЋАЊЕ

ЖИКЕЛИЋ  
АНЂА 

2005 - 2018

ЖИКЕЛИЋ  
МИЛАН 
2008 - 2018

на драге родитеље,  
на њихову племенитост и доброту. 

Увек ћете бити у нашим мислима и срцима.
Ћерка Зорица, синови Димитрије  

и Владимир са породицама

Дана 22. октобра 2018. године  
заувек нас је напустила наша драга 

мајка, бака и прабака

ЈЕЛЕНА АНТИЋ 
1943 - 2018

Остаћеш заувек у нашим срцима, 
мислима и лепим сећањима.

Ожалошћени: ћерке Душица  
и Милена са породицама  

и остала многобројна родбина  
и пријатељи

НА ПРОДАЈУ ограђен плац од 6 
ари, са изливеним темељима за 
кућу 10x11м, вода, башта, воћке, 
грађевинска дозвола, план и нацрт 
за кућу, власник 1/1. Цена договор. 
Тел. 064/995-24-35 и 064/121-50-90
***
ПРОДАЈЕМ плац 5,5 ари са укњи-
женим објектима, градска вода, у 
Бечеју, цена 3950€, може замена. 
Тел. 061/297-32-58

ВОЗИЛА
ПРОДАЈЕМ Југо 55, бензин+гас. Це- 
на по договору. Тел. 064/23-21-345
***
ПРОДАЈЕМ Опел Корсу 2003.г, 
регистрована до јула 2019.г, цена 
1.490€ и Југо 1,1 2003.г регистро-
ван до јула 2019. г. Цена 490€, 
олдтајмер фићу 1984.г. регистро-
ван до јуна 2019.г. цена 490€ Тел. 
064/01-03-229
***
ПРОДАЈЕМ Шкоду Фабију 1,4 ди-
зел 2009.год., власник, цена 3550€. 
Тел. 064/144-34-93
***  
ПРОДАЈЕМ Фиат Браво 1,9 дизел 
мултиџет 2008.год.,власник, цена 
3550€. Тел. 063/712-333-8

ОСТАЛО
ПРОДАЈЕМ у функцији пећ за цен-
трално грејање на прпу/пиљевину. 
Тел. 064/144-34-93
***
ПРОДАЈЕМ ентеријер од кафића 
до 50 места за седење, врло очувано 
(фотеље, табуре, угаоне и столове). 
Тел. 063/712-333-8
ПРОДАЈЕМ терацо плоче 22м2 
(70x80цм) цена по договору, жен-

ски планински бицикл очуван 
6.000 дин, старински намештај: 2 
шифоњера, огледало са надкасна-
ма, овални сточић и две тапаци-
ране столице, 2 комплета врата и 
прозори стара Швапска грађа. Тел. 
069/535-05-15
***

ПРОДАЈЕМ комбиновани орман, 
комоду за постељину, стаклену ви-
трину, Елинд ТА пећ 3,5 kW, туча-
ни котао 50л. Тел. 064/917-61-19
***
ПРОДАЈЕМ радна одела и ХТЗ, 
панталоне на трегере, радне ком-
бинезоне, радне прслуке, радно 
одело пилот, јакне зимске радне, 
кецеље (пекарске и куварске), 
мантиле(м-ж). Тел. 061/25-95-961

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5kW Елин 
Ваљево и дечја колица. Тел. 063/ 
810-95-18
***
ПРОДАЈЕМ кауч са две фотеље са 
точковима, очувано. Цена 3.000дин. 
Тел. 6918-935 и 063/16-09-103
***
ПРОДАЈЕМ етажну пећ 15kW у 
функцији и радијаторе. Тел. 063/ 
255-687
***
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, плинску пећ, 
кауч, витрину и пелене за одрасле. 
Тел. 064/38-12-601 и 063/84-69-878
***
ПРОДАЈЕМ дрвену жардињеру на 
точкове већих димензија 2.500дин. 
полицу за шпајз или цвеће са ме-
талним оквиром 3.000дин,циркулар 
25.000дин, плехани котао за кување 
парадајза 5.000дин. Звати од 8-11 
пре подне. Тел. 021/38-48-757
***
КУПУЈЕМ намештај: белу тех. за 
домаћинство као и врата и прозо-
ре за кућу и све што вам је вишак, 
исплата одмах. Тел. 6912-652 и 
063/711-40-83
***
ВРШИМ услуге превоза разне робе 
као и селидбе великом ауто прико- 
лицом у Бечеју и околини као и 
чишћење и одношење свега што је 
вишак. Тел. 6912-652 и 063/711-40-
83
***

ТРАЖИМ посао, превоз великом 
аутоприколицом (4x2) по граду, це-
на 1000 динара. Тел. 063/712-33-38

***
ТРАЖИМ помоћ у кући, два пута 
недељно. Тел. 809-084 и 062/85-
444-95
***
ТРАЖИМ жену која би дошла да 
живи код мене, може и са дететом, 
не би плаћала рачуне. Тел. 6916-489
***
КУПУЈЕМ полован бицикл на 
струју. Тел. 064/144-34-93

ПРОДАЈЕМ ИЛИ ИЗДАЈЕМ пос- 
ловни простор у Главној улици 
38, зграда Мобилија 2, дворишно 
орјентисан, опремљен за фри-
зерски салон. Ђуђа физерка Тел. 
061/65-90-379 и 021/22-37-553

ОБАВЕШТЕЊЕ
1.Трактор Белорус-Болгар ТК-
80-АС, регистaрска таблица: БЧ 
5333
2.Дворедни самоходни Боургоин 
ДМ-8-АС, берач кукуруза, реги-
старска таблица: БЧ ААЕ-76
3.Четвороредни таруп, Пољострој 
марка, сређен.
Наведена возила су под право-
судним поступком.
Више информација можете доби-
ти позивом на број 064/39-04-036.

HU
KIADÓ egy 40 négyzetmétes apart-
man Vrnjačka Banja központjában. 
Tel. 060/1-333-774
***
ELADÓ másfél szobás lakás Óbecse 

КУПУЈЕМ замрзиваче, фрижи-
дере, шпорете, телевизоре, старо 
гвожђе, старе аутомобиле и перје 
(јастуци, јоргани). Долазим, пла-
ћање одмах. Тел. 062/133-22-69

központjában, az Uros Predic u.3. 
alatt, 49,2m2, negyedik emelet (lif-
tes ház), ár megegyezés szerint. Tel. 
062/194-58-22
***
Mélyhűtőket, hűtőszekrényeket, 
tűzhelyeket, televíziókat, rosszva-
sat régi autókat és tollat (párnákat, 
paplanokat) vásárolok. Hívásra hely-
színre megyek és azonnal fizetek. 
Tel. 062/133-22-69
***
ÉRTESÍTÉS
1. Traktor Belorus-Bolgar TK-80-
AS, regisztrációs tábla: BČ 5333
2. Két soros magánjáró Bourgoin 
DM-8-AS, kukorica szedő, regiszt-
rációs tábla: BČ AAE-76
3. 4 soros tarup, Poljostroj márkájú 
felújított állapotban
A felsorolt járművek bírósági folya-
mat alatt állnak.
Érdeklődni a telefonszámon 064/39-
04-036 lehet.

◊ usluge šivenja
◊ stari zanati

◊ radionica
◊ kursevi uz rad
 i zapošljavanje

◊ uslužne delatnosti
◊ prepravka garderobe

58
godina

Tra
dicija duga

Bečej Zelena 37  Tel. 6912-249, 064/246-38-26

ШЛЕП СЛУЖБА од 0 до 24  
Тел. 063/255-687



АЛЕКСАНДАР МИЈИЋ - МИЈА
Некада…у Бечеју… 

…преслатки син јединац и брат, весео, несташан, безбрижан и бистар дечак, згодан 
и шармантан момак, заљубљеник у фудбал, “Звезду” и фолклор,  

виртуоз на тапану, на сцени врхунски уметник, брз, окретан са непогрешивим 
осећајем за такт, изузетно талентован, али недовољно заинтересован за глумачки 

позив, омиљен у друштву, бескрајно духовит, смео…  
За њега нису постојале границе...

Касније…у Београду…
…успешан пословни човек, вољени супруг и отац посвећен породици,  

радо виђен гост међу многобројним пријатељима, гостопримљиви домаћин  
са великим кулинарским умећем, господин са израженим манирима  

и интелигентним смислом за хумор, велики пријатељ несебичан у давању, 
достојанствен, бескрајно шармантан, начитан, културан, образован, информисан, 

елоквентан, заљубљеник у историју, Србију, природу, весело дружење и „Звезду”...
За њега је само небо било граница...

Данас… 
...најдивнији син, брат, муж, тата и уја није више са нама.  

Одлазећи, оставио нам је сву своју неизмерну љубав да можемо без њега даље…
Винуо се до границе иза које се не може и наставио да живи у нама

Његови најмилији

Дана 14. новембра, навршава се 40 дана од када наш Саша више није са нама



Дана 21. октобра навршило се десет година  
како није са нама наш драги

МАРКО МИЛИЋ
1937-2008

Време није избрисало твој лик, 
нити умањило бол за тобом, 

јер ћеш вечно живети  
у нашим срцима и мислима. 

Утехе нема, заборав не постоји, 
недостајеш...

Твоји најмилији

Дана 2. новембра 2018. године навршиће се четрдесет дана тугом обавијених!

ГОРДАН ЛИЧАНИН 
02.11.1985 - 23.09.2018. 

Тог 2. новембра 2018. би напунио 33 године. Напустио си овај свет прерано. Остала је само туга, бол, жалост,  
пуно неостварених циљева и неиспуњених планова. За тако кратак животни век, учинио си толико много.  

Имао си тако велико и несебично срце. Помагао свакоме, коме је помоћ била потребна.  
Али си у свему томе, себе занемарио. Требало је твоје болесно срце да замене другим, али такво срце ниједно  
не би могло заменити. Иако си се целог живота борио са својом болешћу срца, то те није спречавало да будеш 

увек насмејан, позитиван и да на сваки проблем одговараш са “биће то добро”!  
Али твоје срце није више издржало, уморило се и заспало.  

Остаје вечна туга и бол у срцу ожалошћене мајке Диане и сестре Даниеле са породицом.  
Знамо колико си волео своје сестриће, а и они ће знати, јер ћемо их увек подсећати на најбољу  

и најдивнију душу, коју смо упознали у животу, на њиховог ују Гогу! 
Почивај у миру! 

Твоји најмилији: мајка Диана, сестра Даниела, тетка Јелица, ујак Анђелко и тетка Ојдана са породицама

Дана 25. октобра навршило се  
пет година како нас је напустио  
наш драги отац, деда и прадеда

СТЕВАН АВРАМОВ 
1928 - 2013

Са великом љубављу и поштовањем трајно 
ћемо чувати успомене на његову доброту, 
племенитост и све што је чинио за нас...
Његови најмилији: Цаја, Саша, Вера, 

Ивана, Немања, Неда, Филип, Јоја, 
Виктор, Касја



MEGEMLÉKEZÉS POMEN

GYURCSIK ISTVÁN 
(1934 – 2006)

Tizenkét éve, hogy nem vagy 
velünk, és nagyon hiányzol.

Szeretteid: Mária, Edit,  
Zsuzsanna, Toncsi, Diana, 

Lea és Heléna

ĐURČIK IŠTVAN 
(1934 – 2006)

Dvanaest je godina kako nam 
mnogo nedostaješ.

Tvoji najmiliji: Marija, Edita,  
Žužana, Tončika, 

Diana, Lea i Helena

Дана 25. октобра 2018. године навршило се  
три године од како није самном мој драги супруг

ТОПАЛОВ МИЛЕ 
Почивај у миру.

Твоја супруга Загорка

ПОМЕН 
Дана 2. новембра 2018. године навршава се годину 

дана како нас је напустио наш драги син и брат

ЛУКАЧ БОРИСЛАВ - БОРА
29.10.1958 - 02.11.2017.

Живимо са неописивим болом и празнином,  
много нам недостајеш.  

У нашим мислима и срцима заједно си са нама 
увек и заувек.

Ожалошћене породице Лукач и Милић

Тужним срцем и болом у души јављамо свим 
рођацима, пријатељима и познаницима  

да је наша драга

КОСАРА ГАГИЋ 
1941 - 2018

преминула 16. октобра 2018. године  
у својој 77 години живота.

Ожалошћени: супруг Илија, син Никола,  
ћерке Даница и Јела, унучад и праунучад  

и остала многобројна родбина и пријатељи  

Дана 1. новембра 2018. године навршиће се тужних 
девет година како нас је заувек напустила наша драга

МИЛИЦА СВИРЧЕВ
Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима. 

Нећемо те никада заборавити.  
Почивај у миру.

Твоји најмилији: супруг Иштван,  
ћерка Марија и зет Немања

Дана 29. октобра 2018. године навршава се годину дана 
од како нас је заувек напустио наш вољени

ЉУБИША ПЕЈОВИЋ - ЉУША 
1953 - 2017

Са поносом и љубављу вечно ћемо чувати  
твој лик и доброту.

Ожалошћена породица



24 27. октобар 2018.

INFORMATOR

СИНИША БОРОЈЕВИЋ 
021 69 10 185 
063 83 575 13

ХОРОСКОПХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.
Са пословним сарад-
ницима ћете имати 
неке нестабилност и 

тензију током ове недеље. На 
пољу љубави вас очекује повра-
так особе из прошлости са којом 
сте имали тајну везу. Када је у 
питању поље здравља очекују 
вас тегобе које су везане за нерв-
ни систем.

БИК 21.4. – 20.5.
Промене које се де-
шавају у вашем по-
словном окружењу 
нису баш сјајне за 

вас. Могуће је да ћете и са емо-
тивним партнером имати неке 
нестабилности током недеље. 
Када је у питању здравље, 
очекују вас тегобе везане за 
кичму као и проблеми са кости-
ма, зглобовима и реумом. 

БЛИЗАНЦИ 
21.5. – 20.6.
Очекујете покрета-

ње пословног пројекта који је 
на неки начин повезан са ино-
странством. На пољу љубави 
вас очекује занимљива комуни-
кација са особом са посла. Када 
је у питању здравље могући су 
мањи проблеми са повишеним 
холестеролом, јетром, жучи, па- 
нкреасом. Избегавајте алкохол.

РАК 21.6. – 20.7.
Можете да очекујете 
побољшање матери-
јалне ситуације пре-

ко наследства, одштете и томе 
сл. Када је у питању љубав са 
вољеном особом имате не-
стабилан однос и мучи вас 
љубомора. На пољу здравља 
су могући проблеми са неста-
билним хормонима, штитном и 
лимфном жлездом као и тегобе 
везане за урогенитални тракт и 
репродуктивне органе.

ЛАВ 21.7. – 22.8.
Током ове недеље би- 
сте могли да преки-
нете неко пословно 

партнерство из претходног пе- 
риода. На пољу љубави вас 
очекује почетак везе коју позна-
јете од раније. Када је у питању 
здравље, могући су проблеми 
са бубрезима али и свим пар-
ним органима: очима, ушима, 
плућима итд. Препорука је да 
одете на редовну лекарску кон-
тролу ове недеље.

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.
Нисте сигурни који 
пословни потез треба 
да направите али зна-
те да нешто брзо тре-

ба да се мења. Када је у питању 
љубав немате превише воље да 
се посветите партнеру. На пољу 
здравља вас очекује већи пад 
имунитета и проблеми са крв-
ном сликом.

ВАГА 23.9. – 22.10.
Можете да се надате 
потитивним околно- 
стима током ове неде-

ље, па вас обавезе и посао не 
оптерећују. На пољу љубави вас 
очекује занимљива ситуација 
са бившом љубави. Када је 
у питању здравље можете да 
очекујете мање проблеме везане 
за срчани систем.

ШКОРПИЈА 
23.10. – 22.11.
Очекује вас фаза која 
може да буде јако 

повољна за ваше поље при-
ватног посла. На емотивном 
плану вам се враћа особа из 
прошлости са којом нисте до 
краја рашчистили причу. Када 
је у питању здравље можете 
да очекујете мање тегобе са 
осетљивим желуцем, кисели-
ном и лошим варењем.

СТРЕЛАЦ 
23.11. – 20.12.
Није повољан тре-

нутак за доношење брзоплетих 
одлука на пословном плану. 
Када је у питању љубав мо-
жете да очекујете проблеме 
у комуникацији са вољеном 
особом. На пољу здравља сле-
де инфекције дисајних путева, 
грип, прехладе, вируси и про-
блеми са кашљањем.

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.
Поље финансија вам 
је јако нестабилно, а 
то вам уноси осећај 

нервозе. На пољу љубави вас 
очекује незадовољство са во-
љеном особом, али и поврата 
флерта са неким од пријатеља. 
Када је у питању здравље, мо-
гући су проблеми са зубима и 
деснима.

ВОДОЛИЈА 
20.1. – 19.2.
Пред вама је фаза то- 
ком које можете да 

очекујете нестабилно стање на 
пољу посла. Када је у питању 
љубав имате навику да им-
пулсивно реагујете и однос 
са вољеном особом није до-
бар. Здравље вам је такође 
неповољно приказано, могући 
су многи проблеми и због стреса 
нервозе али и због осетљивости. 
Најслабија тачка вам је глава.

РИБЕ 20.2. – 20.3.
Могуће је да не мо-
жете да остварите 

све своје планове везане за по-
сао током ове недеље. Може-
те да очекујете период про-
мена на пољу љубави и неку 
нову везу. На пољу здравља 
су могући мањи проблеми са 
циркулацијом али вас генерално 
прати и поспасност, недостатак 
енергије и проблеми са ниским 
притиском.  

За тесто: 
2 јајета, 1 кашика павлаке, 100 грама путера, 3-4 кашике шећера, 
корица од једног лимуна, 1/2 кашичице соли, бундева зачини (меша-
вина цимета, млевеног каранфилића, ђумбира, мушкатног ораха) по 
укусу, брашна по потреби колико је потребно да се направи мекше 
тесто али да се одваја од страница посуде (око 500 грама), прашак 
за пециво
Све заједно умесити у компактно тесто, ставити у врећицу и остави-
ти у фрижидер на пола сата. 
Тесто развити и ставити на дно округле тепсије за пите и торте и 
залепити на странице. Кору ставити у рерну да се допола испече (да 
добије светлије златну корицу одгоре) – 15 минута. 
Фил: 
Бундеву већу (крушколику) преполовити, извадити семенке исећи 
на комаде, мало попрскати уљем и ставити у тепсију са пек папиром 
у рерну да се пече на 180 степени док не буде мекана (око пола сата). 
Након печења мало прохладити и одстранити кору и испасирати. 
500 грама несланог крем сира или швапског сира помешати са 200 
грама милерама, 4 жуманца, 200 грама шећера и додати пасирану 
бундеву, зачинити бундева зачином по укусу и полако умешати пену 
од 4 беланцета. 
Извадити допола печену кору, сипати фил на њу и ставити у рерну 
да се пече још 30-45 минута на 180 степени, повремено проверите. 
Кад је готово треба да добије браонкасту корицу горе али да средина 
и даље буде мекша на додир. Водите рачуна да је је скроз не исушите 
и препечете. 
Оставите да се потпуно охлади на собној температури а затим стави-
те у фрижидер на неколико сати. Вреди сачекати.

Чизкејк од бундеве

Miloša Crnjanskog 11a
Novobečejski put 22

radno vreme: 7-20 časova
nedelja: 7-13 časova
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