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СКУПШТИНА

едница СО Бечеј, 38. по реду одржана је у понедељак 5. новембра са 16. тачака дневог реда међу којима су се нашли: деветомесечни Извештај извршења општинског буџета, сагласност СО за
пројекат јавно-приватног партнерства за јавну расвету, имене плана
пословања ЈП „Топлана“, реименовање директора ЈП „Водоканал“,
продаја парцела, измене у школским одборима, комисијама и надзорним одборима образовних и других установа и општинских тела.
Скупшина је трајала скоро три сата углавном због веома
исцрпљујуће расправе између одборника позиције и опозиције око
буџета, финансирања јавних предузећа и пројекта јавне расвете.
Као што се могло претпоставити деветомесечни извештај о
остварењу буџета изазвао је већ на самом почетку седнице расправу
између одборника опозиционе одборничке групе „Само локално“ са
једне стране и председника општине и председника скупштине са
друге стране. У извештају је исказан суфицит у извршењу буџета у
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износу од скоро 39 милиона динара уз образложење да су углавном
у питању неутрошена средства за пројекте из виших извора власти
који су тек у почетним фазама и да ће се та средства искористити
у току реализације пројеката као и неутрошена средства од закупа
државног пољопривредног земљишта (нешто мање од 63 милиона).
Према излагању посланице Светлане Динић („Само локално“) овај
суфицит је индикатор да средства нису добро планирана, да су неке
ставке на којима није било до сада никаквих промена (нису утрошена средства) идикатор да општина нема адекватне планове утрошка
средстава, посебно кад је пољопривреда у питању. На њено излагање
одговорио је председник општине Драган Тошић који је најпре изложио основне ставке из поменутог извештаја и рекао да се у овом деветомесечном извештају углавном налазе корекције од претходних
ребаланса (уношење средстава од пројеката добијених на конкурсима из виших извора, планови за утрошак средстава за реализацију
ових пројеката, рефинасирање кредита и сл.) а на примедбе опозиционе одборничке групе рекао је да је индикатор да су приходи и
расходи који долазе од редовних пореских средстава добро избалансирани сведочанство да су средства у буџету добро планирана а да је
део средстава које се појављује у суфициту углавном од пројеката и
закупа пољопривредног земљишта у фази „трошења“ и реализације.
Према његовим речима пројекти су тек у почетним фазама и биће
реализовани и пренети у следећу годину а средства из буџета за
пољопривреду бити утрошена у наредном периоду до краја године.
Светлана Динић је поставила и питање ликвидности општине јер се
општинска управа налазила у овом периоду и у РИМ-у због нереализованих фактура: начелница финансија Зорка Косовац је објаснила
да се буџетски корисници још навикавају на процес регистровања

фактура у Централном регистру и да долази до повремених грешака
(са бројевима фактура или шифрама) па се и неком периоду општинска управа због грешака корисника нађе на списку у РИМ-у али да
је то само привремено док се не коригује грешка и да су у питању
мали износи и још једном потврдила да општина испуњава све своје
обавезе у законском року.
Друга тачка дневног реда која је изазвала веома бурну полемику између опозиције и председника општине и председника скупштина било је изгласавање сагласности за пројекат јавно-приватног
партнерства за реконструкцију дела јавне расвете у општини Бечеј.
Председник општине је образложио одлуку о прихватању овог
пројекта нагласивши бенефит за општину од оваквог вида партнерства и нагласио да ће ово на дужи период бити велика уштеда за општину за јавну расвету у граду. Милан Бокун, опозициони одборник
(„Само локално“) изразио је скептичност у односу на овакву врсту
уговора нагласивши да је потребно добро размотрити уговор јер
„смо се опекли са Потисјем“ и изнео примедбу да је у материјалу
који је подељен одборницима предлог пројекта непотписан и без
детаљнијих информација о пројектном тиму и надзору. На ово је одговорио председник скупшине Ненад Томашевић и рекао да одборник није добро прочитао тј. прегледао документацију и да додатна
два документа која су била у прилогу имају све наведене податке и
потписе и рекао да је излагање Милана Бокуна било или из незнања
или намерно тендециозно да се умањи значај пројекта.
Бурну расправу изазвало је, као и увек, пословање ЈП „Топлана“
и измена у плану коришћења средстава из субвенција општине Бечеј
на пројектне документације за Топлану на биомасу, на санирање делова мреже као и на ремонт опреме и санирање хаварија. Овај предлог изазвао је уобичајену расправу на тему ликвидности овог јавног
предузећа, његовог „опстанка“ и оправданост коришћења средстава из субвенције општине на релацији председник општине Драган
Тошић – одборник Милан Бокун – директор овог ЈП Дејан Вуковић.
На овој седници је реизабран и директор ЈП „Водоканал“ Зоран Грбић на шта је опозиција дала примедбу да пословање овог
предузећа током његовог првог мандата није добар индикатор да му
се да нови мандат. На ово је одговорио председник општине Драган
Тошић који је рекао да је веома поносан на рад овог предузећа у
претходном периоду, навео неке инвестиције као што је изградња
бунара и сл. и да је то све реализовано захваљујући предузетности
руководства тј., директора и да је убеђен да ће он и у наредном периоду са истим успехом обављати фунцију директора.
Остале тачке дневног реда које нису изазвале веће полемике, изгласане су већином гласова међу којима су све промене у школским
одборима (у четири школе) и комисијама и надзорним и управним
одборима као и продаја парцела у власништву општине.
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◊ usluge šivenja
◊ stari zanati
◊ radionica
◊ kursevi uz rad
i zapošljavanje
◊ uslužne delatnosti
◊ prepravka garderobe
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Одржана прва, оснивачка седница Радне групе

Н

а седници СО Бечеј 16. октобра основана је Радна група за израду Локалног плана за борбу против корупције коју чине 12
представника локалне управе и четири члана из редова грађана и
цивилног сектора. На јавни конкурс се јавило седам грађана а изабрани су Ана Аћимов, Горан Релић, Горан Страјинић и Александар Ђекић.
За председницу Радне групе изабрана је заменица председника
општине Далила Дујаковић.
Из општине Бечеј у Радну групу су делегирани и Светлана
Вулетић, чланица Већа за образовање, Дане Мандић, помоћник
председника општине задужен за омладину и односе са јавношћу,
Зоран Ковач, начелник општинске управе, Зорка Косовац, начелница финансија, Јована Топић шеф Одсека за јавне набавке, Даниела
Дорословачки саветница председника на пословима урбанизма,
Дуња Шари интерни ревизор, Ђорђе Попов буџетски инспектор,
Маријана Димитров, заменица секретарке СО, Тамара Перишић
начелница Одељења за људске ресурсе, Киш Игор члан Већа за послове социјалне заштите.
Крајем октобра одржана је прва седница Радне групе где је
направљен план рада, усвојен временски оквир, подељена су
задужења у складу са областима и деловима будућег документа. Предвиђено је да већ у првим месецима 2019.г наша општине

Резултати избора за
националне савете

Припaдници мaњинских зajeдницa нa овогодишњим изборима за
Националне савете мањина 4. новембра бирaли су свoje прeдстaвникe
и прeмa трeнутним инфoрмaциjaмa из Рeпубличкe избoрнe кoмисиje
je сaoпштeнo дa су избoри прoтeкли бeз нeпрaвилнoсти и без иједног
приговора.
Oвo су трeћи рeдoвни избoри за Савете. Члaнoви Сaвeтa углавном имajу oвлaшћeњa у oблaсти културe, инфoрмисaњa и oбрaзoвaњa
и службeнoj упoтрeби jeзикa и писмa нaциoнaлних мaњинa.
У Војводини припaдници мaђaрскe нaциoнaлнe зajeдницe нajвeћу
пoдршку пружили су листи “Maђaрскa слoгa” кojу je пoдржao
Сaвeз вojвoђaнских Maђaрa. Oвa листa, нa чиjeм чeлу je дoсaдaшњи
прeдсeдник Jeнe Хajнaл, oсвojилa je 30, oд укупнo 35 мaндaтa у
Maђaрскoм нaциoнaлнoм сaвeту. Излaзнoст у Војводини била је oкo
36 oдстo, штo je нeштo мaњe нeгo нa прoшлим избoримa.
Прeдсeдник СВM-a, који је подржао ову листу, Иштвaн Пaстoр
истaкao je дa je зaдoвoљaн рeзултaтимa избoрa, он је oбjaвиo и пoбeду
листe “Maђaрскa слoгa”.
“Пoлитикa кojу вoдимo, пoлитикa дoгoвoрa, трaжeњa рeшeњa и
кoмпрoмисa уживa пoдршку”, рeкao je Пaстoр и истaкao дa је дoбрa
пoрукa тo штo пoдршку ниje дoбилa пoлитикa кoja у свaкoм Србину
види нeприjaтeљa, пoлитикa мржњe и фрустрaциja.
И листa Maђaрскoг пoкрeтa oцeнилa рeзултaтe избoрa. Фeрeнц
Жoлдoш, нoсилaц листe рeкao је дa су прoтeклe сeдмицe њихов
покрет који је углавном састављен од грађана, „цивила“ стaвилe
нa вeликa искушeњa. Он се зaхвaлиo сe бирaчимa нa дoбиjeним
глaсoвимa. Изjaвиo je дa нису прeскoчили зид, aли да нe признajу
пoрaз. Нaглaсиo je да су нa вишe мaђaрских пoдручja oствaрили
висoкe рeзултaтe, пoсeбнo у Субoтици. Oсим тoгa истaкao je и
Кaњижу и Сeнту. Нa крajу je рeкao да Maђaрски пoкрeт нaстaвљa
зaпoчeтим путeм, jeр je тo зa њих питaњe чaсти. Из овог покрета су саопштили да је било веома тешко прикупити и потписе јер
су грађани апатични, све мање заинтересовани, застрашени или
једноставно више нису овде јер се велики број иселио из државе.
Поред тога коментарисали су из штаба овог покрета и неажурираност посебних бирачких спискова на којима је било и много имена
преминулих лица.
Листа коју подржава ДЗВМ-а није осванула на овим изборима на
гласачким листићима. Ова странка је бојкотовала изборе јер како су
саопшили нису успели да скупе потписе јер су имали веома велику
опструкцију од стране владајуће коалиције на војвођанском нивоу.
Поред тога саопштили су да не желе да дају подршку садашњој власти у Србији и легитимитет Националном савезу Мађара.
Према речима Виктора Молнара, одборника СВМ-а у СО Бечеј,
у Бечеју је излазност на 18 бирачких места била негде око 30 посто
и резулати су слични као и на републичком нивоу. Он нам је рекао
да је излазност била мања него што је очекивано али и да има више
разлога за то, да су се избори поклопили са празником и да је пуно

добије готов документ и да се након тога крене у процес усвајања
и реализације.
Израду општинског акционог плана за борбу против корупције
је као обавезу општина Бечеј преузела још претпрошле године на
основу Закључка Владе Србије из априла 2016. године којим је она
прописала обавезу свим локалним самоуправама да израде, усвоје
и примене антикорупцијске локалне акционе планове до 2017. године.
Бечејско Удружење младих и локална самоуправа су у оквиру
пројекта „Заједно кa одрживим локалним антикорупцијским политикама” покренули поступак израде Локалног акционог плана као
јединственог стратешког документа који би требало да буде превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење добре управе у рад органа и служби Општине и других органа јавног
сектора који на локалном нивоу чувају интересе локалног становништва и локалне заједнице. Током израде ЛАП-а предвиђено је
да се идентификују нормативни и институционални ризици за
настанак корупције и да се сходно томе донесу мере за њихово
отклањање. Циљ доношења ово акта је на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности у раду органа локалне самоуправе и јавних служби.
Т.Д.

људи отпутовало из града, да су бирачки спискови неажурирани и да
постоји врло очигледна мања заинтересованост бирача јер ово ипак
нису политички избори за власт јер ингеренције Савета нису првенствено политичке. Он је такође рекао да је веома задовољан постигнутим резултатима и да је ово добар показатељ да је досадашњи члан
Савета из нашег града (Миклош Силађи) али и они који су на било
који начин учествовали у раду Савета у претходном мандату радили
добро за Бечеј о чеми сведочи већи број пројеката који су рађени у
оквиру ингеренција Савета и уз помоћ овог тела. Он је рекао да ће
према свим подацима Бечеј у Мађарском националном савету имати
бар једног представника и то ће највероватније бити професорица
историје Емеше Ђере Дечов која је и до сада била у неким телима
Савета. Он је напоменуо да се политика рада Савета у општини неће
битније мењати осим у смислу већег ангажовања да се учествије на
конкурсима и да се прибаве још већа средства за образовање, културу, црквене програме. Виктор Молнар нам је такође рекао да им
је циљ да евентуалну ставе већи фокус на прибављање средстава за
инфраструктурне пројекте за објекте и институције које су од значаја
за мађарску националну заједницу али и за Бечеј уопште.

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
Животно осигурање
Добровољно здравствено осигурање
Путно здравствено осигурање
Колективно осигурање запослених
Осигурање имовине
Осигурање возила-аутоодговорност и каско
Осигурање помоћи на путу
Осигурање усева и плодова

С нама је сигурна будућност!

НОВО! ПЛАТНИ ПРОМЕТ! НОВО!
УПЛАТЕ СВИХ РАЧУНА
(струја, телефон, комуналије, таксе, порези...)
БРЗО, ЈЕДНОСТАВНО И ПОВЉНО
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Сјај и беда „Беверли Хилса“

тановници улице Стевана Дороњског која се налази у Малом
риту већ деценијама покушавају да реше проблеме са
изровареним асфалтом на коловозу, недостатком пешачких стаза
и лоше урађеном атмосферском канализацијом. Ова улица коју су,
некада давно када су изграђене веома лепе и велике приватне куће
током осамдесетих као и ламеле и нове зграде, Бечејци у шали
прозвали „Беверли хилс“ је ових дана једна од најлошијих улица за

становање у граду. Становници ове улице су у нека срећнија времена
веома много улагали да одржавају зеленило и да баште буду лепо
уређене, коначно и време је учинило своје па је око „жутих“ зграда
сад већ веома леп и велики парк и ливада где се деца играју али је
време, такође, учинило да се на инфраструтури ове улице која није
одржавана са неким значајнијим средствима деценијама види и
пропадање комплетене подземне и надземне инфраструктуре. По
старом правилу „све што је склоно паду ...“ ови проблеми су настали
још код саме изградње првобитне инфраструтуре у улици. Наиме,
након затрпавања отворене атмосферске канализације (отворени
канал) још крајем осамдесетих година тада ново зацевљавање
није урађено добро па објекти у горњем делу улице као и цела
Омладинска улица и део Вељка Влаховића имају велик проблем са
одводом атмосферских вода. Додатни проблем настаје и због тога
што се у исте одводе слива и фекална канализацијом па је после неке
веће провале облака у вишим деловима улице око „зелених зграда“
поплава која се меша са фекалним водама и најчешће је висине
до 20 центиметара и више па су станари временом избетонирали
издигнуте стазе за излазак из зграде у случају кише.

Но ово није једини проблем у улици. Када је бетонирана улица
Стевана Дороњског из непознатих разлога није уопште урађен горњи
хабајући слој бетона, тачније није завршено бетонирање по пројекту,
за ово нико никада није сносио одговорност па се бетон одроњава
и крпи већ деценијама. Ударне рупе су толико већ деценијама
формиране да их је скоро немогуће закрпити а да то потраје дуже од
месец, два дана. Постоји и веома велика опасност за становнике због
недостатка пешачких стаза дуж целе улице. Ограђена дворишта кућа
и ламела су скоро до самог пута а испред зграда су имровизовани
(посути) паркинзи што компликује изградању могућих пешачких
стаза и пројект би морао да предвиди комплетну реконструкцију
читаве саобраћајнице у улици. Ипак то не чини овај проблем мање
акутним, ово заиста јесте наопходно да се уради и то хитно јер
је током дана улица веома прометна, има пуно деце која се крећу
коловозом, саобраћај у улици је врло небезбедан. Поред аутомобила
том улицом саобраћају и камиони за разношење смећа и све

комуналне службе што додатно смањује век закрпљених рупа.
Према неким стандардима (дужина улице) ово јесте мала, кратка
улица али има приличан број стамбених јединица и домаћинстава
јер се у њој налази неколико колективних зграда и три низа ламела
па је и број грађана у улици, за бечејске прилике, прилично велик.
Становници улице су се у неколико последњих година организовали
и обратили локалној самоуправи за помоћ и поднели целокупну
документацију о наведеним проблемима које имају али им је сваки
пут одговорено да „улица није у плану“ за реконструкцију у наредном
буџетском периоду (није ни за 2019. за сада) јер није приоритетна а
пара у буџету нема довољно ни за оне улице које то јесу. Становници
су покренули и петицију која је предата СО Бечеј са скоро 180
потписа, али није лако утврдити колико овакве иницијативе у
суштини могу да убрзају решавање проблема, колико имају ефекта
на одлуке које се доносе у надлежним службама општине.
Из општинских служби након предаје петиције грађани су
добили одговор да ће се у буџету за наредну годину одређивати
приоритети и правити планови у складу са количином средстава
који буду доступна али чак и у случају да уђе у листу приоритета
проћи ће још много времена, киша и нових ударних рупа и крпљења
истих док се не почне са радовима на реконструкцији јер за почетак
процес захтева да се најпре изради идејни пројекат, па следи израда
пројектне документације па одобрења, па одабир извођача ... а до
тада су сви становници улице Стевана Дороњског (и Омладинске и
Вељка Влаховића где се проблеми „преливају“) колективно осуђени
на садашње стање. Овај систем, судећи по свему, не функционише
баш најбоље јер је потребно јако пуно времена да се проблеми реше
а тада настају и додатни јер се урушавање наставља што доводи
најчешће до погоршавања стања што опет знатно поскупљује
реализацију и тако, на крају, буџет сваки пројекат кошта још више.
Неки ће после свега рећи да ово није јединствен случају у
општини и да су овакви проблеми присутни у скоро свим деловима
града када је путна или подземна градска инфраструктура у питању
али је пример стандардне праксе на релацији комунални проблеми
грађана, општинска управа и веома лимитиран општински годишњи
буџет који је и уз сва улагања из виших извора власти врло очигледно
недовољан и углавном служи за крпљење тамо где се то највише
види.

Danila Kiša 10, 21220 Bečej, Srbija
Tel: 021-6911-060
office@becejprevoz.com

I IZLET Banja Eržebet MORAHALOM
24.11.2018. ce
ra
na prevoza 1.000 dina

JEDNODNEVN

021-6915-696 062-801-67-55
e mail: turizam@becejprevoz.com
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Примарна селекција отпада и у
Трећој месној заједници

ЈП „Потисје“ ће од почетка новембра кренути са редовним програмом примарне селекције отпада по домаћинствима и у Трећој
месној заједници. На конференцији за штампу која је сазвана овим
поводом сазнали смо де се у прве две месне заједнице полако
побољшава одзив грађана који су почели да у својим домаћинствима
правилно одвајају отпад и да се, самим тим, повећала и количина

прикупљених секундарних сировина на депонији. Ипак, прави резултати овог система биће видљиви тек на пролеће кад буде покривена цела општина Бечеј, укључујући и насељена места. Већ у децембру, а то је следећа фаза увођења програма, биће систем проширен и
на Бачко Петрово Село.
Бојана Радаковић, референт за екологију у овом предузећу нам
је саопштила и следеће важне информације за грађане Треће месне
заједнице:

Постављена соларна
стајалишта

Срeдствa зa рeкoнструкциjу четири aутoбускa стajaлиштa су
oбeзбeђeнa путeм jaвнoг кoнкурсa oд Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa
eнeргeтику, грaђeвинaрствo и сaoбрaћaj. Врeднoст прojeктa je око 4
милиона динaрa сa ПДВ-oм, учeшћe сeкрeтaриjaтa je око 3 милиона
a oпштинe Бeчej 900.000 динара.
Прeдмeт рeкoнструкциje су четири стajaлиштa нa слeдeћим
лoкaциjaмa: двa у улици НOВ у Бaчкoм Грaдишту, jeдaн у улици
Првoмajскa у Бeчejу (смeр Бaчкo Грaдиштe) и двa нa Пeтрoвoсeлскoм
путу у Бeчejу (прeкo путa жeлeзничкe стaницe), рeкoнструкциja
пoдрaзумeвa дeмoнтaжу пoстojeћих стajaлиштa, мoнтaжу нoвих
сoлaрних aутoбуских стajaлиштa сa oпрeмoм.
Нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, 30.07.2018. гoдинe
зaкључeн je угoвoр сa фирмoм AYA BIT Solutions из Суботице.
Рoк зa извoђeњe рaдoвa je био 50 рaдних дaнa oд дaнa зaкључeњa
угoвoрa али је због техничких и административних проблема потписан анекс уговора где је општина тражила од Секретаријата да се
одобри продужење рока до 30. новембра да оправда утошак средстава јер се каснило са авансном уплатом током летњих месеци а
то је био услов да се у процес реализације пројекта уведе извођач
радова, ипак сви радови на постављању нових стајалишта биће готови за неколико дана. У овој завршној фази још је само потребно
да се полепе налепнице и пусти струја па ће на три локације ова
стајалишта већ бити у употреби.
Кoнструкциja ових паметних соларних стајалишта имa
прeдвиђeнe нoсaчe зa ЛEД рaсвeту, oзнaку стajaлиштa и витринe зa
прикaз инфoрмaциja. Кoнструкциja je димeнзиja 4500x2920x1800мм,
имaћe клупe сa нaслoнoм, кaнтe зa смeћe, систeм фoтoнaпoнских
пaнeлa eлeктричнe снaгe 1080W, рeгулaтoр пуњeњa, инвeртoр,

Грaђaни Треће мeснe зajeдницe ћe 2. нoвeмбрa дoбити плaстични
џaк oд 120 литaрa зa oдлaгaњe сeкундaрних сирoвинa, сa лoгooм
нaшe пaртнeрскe кoмпaниje EКOСTAР ПAК кoja пружa знaчajну
пoдршку Пoтисjу приликoм рeaлизaциje примaрнe сeлeкциje
oптaдa; флajeр нa српскoм и мaђaрскoм jeзику кojи ћe сaдржaти свe
пoтрeбнe инфoрмaциje o нaчину спрoвoђeњa примaрнe сeлeкциje
oтпaдa у дoмaћинству; oбaвeштeњe o дaтумимa изнoшeњa џaкoвa сa
сeкундaрним сирoвинaмa. У пoмeнутe џaкoвe грaђaни ћe oдлaгaти
ПET, пaпирну и кaртoнску, стaклeну и aлуминиjумску aмбaлaжу.
16. нoвeмбрa ћe бити првo oднoшeњe џaкoвa сa сeкундaрним
сирoвинaмa из Треће мeснe зajeдницe. Грaђaни ћe свoje џaкoвe сa
сeкундaрним сирoвинaмa изнeти испрeд кућe уз пoстojeћу кaнту у
кojу ћe oдлaгaти сaв oстaли (мoкри и мeшaни) oтпaд, при чeму ћe
дoбити нoви џaк зa нaстaвaк сaкупљaњa сирoвинa.
Oднoшeњe џaкoвa сa сeкундaрним сирoвинaмa сe врши свaкoг
другoг пeткa у мeсeцу, стoгa aпeлуjeмo нa грaђaнe дa oбрaтe пaжњу
нa дaтумe кojим сe исти изнoсe.
Грaђaнимa je дoступaн инфo тeлeфoн нa кojи пoзивoм мoгу
дoбити свe дoдaтнe инфoрмaциje вeзaнe зa примaрну сeлeкциjу
oтпaдa тe oтклoнити свe нeдoумицe oкo спрoвoђeњa истe.
Инфo тeлeфoни су нaзнaчeни нa oбaвeштeњу кao и нa жутим
кoнтejнeримa зa oдлaгaњe сeкундaрних сирoвинa пoстaвљeних у
кругу кoлeктивнoг стaнoвaњa.
Примaрнa сeлeкциja у Прве и Друге мeснoj зajeдници je из нeдeљe
у нeдeљу свe вишe испрaћeнa и пoдржaнa oд стрaнe грaђaнствa стoгa
сe oвoм приликoм зaхвaљуjeмo грaђaнимa кojи пoдржaвajу нaш рaд и
тимe дoпринoсe зaштити живoтнe срeдинe и мoлимo свe oстaлe кojи
дo сaдa тo нису, дa сe придружe кaкo бисмo зajeдничким снaгaмa
нaчинили вeћи eкoлoшки oтисaк смaњуjући кoличинe oтпaдa кojи сe
трajнo дeпoнуje и зaгaђуjу живoтну срeдину.

aкумулaтoрскe бaтeриje, SMART BOX – цeнтрaлнa упрaвљaчкa
jeдиницa зa кoнтрoлу и упрaвљaњe кoмпoнeнтaмa систeмa, систeм
видeo нaдзoрa, упрaвљaчки систeм пaмeтнoг aутoбускoг стajaлиштa
сa ГСM кoмуникaциjoм, ЛEД свeтиљкe сa сeнзoрoм пoкрeтa,
прикључницa зa пуњaчe мoбилних тeлeфoнa, WI-FI систeм, систeм
зa aутoмaтски пoзив при вaндaлскoм пoнaшaњу и систeм зa пoзив у
пoмoћ (тaстeр).
Општина Бечеј је и ове године конкурисала за пројекат за
изградњу још три стајалишта који је одобрен, уговор је потписан
са Секретаријатом и тренутно је у току фаза расписивања јавне набавке за њих, рок за завршетак овог пројекта је 31. мај 2019. године.
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На основу Одлуке директора о вршењу селективног риболова број:
435/2018 од 25. 10. 2018. године, расписује се

ЈАВНИ П О З И В

за прикупљање писмених понуда за вршење услуга селективног риболова

„Једнаке шансе за младе“

Удружење грађана „Тако кул“ и БУМ организују у партнерству
са општином Бечеј и Општим удружењем предузетника и ове године
обуке за младе од 16 до 30 година. У оквиру програма овогодишњих
обука је и стандардна школа информационих технологија (обуке за
веб и графички дизајн) али ће се ове године проширити програм и на
специфичну обуку која је веома тражена данас на тржишту ИТ бизниса а то су обуке за рaд сa рутeримa и свичeвимa, aли и кoмплeтним
MикрoTик oпeрaтивним систeмoм.
Oсим oснoвнe aдминистрaциje рутeрa, тoкoм курсa сaвлaдaћe
се и вeштинe пoмoћу кojих ћe мoћи дa се крeирaју jaвнe и
привaтнe виртуeлнe мрeжe, пoвeзуjу удaљeнe лoкaциje, oбeзбeђуje
кoмуникaциjа. Обуке ће бити за два профила: микрoтик сeртификoвaни
мрeжни сaрaдник и микрoтик вajeрлeс сeртификoвaни инжeњeр. Поред ових обуке биће поново организована и школа језика средине
(српски и мађарски), обуке за књиговодствене делатности, радионице за јавни наступ и комуникацију.
Поред општине Бечеј овај пројекат подржао је и Покрајински
секретаријат за спорт и омладину.
Поводом почетка овог пројекта БУМ и „Тако кул“ одржали су
прес конференцију заједно са председником општине Драганом
Тошићем који је рекао да је веома задовољан што се овакви програми редовно одржавају у Бечеју и да ће локална самоуправа увек
подржавати овакве пројекте.
Александар Ђекић испред БУМ-а нам је рекао да ће ИТ обуке
радити стручна фирма из Новог Сада, језичке програме професори
и сарадници БУМ-а и „Тако кул“ из Бечеја а радионице чланови ове
организације који поседују сертификате. Он је такође рекао да је
прошле године 30-так младих прошло кроз ове програме обуке и су
њих 25 успели да пронађу посао и да се запосле у року од 6 месеци. О
томе сведоче извештаји које су послати донаторима који су морали
да садрже и доказе из ПИО.

Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац Бечеј, као
управљач заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса”
код Бисерног острва, позива све заинтересоване понуђаче - привредне
рибаре, да поднесу писмене понуде за вршење услуге селективног
риболова на рибарском подручју у Парку природе „Стара Тиса” код
Бисерног острва.
Селективни риболов врши се до 31. 12. 2018. године за следеће
алохтоне врсте риба: толстолобик, амур и сребрни караш, по основу
Решања Покрајинаког секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине број 140-501-602/2018-04 од 28. 05. 2018. године.
Селективни риболов се може вршити алатима прописаним Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (“Сл. гласник РС” бр 128/2014), Правилником о начину, алатима и средствима
којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов (“Сл. гласник
РС” бр 9/2017 и 34/2018), а све у складу са Решењем о условима заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе број 03-950/2
од 24. 04. 2018. године.

1. Услови за подношење понуда:

Понуде за услугу селективног риболова могу поднети понуђачи
привредна друштва и предузетници који испуњавају услове за привредни риболов и који су регистровани и за промет рибе.
Испуњеност услова понуђач доказује Изводом из Привредног регистра / потврдом о регистрацији за привредног рибара и за промет
рибе.

2. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда и тражене документације је до 02. 11.
2018. године до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу ЈП Комуналац Бечеј, Бечеј улица Ловачка бр.
5. до горе наведеног датума и часа, без обзира на начин достављања.
Јавно отварање понуда извршиће се дана 02. 11. 2018. године у
12,10 часова у ЈП Комуналац Бечеј, у Бечеју у улици Ловачка бр. 5.

3. Цена услуга

Цена услуге за селективни риболов је укључена у откупну цену
рибе, која је предмет понуде.
Минимална откупна цена (са ПДВ-ом) по врстама изловљених
риба је:
• толстолобик 100,00 дин/кг
• амур 150,00 дин/кг
• сребрни караш 70,00 дин/кг
Понуђач не може понудити нижу цену од минималне откупне цене
из претходног става, у супротном таква понуда се неће разматрати.

4. Рок плаћања

Рок плаћања за дневно изловљену количину рибе је 7 дана од дана
испостављања рачуна.
5. Критеријум за избор најповољније понуде је економски
најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се на основу следећих
елемената:
• понуђена цена по 1кг толстолобика 50 пондера
• понуђена цена по 1кг амура 30 пондера
• понуђена цена по 1кг сребрног караша 20 пондера
У случају да два или више понуђача у поступку оцењивања и
рангирања имају исти број пондера,
уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди већу цену
по 1кг толстолобика на самом отварању понуда, што ће се констатовати у записнику који се води при отварању понуда.
6. Начин подношења понуда и обавезна садржина понуде
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ЈП Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка бр. 5. са назнаком “Понуда за вршење
услуга селективног риболова - не отварати”
Понуда обавезно садржи:
• понуђену откупну цену по врстама риба изражену у динарској
вредности по 1 кг
Уз понуду се обавезно прилаже
• доказ о испуњености услова за обављање делатности привредног
рибара,
Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се донети у року од 8
радних дана од дана отварања понуда.
Изабрани понуђач је дужан да најкасније у року од 3 дана од
доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи Уговор о
вршење услуга селективног риболова.

11

5. август 2017.

SUPER!

STVARNO
VREDI!
Cockta
1,5l
PET

Sok Frutella
Narandža
2/1

Sok Frutella
Hello
Hello
Cola
Multivitamin
Narandža
2/1
1,5l
Nektarina
1,5l
Kafa Bonito
100g

59,99
dinara

95,00

Kafa C
200g

Kafa C
100g

85,40

dinara

dinara

dinara

dinara

89,90
dinara

Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Pomorandža Breskva Multivitamin Jabuka
1l
1l
1l
1l

Cedevita
narandža
500g

99,99

dinara

dinara

74,99
50,00

Clipsy
Pizza Mix
70g

dinara

Amfissa masline
zelena bez koštica
680g
Smoki kikiriki
150g

dinara

Fairy
limun
800ml

169,00
dinara

Fairy
nar
800ml

Lenor
spring
awakening
1/1

dinara

dinara

79,90
dinara

89,90

dinara

17,90

289,90

Argeta
Pikant pašteta
95g

89,00

Fairy
jabuka
800ml

Nescafe clasic
3IN1
17,5g

Cedevita
limun
500g

329,90

dinara

99,99
Clipsy
MIX 3
60g

169,90

99,90

Medeno srce
Pionir
Ariel
150g
mountain spring
7kg

dinara

Lenor
moonlight
harmony
1/1

1299,00
Lenor
fresh
meadow
1/1

dinara

169,00
dinara

199,00
dinara

199,00
dinara

I VIŠE OD 2000 ARTIKALA – TRAJNO NISKE CENE * ODLOŽENO PLAĆANJE DO 90 DANA NA ČEKOVE GRAĐANA
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Csúrog a közös jövőépítés szimbóluma lett

Október 28-án a Megtépázott Krisztus szobor előtt emlékeztek az 1944–45-ös ártatlan délvidéki áldozatokra

Ótos András

C

súrogon, a Megtépázott Krisztus nevű szoborcsoport előtt emlékeztek
október 28-án az 1944–45-ös ártatlan délvidéki áldozatokra. A hozzátartozók, civilek és vajdasági közéleti személyiségek mellett az eseményen dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, dr. Menyhárt
Attila, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezetőkonzulja, Pirityiné Szabó Judit, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságnak
a főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanácsa elnöke is részt vett.
A magyar és a szerb himnusz
felcsendülését követően a történelmi egyházak képviselői mondtak imát az egybegyűltekkel az áldozatok lelki üdvéért. Az óbecsei
Teleki Júlia túlélőként éveken át
harcolt azért, hogy méltó emlékhelye legyen a csúrogi áldozatoknak, a megemlékezésen családja
sorsát és a kutatómunkája során
szerzett ismereteit is megosztotta
a jelenlévőkkel, és kijelentette:
azok az ártatlan áldozatok és hozzátartozók, akiket megaláztak, megkínoztak és kifosztottak, megérdemelnék az Áder János magyar államfőhöz
hasonló szerbiai bocsánatkérést, majd Vesna Stepanović, a csúrogi helyi
közösség elnöke beszélt a kölcsönös tisztelet és megbékélés fontosságáról.
Hajnal Jenő ünnepi beszédét egy köszönetnyilvánítással kezdte, ebben Zsablya község, Csúrog és a Razzia 1942 Emlékegyesületnek az események objektív megismertetésében játszott szerepét méltatta.
-Szeretnénk, hogy gondjainkat vagy legalább azok nagy részét ne
kelljen áthagyományoznunk az utókorra – magunk mögött hagyva sok
mindent: kiközösítést, rabságot és megaláztatást – úgy, hogy közben
megtanuljuk felemelni fejünk, mert egy hosszú sötétség után végre úgy
érezhetjük, hogy napvilágra került nemzet része vagyunk, amely mindent
megtesz azért József Attila szavaival, hogy “A harcot, amelyet őseink vívtak,/ békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a
mi munkánk; és nem is kevés.” Ilyen kegyelmi állapotnak vagyunk ezúttal is résztvevői, amikor szerbek és magyarok úgy emlékeznek a délvidéki
magyarság 1944-45-ös mártíriumára, hogy közben nem feledkeznek meg
azokról, akiknek köszönhetően – Áder János és Tomislav Nikolić magyar

és szerb köztársasági elnökök csúrogi főhajtása óta – már nagyon sok ehhez hasonló találkozás és emlékezés segített bennünket abban, hogy lélekben mindkét nép a közös jövő felé fordulhatott – mondta többek között
Hajnal Jenő.
Jasmina Jurišin, a Razzia 1942 Emlékegyesület titkára a közös emlékezés missziójának a fontosságától szólva azt is elmondta: a csúrogi Topalov Múzeumban emléket fognak állítani azoknak, akik mind 1942-ben,
mind 1944-ben saját életüket kockáztatva mentették meg mások életét, és
egy teremben az egykoron Csúrogon élő magyaroknak is emléket állítanak majd.
Dr. Pintér Attila a magyar kormány nevében köszönetet mondott
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma már közösen lehet emlékezni a szerb és a magyar áldozatokra.
-A kommunista terror következtében Csúrog hosszú évtizedekre a
rettegés és a félelem szimbólumává vált, de mára ez a helyzet jelentősen
megváltozott. Ma Csúrog a közös megemlékezés, a szerb-magyar összefogás és jövőépítés szimbóluma. Október utolsó vasárnapján Csúrogon,
január 4-én és 6-án a Topalov-raktárban és a Tisza-parti emlékműnél is
közösen emlékezünk az áldozatokra – mindez csak összefogással, együttműködéssel jöhetett létre a megbékélési folyamat eredményeként. Néhány évvel ezelőtt, amikor ezt a folyamatot megkezdtük, az volt a célunk,
hogy gyermekeinknek ne kelljen egy olyan világban élni, mint déd- vagy
ükszüleiknek, és ne kelljen megtapasztalniuk a félelmet, a rettegést – hallhattuk Pintér Attilától.
Pirityiné Szabó Judit ünnepi beszédét Teleki Júlia és társai kitartásának, valamint a kutatók, a történészek a civilek és a politikusok munkásságának a méltatásával kezdte, majd így folytatta:
-A több mint hét évtizeddel ezelőtt a nemzet testén esett sebek begyógyításának egyik fontos állomása volt a meghozott jogi aktusok mellett
ennek az emlékhelynek a kialakítása, amely a magyar és a szerb nép közös akaratából és támogatásából valósult meg. Bízom benne, hogy hamarosan elérkezik a szerb-magyar megbékélés azon kegyelmi pillanata is,
amikor a Sajkás-vidéki magyarok mártíriumának a zsablyai római katolikus templom felújításával egy újabb méltó szakrális és világi emlékhelyét
sikerül kialakítani.
A Magyar Nemzeti Tanács és Teleki Júlia által szervezett, gyertyagyújtással és koszorúzással végződő megemlékezést a Zentai Magyar Kamaraszínház színművészei és az óbecsei Schola Cantorum énekkar tették
F.R.
ünnepélyesebbé.

Mártír papjainkra
emlékeztek

Strandfelszerelés érkezett
Péterrévére

O

któber 28-án Óbecsén a belvárosi templomkertben megkoszorúzták
a Petrányi Ferenc mártírhalált halt apátplébános emlékére felállított
domborművet. Ünnepi beszédében Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar
Szövetség óbecsei elnöke arról beszélt: bár mély fájdalom hatja át a lelkeket az erőszakos halál miatt, hinni kell a nemzetben, a közösségben, a
békés élet lehetőségében.
Petrányi Ferencet 1944. október 9-én az elsők között hurcolták el – a bűne állítólag az
volt, hogy 1941-ben beszédet
mondott a magyar katonáknak.
A 65 éves apátplébánost több
napos kínzás után kíméletlenül
agyonverték, majd teljes titoktartás mellett eltemették. Ekkoriban több mint harminc katolikus pap lett a véres bosszú
áldozata Vajdaságban – mindannyiuk lelki üdvéért Fuderer
László plébános mondott imát. A megemlékezésen a Schola Cantorum
egyházi kórus és Rajsli Dália szavaló is fellépett.
Néhány nappal később, október 31-én a péterrévei Mindenszentek
Plébánia templomkertjében felállított emlékhelynél hajtottak fejet a péterréveiek egykori plébánosuk, az 1944-ben kivégzett dr. Takács Ferenc
emléke előtt. Először szentmisével emlékeztek rá a hívők, ezt követően
pedig megkoszorúzták a mártírhalált halt plébános emlékhelyét. A megkínzott Dr. Takács Ferenc apátplébánost, aki egyben délvidéki ország�gyűlési képviselő is volt, 1944. november 19-én vasárnap délelőtt, az
összehívott hívek szeme láttára végezték ki. Baranyi László péterrévei
plébános szerint ez az esemény nagyon megrendítette, de össze is kovácsolta az egész közösséget.
F.R.

Az idei strandidényt lecsúszták ugyan az átadással, de jövőre is nagy
öröm lesz a péterrévei fiatalok számára az, hogy a Tisza-parton egy homokos strandröplabdapályán sportolhatnak és a már meglévőnél jóval
nagyobb famólóról vethetik majd magukat a vízbe. Az eszközökre az
óbecsei Ifjúsági Iroda és a péterrévei Falunkért Ifjúsági Csoport közösen
pályázott a tartományi ifjúsági és sporttitkárságnál.
-A falunkban az utóbbi években sok gondot fordítottunk a Tisza-parti strand rendezésére, ahova egyre többen járnak fürdőzni,
sátorozni, kikapcsolódni, és több
nagyobb rendezvényt, így a falunapot és a horgászmaratont is itt
szervezik meg. Mivel a péterrévei fiatalok körében is megnőtt az
igény a sportolási és szabadidős
lehetőségek szélesítésére, az óbecsei Ifjúsági Irodával együttműködve egy móló és egy professzionális
röplabda- és lábteniszpálya felállítására nyújtottunk be pályázatot. Ezeket eredetileg ezen a nyáron szerettük volna átadni, de önhibánkon kívül
erre sajnos sajnos csak most kerülhetett sor – mondta el érdeklődésünkre
Szabó Attila, a Falunkért Ifjúsági Csoport elnöke.
Ezt a projektet a tartományi ifjúsági és sporttitkárság 200 ezer dinárral támogatta. Jövőre a falu központjában lévő községi tulajdonú irodahelyiségeket hozzák majd rendbe és rendezik be a Falunkért Ifjúsági
Csoport számára.
F.R.

10. новембар 2018.
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Élni tanítson bennünket
a halottjainkra való megemlékezés

A bácsföldvári, az óbecsei és a péterrévei ártatlan magyar áldozatokra is emlékeztek

November elsején az óbecsei belvárosi katolikus temetőben lévő
kopjafánál hajtottak fejet az 1944-45-ös ártatlan magyar áldozatok emléke előtt. Ezekben a vérzivataros időkben Óbecséről több százan menekültek el, és bár 220 kivégzett
nevét őrizte meg az utókor, a
kutatók becslése szerint a négyszázat is elérheti az értelmetlen
bosszú áldozatainak a száma
Óbecsén.
A megemlékezés kezdetén
Fuderer László belvárosi plébános imát mondott az áldozatok
lelki üdvéért, majd Kinka Erzsébet, az óbecsei képviselőtestület elnökhelyettese mondott
ünnepi beszédet, aki a történelmi
előzmények felidézése után arról beszélt: a múltra való emlékezés nem
más, mint a jövő iránti erkölcsi elkötelezettség.
-A hozzátartozóknak lelki megnyugvásra van szükségük, az áldozatoknak pedig méltó tiszteletadásra. Tisztelettel emlékezünk az 1944/45-

Lukács Oszkár

Ifjúsági fotópályázat
Óbecsén

Az óbecsei Ifjúsági Iroda A boldogság számomra…címmel községi
fotópályázatot hirdet 15 és 30 év közötti fiatalok számára, amelyre olyan
fotókat várnak, amelyeken szerzőjük azt mutatja meg, mi vagy ki jelenti
számára a boldogságot, illetve hol éli azt meg? A pályázók legfeljebb két
fotót (egy fekete-fehéret és egy színeset) küldhetnek be a versenyre. A
grafikai eszközök használata ugyan nem tilos, de a zsűri előnyben fogja
részesíteni azokat a
fotókat, amelyeknél
ezekkel a lehetőségekkel
kevésbé
vagy egyáltalán nem
éltek.
A fényképeket
november
28-áig
lehet elküldelni a
mladi.becej@gmail.
com címre “Za foto
konkurs” megjelöléssel. A három legjobb fotós egy-egy
táblagépet kap, de a
többi résztvevő is jutalomban fog részesülni. Az eredményhirdetésre november 30-án kerül majd sor a Városi Színház Kör Galériájában, ahol ki
is fogják állítani a legsikerültebb fotográfiákat.
F.R.

Novembertől az Újfaluban
is szemetet szelektálnak

Az első és a második helyi közösség után November 2-ától a harmadik helyi közösség, azaz az Újfalu lakói is szelektíven gyűjthetik majd a
szemetet. A most kiosztásra került műanyag zsákokat november 16-án
viszik majd el először a Tiszamente Óbecse Kommunális Szolgáltató
Kft. munkásai. Pénteken a zsákokkal egy kétnyelvű tájékoztatót is kaptak a polgárok, amelyben a hulladékok szelektálásának a módjáról és
a zsákok elhordásának a dátumairól olvashatnak majd információkat.
Decemberben Péterrévén, majd áprilisig a község többi településén is
bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést.
A zsákos, újrahasznosítható szemetet a Tiszamente Kft. kéthente
péntekenként fogja elszállítani a harmadik helyi közösségben. A120 literes zsákba kell majd elhelyezni a PET-palackokat, a papírt, a kartont,
valamint az üveg- az alumíniumgöngyöleget, az eddig is használt szemeteskukába pedig csak a konyhában, a háztartásban és a kertben keletkezett nedves és egyéb vegyes hulladék kerülhet. Az elvitt zsák helyett
újat kapnak majd a polgárok, de félig megtöltött zsákért cserébe nem jár
új zsák.
F.R.

ben ártatalanul kivégzett magyar polgártársainkra, akik áldozatul estek
az etnikai gyűlöletnek, amely végigsöpört a Délvidéken. A halottjainkra
való emlékezés tanítson meg bennünket élni, megbecsülni az életet, úgy
a másokét, mint a magunkét, amelyet Isten adott nekünk a földön és készülni az örök életre, melyet Isten ad majd nekünk a mennyben – zárta
beszédét Kinka Erzsébet.
A program végén koszorúkat helyeztek el az 1994-ben felállított
kopjafánál. A megemlékezést Rajsli Dália, Farkas Trisztán és Jusztin
László szavalása, valamint a Schola Cantorum egyházi kórus fellépése
tette ünnepélyesebbé.
Ezen a napon a bácsföldvári katolikus temetőben felállított fakeresztnél is megemlékezés tartottak, itt Györe Decsov Emese mondott beszédet, másnap pedig Péterrévén, a katolikus temető kápolnájában megtartott szentmisét követően hajtottak fejet a hívők az 1944-45-ös péterrévei
áldozatok emléke előtt. A kopjafánál Baranyi László péterrévei plébános
mondott imát az 1944-45-ös ártatlan áldozatok lelki üdvéért, majd koszorúkat helyeztek el az emlékhelynél. A történelmi kutatások szerint Péterrévén több mint háromszázan estek áldozatául az esztelen megtorlásnak.
Az eseménynek a Schola Cantorum egyházi kórus fellépése kölcsönzött
ünnepélyességet.
F.R.

Francia Guyana-i látogatásra
készülnek az óbecsei diákok

Óbecsére látogatott a szerbiai Francia Nagykövetség és Francia Intézet küldöttsége, a helyi iskolák és az óbecsei Ifjúsági Iroda képviselőivel arról beszélgettek: miként viszonozhatnák az óbecsei fiatalok Francia
Guyana-i kortársaik tavaszi látogatását. A megbeszélésen emellett arról
is szó esett, milyen oktatási, kulturális, sport és egyéb programokban lehetne együttműködni, és hogyan
kellene Szerbiában népszerűsíteni a francia nyelvet és kulturát.
Mivel az önkormányzat a diákok
utazását nem tudja finanszírozni,
a franciaországi látogatók abban
is tanácsot adtak vendéglátóiknak, hogy milyen nemzetközi pályázatokon érdemes támogatásért
folyamodni.
Az óbecsei Ifjúsági Iroda és a
város három középiskolájának a
diákjai az idén áprilisban fogad- Áprilisban népviseletbe öltözött Francia
tak 18 Mana városából érkezett fi- Guyana-i diákokat fogadtak az óbecsei
községházán
atalt és négy tanárt, akik hat napot
töltöttek Óbecsén, és Újvidékre is
ellátogattak. Francia Guyana egy a Dél-Amerika északi részén található, Brazíliával és Suriname-mal szomszédos francia megye. Az ország
multikulturális összetételének megfelelően a manai iskolába is sokféle
származású diák jár, ők óbecsei látogatásuk alkalmával a községházán
népviseletbe öltözve egy-egy rövid táncrészletet is bemutattak a kultúrájukból.Dragan Tošić polgármester akkor bejelentette: az önkormányzat
azon lesz, hogy a két város között testvérvárosi kapcsolat létesüljön.
A diákcsere a sokáig Franciországban élő óbecsei Petričević-házaspárnak köszönhetően jöhetett létre, akik közel három évtizede tartanak
rendszeresen karate edzőtáborokat Manában. Jövőre remélhetőleg húsz
diák utazhat majd el erre a távoli kontinensre, hogy viszonozza a manaiak
F.R.
idei látogatását.
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Óbecsétől Bostonig – 2. rész
Amerikában zenélt a Fokos zenekar

mlékeztetőül: A Fokos zenekart nemrégiben az a megtiszteltetés érte,
hogy Amerikában is bemutatkozhatott. Az ifjú zenészek szeptember
13-a és 19-e között a bostoni Szüreti fesztiválon muzsikáltak több, mint
négyszáz személy előtt. Meghívásuk a massachusetts-i magyar közösségtől érkezett.
Élményeikről és tapasztalataikról Balázs és Péter meséltek. Az interjú folytatását olvashatják.
Balázs: Mivel szombaton volt a fesztivál, vasárnap kirándultunk,
elmentünk Boston Red Sox - New York Mets baseball meccsre. Az egy
valódi családi program. A szülők gyerekekkel érkeznek, esznek, isznak, a
gyerekeket külön foglalkozások, játékok várják. Ami még engem nagyon
megfogott az amerikai életben, hogy elképesztően patrióták. Minden erről szól. Például a baseball meccs szünetében bejött egy illető, aki elénekelt egy hazafias dalt, a God bless America-t. Erre az egész stadion felállt
és úgy énekeltek, mintha a himnusz lett volna. A házakon kint van az amerikai zászló, a gyerekek minden reggelüket úgy kezdik, hogy felesküdnek
a zászlóra meg a hazára. Tehát van bennük egy olyan adag patriotizmus,
amit az egész világ megirigyelhetne tőlük.
Péter: Ezután béreltünk egy cadillacet és nekivágtunk New Yorknak. A vendéglátónk, akinél aludtunk, felhívta egyik ismerősét New Yorkban, hogy biztosítson nekünk szállást egy éjszakára. Ez az úriember a
város brooklyni részén lakik. Kb. éjfélre értünk oda. Hihetetlen, hogy
ennyire közvetlenek. Egy idegen fickó csak így befogadott minket, mert
a barátja ismerősei vagyunk, a feleségével hajnalig beszélgettek velünk,
finom ételeket készítettek az ottlétünk alatt. Aznap este is hazai ízekkel,
sült kolbásszal és kovászos uborkával vártak minket. Reggel lecsós rán-

E

pörög és egy kicsit agresszív. Bostonnal ellentétben ez nem egy élhető
hely. Nagy vágyam volt, hogy megnézzem az Empire State Building-et.
Amikor ott álltunk alatta, nem is láttuk a tetejét.

Péter: A Times Square-en bementünk egy étterembe, aminek az a
neve, hogy The View. A 48. emeleten található, üveg az egész, és forog.
Egy óra alatt tesz meg egy kört. Ott bevártuk, hogy elkezdjen sötétedni.
Az a látvány semmihez sem fogható! Ez a város semmihez sem hasonlitható. Abból, amit mi látunk és hallunk nálunk, minden Amerikáról szól,
azon belül is leginkább New York-ról – zenék, filmek, sorozatok… Ez
pedig egy óriási pluszt ad az egésznek.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN!
D.P.

s.z.r. PROZOR TOTAL
TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA
DRVENIH PROZORA
totta illatára ébredtünk, ebédre pedig rakott krumplit sütöttek nekünk.
Ez a new york-i vendéglátónk, akit egyébként Molnár Györgynek hívnak,
másnap eljött velünk New York-ba, megmutatott néhány dolgot, pl. hogy
hogyan működnek a dolgok a metrón.
Balázs: Nem lehet szavakkal elmondani, hogy mekkora a Central
park. Két óra alatt csak egy töredékét tudtuk megnézni. New York-ot
lehetetlen egy nap alatt megnézni és körbejárni, de szerencsére olyan
jól meg van oldva az utcák beosztása, hogy könnyen és gyorsan tudtunk
tájékozódni és közlekedni. Olyan az egész, mint egy koordináta-rendszer.
Amit Bostonról elmondtunk, hogy nyugodt, rendezett, azt New York-ról
egyáltalán nem lehet elmondani. Világit, zajos, rengeteg és sokféle ember, csalók próbálkoznak az utcákon rádsózni valami tárgyakat vagy elvenni a pénzed, betondzsungel, párás levegő... Ez a város borzasztóan

Od Bečeja do Bostona –
2. deo

M

ađarska folklorna grupa „Fokoš“ nedavno je imala čast da
nastupa u Americi. Između 13. i 19. septembra mladi muzičari su
gostovali u Bostonu, gde osim sviranja, imali su prilike i da pogledaju
znamenitosti Bostona i Nju jorka, uživaju u lokalnim specijalitetima, ali
bili su i na pravoj bejzbol utakmici. U ovom broju možete da pročitate
nastavak intervjua sa mladićima o američkim avanturama.
P.D.

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

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

Posle naše tehničke obrade i izolacije
vaših prozora rezultat je sledeći:
- do 30% uštede energije
- značajno smanjenje buke
- nema prašine i neprijatnih mirisa
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„Срећа је за мене…“

aнцeлaриja зa млaдe oпштинe Бeчej рaсписала је фoтo кoнкурс
зa млaдe (oд 15 дo 30 гoдинa) сa тeритoриje oпштинe Бeчej пoд
нaзивoм „Срeћa je зa мeнe…“ кojи ћe бити aктуeлaн дo 28. нoвeмбрa
2018.
У oквиру кoнкурсa, зaинтeрeсoвaни млaди мoгу пoслaти свoje
aутoрскe фoтoгрaфиje путeм кojих ћe нaм дoчaрaти штa зa њих
прeдстaвљa срeћу, кo/штa их чини срeћним или мeстa нa кojимa сe
пoзитивнo oсeћajу.
Свaки учeсник/цa мoжe пoслaти мaксимaлнo 2 фoтoгрaфиje и тo
пo 1 фoтoгрaфиjу у бojи и 1 у црнo-бeлoj вaриjaнти нa мejл mladi.
becej@gmail.com сa нaзнaкoм „Зa фoтo кoнкурс“. Пoсeбнa нaпoмeнa
пoтeнциjaлним учeсницимa jeстe дa ћe жири вoдити рaчунa o
упoтрeби прoгрaмa зa грaфичкo урeђивaњe фoтoгрaфиja и eфeкaтa
кojи нису зaбрaњeни, aли je пoжeљнo њихoвo минимaнлo присуствo.
Aутoри три нajлeпшe фoтoгрaфиje бићe нaгрaђeни тaблeт
рaчунaримa, a учeсници кoнкурсa мoгу дa oсвoje и УСБ мeмoриje,
мajицe и сл.
Прoглaшeњe пoбeдникa бићe уприличeнo 30. нoвeмбрa у
пoпoднeвним чaсoвимa у гaлeриjи „Круг“ Грaдскoг пoзoриштa у
Бeчejу гдe ћe бити излoжeнe нajбoљe фoтoгрaфиje кoнкурсa.

Е

Организуј се за
заједницу

вропски омладински центар Војводине у сарадњи са
Канцеларијом за младе општине Бечеј је у Бечеју одржао
две радионице у оквиру пројекта „Организуј се за заједницу”,
у којима су учесници били ученици Економско-трговинске
школе и Техничке школе.
Овај пројекат спроводи се 2018., 2019. и 2020. години у
оквиру имплементације програма и активности дефинисаних
апликацијом Града Новог Сада, Омладинске престонице
Европе Нови Сад 2019. године (ОПЕНС 2019) који је Влада
Републике Србије прогласила пројектом од националног
значаја, а који је подржан од Града Новог Сада, Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, Министарства културе и
информисања, Владе Републике Србије.
Активности и теме које су обухваћене на радионицама
имају за циљ да информишу младе људе како да најуспешније
и најлакше заступају своје интересе кроз омладински
активизам, унапређујући квалитет живота младих, као и
њихово остваривање права и једнаких могућности учешћа
у различитим областима друштвеног живота. Радионице су
кроз интерактивне активности ставиле фокус на оснаживању
младих да активно учествују у било ком облику активизма
и на тај начин да допринесу доношењу одлука које су
од значаја за њихову будућност и побољшању њиховог
положаја у друштву.
Т.Д.
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Трибина о утицају културе на свест
о равноправности жена

У оквиру програма обележавања стогодишњице рођења
великог шведског режисера, сценаристе и писца Ингмара Бергмана
организована је трибина под називом „Утицај културе на свест
о равноправности жена“ у сарадњи са шведском Агенције за
међународну сарадњу СИДА. Овај јубилеј је био повод да се
у току протеклог викенда у нашем граду организује неколико
догађаја: разговор заменика амбасадора Шведске Јоакима Верна
са општинским званичницима, поменута трибина, изложба
фотографија из филмова и портрета у фоајеу позоришта и премијера
представе.

Учесници трибине о утицају културе на питање равноправности
жена и уопште људских права били су: заменик шефа мисије
Амбасаде Шведске Јоаким Верн, редитељка, списатељица,
драматуршкиња и песникиња из Београда Милена-Миња Богавац,
др Жарка Свирчев сарадница Института за књижевност и уметност
у Београду. Модератор и учесник био је и др Здравко Петровић,
директор Градског позоришта Бечеј.
Основна тема трибине обрађена је кроз призму неколико
области од историјског приступа теми феминизма у оквиру српског
друшта и културе, преко тема које се односе на данашњи утицај и
активистички приступ подизању свести о потреби еманципаторске
улоге културе у процесу афирмације женских и уопште људских
права, позитивне улоге интеркултуралне размене кроз програме и
праксе у овој области па све до стављања у фокус дела Ингмара
Бергмана као једног од највећих светских режисера који се у својим
делима углавном и бавио темама односа међу половима, који је
кроз своје филмове, представе и књижевност дао своја специфична
тумачења женске психологије и у чијим делима су жене биле
најчешће централни ликови.
Господин Јоаким Верн је на самом почетку трибине говорио
о томе зашто је перцепција Шведске у свету и код нас таква да је
његова земља сининим високог степена демократског приступа
посебно када су у питању људска права. Он је говорио и о
програмима константне промоције принципа једнакости полова
у друштву још од најранијег узраста и током целог школовања уз
потпуно присуство свести о различитости полова и индивидуалних
разлика међу људима уопште. Господин Верн је говорио и да је
овакав приступ тим темама у друштву у његовој земљи успостављен
временом јер се и он кроз породичне „слике из живота“ сећа односа
његових родитеља и неких времена када су у породици владали
много традиционалнији и патријархалнији односи. Он је нагласио
и да је у својој суштини процес оснаживања жена у друштву пре
свега економско питање, питање финансијске независности у
оквиру породице, успостаљања економске равноправности у послу
и породици и кад је у питању плаћени и тзв „неплаћени“ рад .
Јоаким Верн је причајући о својој породици и о остацима
патријархалности у друштву направио добар шлагворт за излагање
др Жарке Свирчев која је кроз призму представљања живота и рада
наше прве српске феминисткиње Драге Дејановић дала приказ
развоја феминизма у оквиру српског друштва у којем је и данас
прилично јак утицај конзервативизма, патријархалног принципа,
чак до отворено промовисане мизогиније. Драга Дејановић била у
свом времену веома храбра, телентована и свестрана жена али чак
и када је постигла да буде веома цењена у свом послу за свој рад

на еманципацији жена посебно кад је у питању био активистички
рад за успостављање образовног система за девојчице, жене она
није имала подршку мушких пријатеља, поштовалаца, колега.
Нека од највећих имена наше књижевности и културе у оквиру
тадашње Аустро-Угарске монархије и Србије 19. века нису јој
у овој области рада пружили подршку, напротив били су веома
против еманципације жена у култури, образовању и друштву
уопште. Према излагању др Жарке Свирчев ово само сведочи о томе
колико је мизогинија и конзервативизам дубоко укорењен у српско
друштво јер ти „великани“ наше културе и књижевности су део и
садашњих образовних програма, лектира у школама, на њиховом
виђењу света се васпитавају генерације. Чак и сама Драга Дејановић
је увидела да ће само кроз тада веома активне организације и
институције „чувара српског идентитета“ у оквиру монархије,
које су у својој суштини биле веома романтичарски националне
и конзервативне моћи да објављује и ради. Др Жарка Свирчев је
кроз причу о Драги Дејановић говорила и о томе да се са оваквим
третманом и данас уметнице и активисткиње, на жалост скоро век
и по касније, сусрећу са сличним проблемима и да још увек женски
стваралачки потенцијал мање цењен, да се ређе налазе на местима
позиције моћи, где се одлучује чак и у култури и о образовању.
Милена – Миња Богавац је надовезујући се на тему говорила о
ставу који и данас постоји у нашем друштву када је у питању однос
према феминизму. Према њеним речима феминизам се перципира
као агресивни милитантни покрет „лудих“ жена које не желе
да се суоче са тим да су сва права већ освојиле. Милена Богавац
је говорила и отоме да, иако су женска права прокламативно и
законски успостављена, у нашем друштву вековима укорењена
мизогинија проналази начин да опстане и да даље буде основа
за једно веома конзервативно и патријархално друштво у којем
су жртве стереотипа и наметнутих улога истовремено и жене и
мушкарци. Она је подцртала да је питање женске еманципације и
сама освојена права процес који је још увек новина и да је веома
важно инсистирати на образовању, формалном и неформалном
деце, дечака и девојчица о равноправности полова. Милена Богавац
је такође говорила и о перцепцији публике, посебно младих, које
је имала њена представа „Мушкарчине“ где је радила са седам
младића који нису глумци, желела је да ова представа добије што
више на аутентичности где се кроз причу која почиње безазлено
и кроз дијалошку форму инсистира на почетним стереотипима о
мушко-женским различитостима да би на крају све то завршило
прилично шокантно са насиљем. У фокусу представе су мушкарци,
младићи који одрастају уз одређене моделе понашања и идоле и уз
погрешну представу „шта значи бити прави мушкарац“.
Последњи сегмент трибине био је посвећен Баргмановом виђењу
женских ликова у његовим филмовима и представама и делом
његовом личном односу преме женама који је, чак и за појмове
ондашњег времена, у неким случајевима био проблематичан са
данашње тачке гледишта. Уз ту „мушку перспективу“ он је ипак у
кинематографији и култури уопште оставио за собом дела које су у
својој основи веома феминоцентрична.
Т.Д.

СЛЕДЕЋИ БРОЈ БЕЧЕЈСКИХ ДАНА ИЗЛАЗИ
24. новембра 2018. године
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Заменик амбасадора
Шведске у Бечеју

аменик амбасадора Шведске, Јоаким Верн је за викенд гостовао
у Бечеју на премијери представе која је рађена по тексту
Ингмара Бергмана. У Шведској, али и свуда у свету, ова година је
посвећена овом великом режисеру јер се обележава стогодишњица
његовог рођења. Ингмaр Бeргмaн je рeжирao прeкo 60 играних и
дoкумeнтaрних филмoвa зa биoскoп и тeлeвизиjу, зa кojу je вeћину
сам нaписao сцeнaриo. Taкoђe je рeжирao прeкo хиљаду пoзoришних
прeдстaвa. Бeргмaн je рaдиo дo пoзнe стaрoсти, истрaжуjући тeмe
смртнoсти, љубaви, сaмoћe, унaпрeђуjући филмски jeзик и цeлoкупaн

мeдиj уoпштe, утицао је на многе ауторе, савременике али и на
млађе све до данас. Кao свeстрaн ствaрaлaц, црпeo je инспирaциjу из
блиских oднoсa кoje je нeгoвao сa свojим сарадницим и пријатељима
често бришући грaницe измeђу живoтa и умeтнoсти. Бергманов
уметнички рад је био обележен врло специфичном животном
филозофијом и стилом који је за период у којем је стварао своја дела
био авангардан и чији је утицај на филмску и позоришну нарацију и
у данашње време још увек јасно препознатљив.
Заменик амбасадора Јоаким Верн се током посете сусрео и са
председником општине Бечеј, Драганом Тошићем и са његовим
сарадницима. Он је изразио велико задовољство што се први облици
сарадње нашег града и Амбасаде Шведске успостављају баш кроз
културу у оквиру програма шведске Агенције за међународну
сарадњу СИДА. Tри тeмaтскa приoритeтa oдрeђуjу смeр швeдскe
мeђунaрoднe рaзвojнe сaрaдњe сви програми вeзaни су зa тe
приoритeтe a тo су дeмoкрaтиja и људскa прaвa, живoтнa срeдинa и
климa, кao и рoднa рaвнoпрaвнoст и улoгa жeнa у рaзвojу.
Председник општине Драган Тошић и представник шведске
амбасаде Јоаким Верн су разговарали о разним могућностима
за сарадњу како из области којима се бави ова Агенција тако и у
области социјалних програма и економије и предузетништва.
Након ове званичне посете господин Јоаким Верн је учествовао
као један од саговорника на трибини „Утицај културе на свест
о равноправности жена“ која је била организована у Градском
позоришту а затим је присуствовао и премијери представе „Сцене
из брачног живота“.

Још увек возим

„Ја нисам послушао никога а надам се да ћете ви саслушати
мене“, започео је своју причу Славиша Савић који је са мање од 18
година доживео саобраћајну несрећу у којој му је тешко повређена
кичма и због које остао непокретан и у инвалидским колицима.
Он је ученицима све три бечејске средње школе испричао своју
причу, колико му се живот нагло променио из корена и како се дуго
времена борио да пронађе свој прави животни пут после несреће, да
остане социјално активан и успешан у послу и да стекне и сачува
своју породицу.
Он је веома емотивним приступом и искреним сведочењем
показао бечејским средњошколцима колико су непажња,
брзоплетост, потреба да се „покаже“ друштву, алкохол и
конзумирање наркотика у изласцима који су свакодневни део
живота младих људи данас опасни за њихову сигурност и сигирност
других учесника у саобраћају са којима се они сусрећу.
Кампања „Још увек возим“ подржана је од стране Министарства
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Сцене
из брачног живота

oхaн и Maриан су, на први поглед на почетку драме сaвршeн
брaчни пaр кojи имa успeхa и нa прoфeсиoнaлнoм и нa личном
плaну. У трeнутку кaдa их упoзнajeмo, oни причajу трећем лицу /
репортеру, o тajни њихoвoг успeшнoг брaкa колико су посвећени
једно другом и колико им је брак хармоничан али је, такође, већ
на самом почетку јасно уочљива динамика односа међу њима,
он је самопуздан, егоцентричан и породична динамика се врло
очигледно окреће око њега. Она је посвећена томе да он буде
задовољан да подржи и његов социјални живот и породичне
односе са остатком фамилије. Ствари почињу полако са се
одмотавају кад крећу да се ређају једна за другом слике из њиховог
свакодневног живота, колотечина у коју су упали где у позадини
избија незадовољство и фрустрација. Шок настаје у тренутку кад
он једне вечери објави да напушта породицу и одлази да живи
са млађаом женом. Интервју се претвара у сведочење изрaзитo
oгoрчeнoг и aгрeсивнoг пaрa који пролази кроз паклени процес
раздавајања. Прича која се одвија пред гледаоцима која на сцени
траје у осам појединачних слика одвија се у животима овог пара
годинама, њихов карактери и искуства се мењају а динамика
њиховог односа и моћи варира у односу новонастале ситуације
у њиховим животима. Оно што остаје је углавном неповерење
и огорченост која их истовремено и одбија али и константно
привлачи поново једно другом.

Редитељка Ана Томовић је инсистирајући на овој скоро
фрагментарној форми „слика“ успела ипак да испоштује и
наративни део приче али се пре свега ослонила на глумце (Тамара
Крцуновић и Милош Тимотијевић) и на њихову способност да
поставе однос на сцени и емотивни набој све до „срећног краја“.
Сценарио представе је рађен према мотивима филма и текста
Ингмара Бергмана „Призори низ брачног живота“.
Ово је било веома успешно прво извођење представе, ауторски
тим очекују даљи наступи а бечејска публика је у препуној сали
Градског позоришта уживала у овој јединственој прилици да прва
види извођење представе која ће још дуго времена бити извођена
у земљи и региону.

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Агенција за
безбедност саобраћаја РС, Савез параплегичара и квадриплегичара
Србије. Циљ кампање је подизање свести код младих о последицама
саобраћајних незгода. Предавачи личним искуствима и сведочењима
и у личном контакту са адолесцентима, методологијом која се базира
на веома емотивном приступу и чак изазивању шока код младих
истовремено их упознају са последицама и одговрности учествовања
у саобраћају али и развијају позитиван однос према инвалидности и
разбијају предрасуде према особама са инвалидитетом.
У искреном разговору са бечејским средњошколцима сазнали
смо да се дешава да веома често у изласцима конзумирају
алкохол али да их нема много који имају положен возачки испит
или возе сами кола. Ипак дешава да дечаци несмотрено улазе у
кола са другарима који су конзумирали алкохол, да ретко везују
појас посебно на задњем седишту и да понекад возе пребрзо. На
предавањима ученици су могли да пробају и специјалне наочаре
које симулирају одређен промил алкохола у крви или конзумацију
одређене количине лаких дрога да схвате и практично колико им је
перцепција и видно поље смањено.
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БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

Дани др Имреa Киша

У организацији Културног круга „др Имре Киш“ и ове године
одаће се почаст легендарном лекару и хуманисти чије име са
поносом носи тродневна манифестација. Програм ће почети 9.
новембра мисом у Католичкој цркви а сутрадан 10. новембра
у 11 часова биће положени венци на споменик др Имреа Киша
уз обраћање у спомен великог хуманисте, након чега ће се
организовано уприличити посета његовој родној кући у улици
Дожа Ђерђа. У овој кући данас је смештено забавиште и на њој се
налази спомен плоча на коју ће бити окачен венац. У недељу ће се у
његову част одржати и меморијални турнир у шаху у просторијама
шах клуба где ће учествовати сви шах аматери који се пријаве а
у вечерњим сатима са почетком у 18 часова биће организована и
пригодна приредба где ће учествовато чланови КУД-а „Лоле“ и
најмлађи играчи модерног плеса.

Укључи се у игру

Руководство УГ „За бољи живот села“ у сарадњи са ОШ „Шаму
Михаљ“ из Бачког Петровог Села 15. новембра ће организовати
спортска такмичењамладих под називом „Укључи се у игру“ .
Такмичења ће бити одржана у комплексу школе а средства која су
обезбеђена путем конкурса од Општине Бечеј биће утрошена за
куповину спортске опреме за ђаке школе.

Поетика кратких прича

У прсторијама Народне библиотеке одржано је предавање на
тему „Поетика кратких прича“ аутора и излагача Јаноша Рајзингера,
историча књижевности на мађарском језику. Предавање је било
веома посећено и било је то једно лепо новембарском поподне за
љубитеље писане речи.

Бољи услови
за спортске и
друштвене активности
Млади у Бачком Петровом Селу захваљујући Канцеларија за
младе општине Бечеј, а на иницијативу Удружења грађана „Млади
за наше село“ добили су нови терен за одбојку на песку и сплав за
купање који ће од следеће године младима и осталим мештанима
служити током летњих месеци.
Млади у Бачком Петровом Селу од данас на располагању имају
нове просторе где ће моћи да проводе своје слободно време – терен
за одбојку на песку и велики дрвени сплав који ће на пролеће
бити спуштен уз обалу Тисе. Захваљујући заједничком пројекту
Канцеларије за младе општине Бечеј и удружења грађана „Млади
за наше село“ из Бачког Петровог Села, ови спортско-рекреативни
садржаји постављени су на обали Тисе и резултат су потреба и
интересовања наших младих суграђана из највећег села са територије
наше општине.
Пројекат Канцеларије за младе „Бољи услови за младе у Бачком
Петровом Селу“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат
за спорт и омладину са 200.000,00 динара.
За следећу годину заједничка активност локалне самоуправе и
младих Петровоселаца биће адаптација и опремање општинских
просторија у центру села које ће, након тога, бити уступљене на
коришћење омладинском удружењу „Млади за наше село“, које је
било партнер у овом пројекту.
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ФУДБАЛ
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

З

Разлаз са Бранком
Савићем

авршен је први круг такмичења у оквиру Прве лиге Србије. Након одиграних 15 кола фудбалери ОФК Бечеј 1918 заузимају 12.
место на табели са 16 бодова. То је резултат који је испод очекивања
управе нашег клуба, па је учињен први корак ка санирању ове незавидне ситуације. Споразумно је раскинута сарадња са досадашним
шефом стручног штаба Бранком Савићем.
„Кап која је прелила чашу“ била је утакмица коју је наша екипа
играла у суботу 3. новембра када је на свом Градском стадиону поражена са 2:1(0:1) од Бежаније иако је скоро 70 минута имала играча
више. Голом Младена Ковачевића у 31. минуту Бечејци су повели,
а пре тога је искључен гостујући играч Башановић. Све је ишло на
воденицу наших играча који су предност ипак прокоцкали у задњих
12 минута утакмице. Головима Недељковића и Радочаја гост је отишао кући са целим пленом.
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Јавор Матис

15

10

4

1

29

8

+21

34

2

Инђија

15

10

2

3

22

6

+16

32

3

Златибор

15

10

1

4

25

11

+14

31

4

Синђелић

15

8

5

2

16

7

+9

29

5

ТСЦ

15

7

6

2

25

12

+13

27

6

Металац

15

6

6

3

17

12

+5

24

7

Раднички 1923

15

7

3

5

15

16

-1

24

8

Бежанија

15

6

2

7

19

20

-1

20

9

ОФК Жарково

15

5

4

6

17

16

+1

19

10

Трајал

15

5

3

7

10

15

-5

18

11

Телеоптик

15

4

5

6

11

18

-7

17

12

ОФК Бечеј 1918

15

5

1

9

18

25

-7

16

13

Борац

15

3

6

6

14

20

-6

15

14

Будућност

15

2

6

7

11

17

-6

12

15

Слобода

15

1

3

11

6

29

-23

6

16

Нови Пазар

15

0

5

10

5

28

-23

5

Три дана раније Бечејци су са убељивих 4:0 (2:0) савладали Нови
Пазар у гостима, а утакмицу 13. кола (одиграна 27. октобра) на свом
терену су изгубили од Радничког 1923 из Крагујевца са 2:1 (1:0).
–Мени је лично баш јако жао што се све то издешавало на крају.
Бранко Савић је веома добар човек и веома добар стручњак. Након
овог растанка остаће наш пријатељ и како је рекао верни навијач.
Јако ми је драго што смо га упознали и остали у добрим односима.
Нисмо после 15 кола у првих осам екипа што нам је био циљ пре
почетка, а посебно нас мучи што смо забележили чак пет пораза на
домаћем терену. Све то су разлози због чега је дошло до споразумног разлаза између шефа и нас, кратко је прокоментарисао разлаз са
Бранком Савићевић спортски директор нашег клуба.
Неко неписано правило у фудбалу је да је лакше променити
једног тренера него све играче, али свакако је да ће и овој екипи
бити неопходне озбиљне промене и у играчком кадру.
–Сигурно је да ћемо се појачати током зимске паузе. Довешћемо
два или три проверена играча, али о том - потом. До паузе имамо
још осам утакмица тако да нам је најбитније да освојимо што више
бодова. Имамо рок од две недеље да нађемо новог тренера, па ћемо
утакмицу против Будућности (данас од 13 сати на Градском стадиону у Бечеју) водити Далибор Новчић и ја, а већ за утакмицу против
Синђелића се надам да ћемо имати новог шефа стручног штаба и да
ћемо са њим имати бољи успех, казао је Станојев.
Говорећи о учињеном у првих 15 кола спортски директор клуба
је апострофирао чињеницу да поред очитих проблема који су могли да се виде у игри плаво-белих његов клуб понекад није имао ни
спортске среће.
–И поред тога искрено нисам задовољан урађеним. Мислим да
смо требали имати најмање шест бодова више. Ту мислим на утакмице против Бежаније, Телеоптика, Борца и Синђелића, где смо
играли добро али смо промашивали веома лепе и изгледне шансе

што нас је коштало губитка бодова. Са тих неких шест бодова били
би стабилни на месту на којем смо и желели. Нисам задовољан али
мислим да можемо више и да ова екипа заслужује више бодова.
Нисмо остварили наш задатак тако да ћемо се потрудити да са новим тренером дођемо до места које води у плеј-оф. Ништа није још
изгубљено. Имамо сада утакмицу против Будућности где морамо
бити агресивнији и чвршћи како би убележили неопходну победу,
јасан је Дејан Станојев.
С.Е.

ОДБОЈКА
ДРУГА РЕПУБЛИЧКА ЛИГА СЕВЕР

О

Две „максимале“
Бечејаца

дбојкаши Бечеја су оствари две максималне победе у трећем и
четвртом колу Друге републичке лиге Север и са осам бодова
тренутно заузимају четврту позицији на табели. Изабраници тренера
– играча Николе Џигурског су најпре у петак 26. октобра на паркету УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ савладали Младост из Турије
а потом су и у недељу 4. новембра у сали Основне школе „Алекса
Шантић“ у Равном Тополовцу победили домаћи Херцеговац.
Иако су обе утакмице добијене са убедљивим резултатом не
може се рећи да су Бечејци имали лак задатак. Против Туријаца је
у првом сету виђена изузетна борба коју су домаћи добили са 30:28,
да би у наставку игре са 25:20 и 25:18 решили питање победника и
заслужено укњижили нове бодове.

До победе у Равном Тополовцу је наша екипа дошла након победа од 25:22 у сва три сета што довољно говори о томе да је у свим
периодима игре виђена веома неизвесна борба.
Утакмицу петог кола Бечејци су играли у петак 9. новембра, након закључења овог броја „Бечејских дана“ када су угостили другопасирани Куплин који је у прва четири кола остварио све победе уз
освојених 11 бодова. Након овог меча изабраници Николе Џигурског
ће ићи у Нови Сад на мегдан водећем Дунав Волеју који је у прва
четири кола изгубио само два сета па са 12 заузима сам врх табеле.
–Обе претходне утакмице смо решили у нашу корист резултатом 3:0 што никад није лако, тако да можемо рећи да смо задовољни
приказаним. Екипа из Турије је заиста искусна а гостовање у Равном
Тополовцу је увек неизвесно и тешко. Са три победе и осам бодова
дошли смо на четврто место, на којем би било одлично да останемо
али, пред нама су у наредна три викенда утакмице са екипама које се
боре за прво место. Ту мислим на Дунав Волеј, Кулпин и на екипу
Пролетера за коју сматрам да је одмах уз њих по квалитету. Ипак,
те утакмице је лакше играти јер можемо бити мало растерећенији и
дати максимум. Наш циљ је да остваримо пет победа у првом делу
првенства али без обзира на противника сигурно је да ћемо сваку
утакмицу желети да решимо у своју корист. Кад је у питању играчки кадар и даље имамо проблема због обавеза наших првотимаца,
тако да до самог дана пред утакмицу не знамо тачно да ли ћемо бити
комплетни. Без обзира на то ко ће заузети место у постави, сви наши
играчи су обучени и спремни да пруже максимум, па сам сигуран
да ћемо успети да остваримо зацртане циљеве, казао је тренер МОК
Бечеј Никола Џигурски. 				
С.Е.

ПЛИВАЊЕ
„ПЛИВАЧКИ ГРАН ПРИ – ЗРЕЊАНИН 2018“

Одлична Наташа Кекић

Једно од највећих пливачких такмичења у Србији „Пливачки Гран
при – Зрењанин 2018“ одржан је од 1. до 4. новембра где је учествовало
око 450 пливача из Турске, Алжира, Сирије, Русије, Италије, Словеније,
Мађарске, Бугарске, Грчке, Македоније, Босне и Херцеговине и наше
земље, а Пливачки клуб Свим стар – ПВК Бечеј су представљале Наташа
Кекић и Река Варга које су забележиле веома добре наступе.
Наташа Кекић је бриљирала је у дисциплини 400 метара слободно
где је у финалу била четврта са временом које се вреднује са 680 ФИНА
бодова што јој је донело позив у репрезентацију Србије, а одлична је
била и на 800 и 200 метара слободно где је такође била четврта у апсолутном пласману где су наступиле и сениорке.
Наташа Кекић је освојила укупно пет медаља у конкуренцији пливачица до 14 година. Злато јој је припало на 200 метара слободно и 200
метара мешовито, док се сребрима окитила у тркама на 400 и 800 метара
слободно и 100 метара мешовито.
Својим добрим наступима на овом такмичењу изборила је улазак у
кадетску репрезентацију Србије за Централноевропско првенство, које
је ће се од 30. новембра до 2. децембра одржати у Србији. То је изузетан
резултат пошто ће са својих 13 година бити најмлађи члан наше државне
селекције.
Варга Река је такође имала запажен наступ пошто је у Зрењанину
пливала своје најбоље резултате до сада у дисциплинама 200 и 400 метара слободно, па је сигурно да же јој ово такмичење бити одлично искуство пошто има тек 11 година.
Наши суграђани Јелена Јечански и Чаба Силађи Чаба који сада
наступају за новосадску Војводину су у апсолутном пласману очекивано
тријумфовали у својим дисциплинама. Јелена Јечански је победила на
100 метара леђно док је Чаба Силађи био најбољи на 100 метара прсно.
Следећи наступ бечејски пливачи ће имати 1. децембра у Румунији,
тј. у Темишвару на Међународном митингу, где ће клуб повести 20 пливача.						
С.Е.

СТОНИ ТЕНИС
„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2018“

Бронза за Козарски

Веома добар резултат остварила је Јована Козарски, такмичарка
Стонотениског клуба Војводина из Бачког Градишта која је у суботу 20. октоба на „Трофеју Београда 2018“ који је одржан у Ковилову
у конкуренцији кадеткиња освојила бронзану медаљу. Овај турнир
се бодовао за званичне ранг листе Стонотениског савеза Србије, што
довољно говори о квалитету противница са којима се надметала млада
стонотесерка бачкоградиштанског клуба.
Стонотенисерке Војводине се ове сезоне такмиче у Другој лиги група Север где након непотпуног шестог кола заузимају прво место са
скором од пет победа и једним поразом, мада треба рећи да другопласирано Змајево из пет утакмица има свих пет тријумфа док Торнадо из
Михајлова са четири победе и једним поразом заузима трећу позицију.
Екипа из Михајлова је нанела Градиштанкама једини пораз до сада и
то у Бачком Градишту у мечу четвртог кола када је резултат био 3:2 за
гошће.
Прошлог викенда екипа Војводине је савладала на гостовању Темерин са максималних 4:0 где су по један бод екипи из Бачког Градишта
донеле Барбара Ђурчик, Ивана Белада, Ивана Ћућуз у дубл Ивана Белада и Јована Ћућуз. 					
С.Е.

МАЛИ ОГЛАСИ
ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕКРЕТНИНА
И ПРОЦЕНА НЕКРЕТНИНА
АГЕНЦИЈСКА ПРОВИЗИЈА
2% ОД ПОСТИГНУТЕ ЦЕНЕ
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,
БЕЗ ОДЛАСКА КОД АДВОКАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ

КИМПАНОВ
НЕКРЕТНИНЕ

БЕЧЕЈ , УЛИЦА ГЛАВНА БР.7-9
КОЛИНГ ЦЕНТАР ЛОКАЛ БР.32
УПИСАНА У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА 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

Куће – локали

НА ПРОДАЈУ кућа у центру
Бечеја са локалом (Имаго).
Звати после 16 часова. Тел.
064/259-57-30
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју улица Милоша Црњанског 52, са
излазом на насеље Љубе Дорословачког, са плацом. Усељива,
канализација, 1/1. Тел. 064/1873-413 и 063/8-317-561
КУПУЈЕМ замрзиваче, фрижидере, шпорете, телевизоре,
старо гвожђе, старе аутомобиле и перје (јастуци, јоргани).
Долазим, плаћање одмах. Тел.
062/133-22-69
ПРОДАЈЕМ или МЕЊАМ кућу у Бечеју са великим плацем, усељива, пратећи објекти, чардак, погодна за пољопривреднике, сточарство. Цена
по договору, замена за земљу.
Тел. 063/1312-494
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Потиској
улици са великом баштом, централно грејање на дрва, 90м2,
гаража, цена по договору. Тел.
062/833-53-05

ПРОДАЈЕМ кућу у улици 20.
јануара број 3. Тел. 6918-321
***
НА ПРОДАЈУ кућа, повољна за
пословни простор на новобечејском путу. Тел. 063/16-44-285
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Новом Селу, могућ сваки договор. Тел.
061/183-64-69
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју у
Доњем граду, погодна за две
породице. Горњи део куће до
улице има 3 собе, кухињу,
трпезарију, купатило. Доњи део
куће у дворишту 2 собе, 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
БЕСПЛАТНО односимо столове, столице, кревете, намештај,
белу технику, све што вам је непотребно. Тел. 063/712-33-38
ПРОДАЈЕМ старију кућу са великим плацем у Бечеју, Републиканска 22. Тел. 063/714-43-45
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју, погодна за две породице. Има
4 собе, 2 кухиње, трпезарија,
купатило, гаража, башта и све
помоћне просторије. Трофазна
струја, канализација и све што
треба. Може замена за стан у
Новом Саду до 40м2. Тел. 6917752, 061/14-95-777
***
ПРОДАЈЕМ кућу у М. Црњанског 162. Тел. 063/551-907
***
ПРОДАЈЕМ кућу са мањим двориштем у улици Хајдук Вељка, легализована, урађена изолација, етажно грејање, прикључена на канализацију. Тел: 060/
69-100-45
***
ПРОДАЈЕ се кућа у улици Милана Гаврића 38, Бечеј, са великим плацем. Тел. 021/38-44-824
звати после подне
ДОО „Компас“
Бутан на кућну адресу од 0 до
24. Тел. 6915–112, 6911–299
ПРОДАЈЕМ кућу близу центра
- плац 1400м2, струја, вода, канализација, папири уредни – ступање у посед одмах – договор.
Тел. 063/711-40-83 и 6912-652

СТАНОВИ

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

sportcentar@stcable.net
oscmladost.co.rs

ПРОДАЈЕМ стан у Бечеју у
насељу 7 секретара СКОЈ-а,
поткровље, 2,5 собан, простран,
80м2, укњижен, сређен, топлана, мерачи калорија, ужи центар
града, мирно окружење, игралиште испред зграде, погодно за
децу, близина школе, повољно.
Тел. 064/133-18-21
***
ПРОДАЈЕМ стан, Јована Поповића 1 у Бечеју, 70м2, четПРОДАЈЕМ балирану детелину. Јавите се на број 064/28785-57

врти спрат. Цена 22.000€. Тел.
069/26-01-903
***
ПРОДАЈЕ се једноипособан
стан у стогом центру Бечеја,
четврти спрат, 49,2м2 (лифт),
улица Уроша Предића 3. Тел.
062/194-58-22
***
ПРОДАЈЕМ троипособан стан,
90м2, трећи спрат или МЕЊАМ
за мањи ниже спратности уз договор. Тел. 065/50-10-391
***
ИЗДАЈЕМ двособан стан, трофазне струја, вода, канализација,
дворишни. Тел. 021/38-48-757
***
ИЗДАЈЕМ намештену собу са
купатилом, на 1.спрату са фрижидером, 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 Рибара 8 и 10. Тел. 064/321-92-20
ЕМАЈЛИРАМО каде свих типова и димензија уз гаранцију
квалитета!Тел. 065/39-07-093
ПРОДАЈЕМ плац од 25 ари, на
Бисерном острву (Бачко Градиште) са излазом на мртву
Тису. Тел. 064/120-25-70
***
ПРОДАЈЕМ 18 КЈ првокласне
оранице преко пута Радичевића,
излази на асфалтни пут. На парцели се налази канал са водом.
Тел. 063/206-724
***
ПРОДАЈЕМ земљу на сигурно најбољој локацији у Бечеју,
на самом излазу према Бачком
Петровом Селу, површина 2,4
јутра, има излаз на мртву Тису,
асфалт, бунар, струја и вода до
палца. Легализована нова викендица, погодна за све намене,
воћњак, складиште итд. Тел.
062/18-68-330
ПРОДАЈЕМ бели лук. Тел. 064/
287-85-57

***
ИЗДАЈЕМ ИЛИ ПРОДАЈЕМ
башту од 7,5 квадрата, део под
воћем, а део слободан, налази
се са десне стране према Новом
Бечеју. Тел. 6912-095
***
ПРОДАЈЕМ једно и по јутро земље на Јарошу у Радичевићу. Тел.
065/88-09-195 и 065/515-51-92

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ Опел Корсу 2003.г,
регистрована до јула 2019.г,
цена 1.490€ и Југо 1,1 2003.г регистрован до јула 2019. г. Цена
490€, олдтајмер фићу 1984.г. регистрован до јуна 2019.г. цена
490€ Тел. 064/01-03-229
***
ПРОДАЈЕМ Шкоду Фабију 1,4
дизел 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 Штампин дупли
киоск, мотокултиватор Миостандард Ф400, бели лук у ченовима (Босут) и крупару. Тел.
061/62-06-889
***
ПРОДАЈЕМ у функцији пећ
за централно 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,
женски планински бицикл очуван 6.000 дин, старински намештај: 2 шифоњера, огледало са
надкаснама, овални сточић и две
тапациране столице, 2 комплета
врата и прозори стара Швапска
грађа. Тел. 069/535-05-15
***
ПРОДАЈЕМ комбиновани орман, комоду за постељину, ста-

клену витрину, Елинд ТА пећ
3,5 kW, тучани котао 50л. Тел.
064/917-61-19
***
ПРОДАЈЕМ радна одела и ХТЗ,
панталоне на трегере, радне
комбинезоне, радне прслуке,
радно одело пилот, јакне зимске радне, кецеље (пекарске и
куварске), мантиле(м-ж). Тел.
061/25-95-961
***
ПРОДАЈЕМ кревет са фиоком
и коришћеним очуваним душеком. Димензије 90x200, цена
6.000дин. Тел. 063/558-713
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Врњачке Бање 40 м2. Тел.
060/1-333-774
ПРОДАЈЕМ бицикл и носач
пртљага за више возила, све по
договору. Тел. 6912-095
***
ПРОДАЈЕМ повољно ауто гуме 165/70/13 (4ком), летње, марке „Кумхо“ очуване, све за 3.000
дин. Нове електричне косили-це
за траву „Агримотор“ из Мађарске од 1000W, 1300W и 1700W
са корпом. Бензинску косилицу
немачки „МТД“ ширина кошења 51цм, ново за 150€, сајлу
за чишћење запушене цеви за
воду пречника 12мм и 10м дугачку, решо на плин са три рингле и са две рингле. Бренер комплет са цревом за шурење свиње
и сајла за хватање свиње (све
ново). Моторне тестере „Демон“ 4,4 кс, „Kraftech“ 4,9 кс и
„Flinke“ 3кс. (70,80 и 100€). Ливени горионик на гас са три ноге
(2.000дин). Тел. 064/91-20-362
ШЛЕП СЛУЖБА од 0 до 24
Тел. 063/255-687
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
***
НУДИМ икону преподобног
Алимпије Столпника (слави се
9-ог децембра) из 1906. годи-

не (димензије 50x64цм). Тел.
064/491-91-43
***
КУПУЈЕМ намештај: белу тех.
за домаћинство као и врата и
прозоре 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
приколицом 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, цена 1000 динара. Тел.
063/712-33-38
***
ТРАЖИМ здраву и јаку жену,
неговатељицу поред болесне
жене. Тел. 6915-583
***
ТРАЖИМ жену која би дошла
да живи код мене, може и са
дететом, не би плаћала рачуне.
Тел. 6916-489
***
ОЗБИЉНА жена тражи старије
особе за дворење, може ако је
потребно и 24 часа. Тел. 061/3015-794
***
КУПУЈЕМ полован бицикл на
струју. Тел. 064/144-34-93

HU

KIADÓ egy 40 négyzetmétes
apartman Vrnjačka Banja központjában. Tel. 060/1-333-774
***
ELADÓ másfél szobás lakás
Óbecse központjában, az Uros
Predic u.3. alatt, 49,2m2, negyedik emelet (liftes ház), ár megegyezés szerint. Tel. 062/19458-22
***
Mélyhűtőket, hűtőszekrényeket,
tűzhelyeket, televíziókat, rosszvasat régi autókat és tollat (párnákat, paplanokat) vásárolok.
Hívásra helyszínre megyek és
azonnal fizetek. Tel. 062/13322-69

ПОМЕН

ТОБЏИЋ РАДОВАН
8.8.1990.

ТОБЏИЋ ЉУБИЦА
20.11.2002.

Године пролазе али вас
ваши најмилији никада
неће заборавити.

ВИДОВИЋ МИРЈАНА
2.11.2014.

Ваши најмилији:
породице Дробац,
Дорословачки и
Веселиновић

Дана 6. новембра 2018. године
навршило се десет година
од како нас је заувек напустио
наш вољени

ПОМЕН

МИЛАН
МАТИЈАШЕВИЋ

БОШКО СТАНИШИЋ
1936 - 2008

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

Још један 4. новембар дође,
тежак као и сви дани
што су прошли без тебе
седамнаест година.
сестра Ана Лалић
и Градимир

Прошло је десет година од како није са нама

Дана 9. новембра навршило се осамнаест година
како није са нама наш

МЛАДЕН ДОБРИЧКИ
инжењер заштите на раду
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица Добрички
ПОМЕН

Дана 19. новембра 2018. године навршиће се седам година
како нас је заувек напустила наша драга супруга и мајка

САВКА МАЛЕШЕВИЋ

МАРИЈА БАШИЋ рођ. КОЧИШ

рођ. Петковић
Ожалошћени : супруг Здравко,
синови Недељко и Ненад са породицом

Обавештавамо све рођаке, пријатеље
и познанике да је наш драги супруг, отац,
деда, таст и свекар

RASTANAK BEZ POZDRAVA

ИВАН БАКИЋ - БАЋА
28.07.1948 - 04.11.2018

после дуге болести преминуо
4. новембра 2018. године.
Заувек ћеш остати у нашим срцима
и мислима.
Вечно ожалошћени: супруга Надежда,
ћерка Милена, син Слободан
са породицама

ĐURIČIN ĐENĐI

Lepa ĐENĐI zaspala je 31. oktobra 2018. godine
u našem GOSPODU ISUSU HRISTU.
Poslednje od ĐURĐINKE I.-M.
DO DRUGOG HRISTOVOG DOLASKA!
Zaista, zaista vam kažem: ide čas, i već je nastao,
kad će mrtvi čuti glas sina BOŽIJEGA,
i čuvši oživljeti.
Jevanđelje po Jovanu 5,25.
U Bečeju, 5. novembar 2018.

Дана 25. новембра 2018. године навршава се
десет година од како нас је заувек напустио наш
драги супруг, отац, деда и прадеда

ШАКИЋ ХУБЕРТ - Уберко
1937 - 2008

СЕЋАЊЕ

РАЈКО СПАЈИЋ
01.11.1993.

НАДА СПАЈИЋ
31.03.2011.

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

Вечно ћете остати у нашим срцима.
Ваши најмилији

Дана 7. новембра 2018. године навршило се
осам година од како није са нама наша вољена

Дана 7. новембра 2018. године навршило се
годину дана од како нас је напустио наш
вољени отац и супруг

ВЕРИЦА (Ђуђа) МАРКОВИЋ
рођ. СТРАИНОВ

РАДИЋ ДРАГАН

Волећемо те вечно.
Твоји супруг Саво и ћерка Слободанка

Вољени не умиру док живе они који их воле.
Његови најмилији

Са великим болом и тугом обавештавамо родбину,
пријатеље и познанике да је наш драги супруг,
отац и деда преминуо 1. новембра 2018. године

Дана 28. октобра 2018. године навршава се
дванаест година како није са нама
наша драга мама

БОРИВОЈЕ БОЖИЋ

ВИШКОВИЋ ТИНДЕ

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцу.
Ожалошћени:супруга Мица, синови Михајло
и Иван, снаје Снежа и Адмира, унучад
и остала многобројна родбина и пријатељи

Мама,
хвала ти на љубави који си несебично дала.
Твоје Татјана, Нела
и Тинде са породицама

1942 - 2010

1956 - 2018

1965 - 2017

Дана 17. новембра 2018. године навршава се пола године
од како није са нама наш драги

КИТИЋ МИЛОШ
1943 - 2018

Тога дана одржаћемо помен у 11 часова
на Православном гробљу у Бечеју.
Увек си у нашим срцима, али те више нема
тамо где највише недостајеш, у нашим животима.
Супруга Рада, ћерке Весна и Нина,
унуци Сара, Лука, Милош, Александар, Драган, зетови
и остала родбина и пријатељи

Двадесет и четири године
није са нама наш

МИЛЕ КОСАНОВИЋ МИЛАН
(8.3.1928.-6.11.1994.)
Породица КОСАНОВИЋ

Дана 4. новембра 2018. године
заувек нас је напустио наш драги

РАНКО ЈЕЛЕНКОВИЋ
1937 - 2018

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга Боска,
ћерка Весна, син Зоран са породицама
и остала многобројна родбина
и пријатељи

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН

ПРОДАНОВИЋ П. ЛАЗАР

дипломирани правник у пензији
1938 - 2008
Почивај у миру.
Твоја породица увек мисли на тебе
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10. новембар 2018.

INFORMATOR

ХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.

Miloša Crnjanskog 11a
Novobečejski put 22
radno vreme: 7-20 časova
nedelja: 7-13 časova

СИНИША БОРОЈЕВИЋ
021 69 10 185
063 83 575 13

Можете да очекујете
фазу у којој ћете имати изненадне преокрете на пољу финансија. Када
је у питању љубав може да дође
до неке тајне везе или флерта
са заузетом особом. На пољу
здравља вас очекују неки изненадни проблеми. Могуће је да
ћете бити склони упалама.

БИК 21.4. – 20.5.

Нисте задовољни пословним околностима и имате жељу да
мењате доста тога. На
пољу љубави вас очекују свађе
са партнером, а могуће је и да
размишљате о раскиду. Када
је у питању здравље очекују
вас проблеми са нестабилним стањем на пољу хормона.
Могуће тегобе и са кожом.

Врат у рерни

БЛИЗАНЦИ
21.5. – 20.6.

Велики део пословних обавеза вас чини јако
нервозним и могуће је да сте
под стресом. Када је у питању
љубав, константне трзавице са
вољеном особом не доприносе доброј атмосфери. На пољу
здравља вас очекује веома
променљиво стање. Могуће је
да вам је имунитет ослабљен.

РАК 21.6. – 20.7.

потребно:
8 комада свињског врата, 400 г већих шампињона, 3–4 средња кромпира, 4 паприке (две зелене, две црвене), 1 средња главица црног
лука, маст, суви зачин, со, бибер, алева паприка
Припрема:
Дно дубље тепсије величине рерне премажите танким слојем масти, како би у њу слагали месо које претходно треба мало посолити,
побиберити и у њега утрљати суви зачин. Тако припремљено месо
поређајте у тепсију (нека буде простора између шницли за остале састојке) и на свако парче ставите пола супене кашике масти.
Очишћене шампињоне и лук зачините сувим зачином, а кромпир
исеците на кришке, па на њега ставите суви зачин и мало алеве паприке. Све то поређајте између меса, на кромпир ставите мало масти и затим преко свега распоредите посољену паприку исецкану
на листиће. Рерну загрејте на максимум (250 степени) и тек тада
убаците тепсију, коју сте претходно затворили алу-фолијом. Пеците око 45 минута, затим извадите из рерне, скините фолију и ако
је месо мекано (пробајте виљушком), вратите у рерну без фолије.
Одмах смањите температуру на 220 степени и пеците док вода коју
су пустили месо и поврће не испари толико да горња страна меса
порумени. Затим окрените месо и пеците док и друга страна не порумени. Приликом сваког вађења (што чешће то боље) прелијте све
састојке соком који су пустили.
Сервирајте уз неку освежавајућу салату.

Израђујемо по Вашој жељи

позивнице

за рођендане, крштења
и друге прославе

Имаћете доста бурних преокрета на пословном плану али
ће се на крају све решити у
вашу корист. Када је у питању
љубав могуће је да ће неочекивано доћи до новог познанства.
На пољу здравља су могући
проблеми са кардиоваскуларним системом, са повишеним
притиском, тахикардијом или
неке сличне сметње. Обратите
се стручњаку, кардиологу.

ЛАВ 21.7. – 22.8.

Могуће је да ћете
решити да уведете
бројне промене у свој
приватни посао. Када је у питању поље љубави, нисте задовољни околностима и партнер
вам уноси неки немир и нервозу. На пољу здравља су могући
проблеми са успореним, отежаним варењем, са пробавом али
и доњим стомаком, бешиком,
јајницима (код женских припадника овог знака).

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.

Комуникација у пословном окружењу је
напета и могуће су
бројне свађе. На пољу љубави
вас очекује ново познаство током овог периода, али не и почетак везе. Када је у питању здравље могући су проблеми са отежаним дисањем и осетљива
плућа. Могућ је и бронхитис.

ВАГА 23.9. – 22.10.

Можете да очекујете
да ћете на послу имати промене, али је
боља зарада наглашена. Када
је у питању љубав неко време
вас прати осећај незадовољства. Током овег периода може
да буде неких тегоба везаних
за осетљиво, упаљено и црвено
грло.

ШКОРПИЈА
23.10. – 22.11.

Покајаћете се ако сада будете доносили
неке важне одлуке па је боље
да то избегавате. На пољу љубави сте склони претеривању,
па дижете тензију и када нема потребе за тим. Када је у
питању здравље, могући су
проблеми са стресом, нервозом,
јаким главобољама. Пазите се
удараца у главу и повреда.

СТРЕЛАЦ
23.11. – 20.12.

Нестрпљиви сте да
се неки пословни проблеми
реше, али то се једноставно не
дешава оно брзином којом бисте ви хтели. На пољу љубави
су могући проблеми са неповерењем у партнера. Када је у
питању здравље, наглашена вам
је слаба циркулација, проблеми
са ногама и отицањем.

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.

Можете да очекујете
прилично мирну фазу
без већих пословних
промена. На пољу љубави имате мање трзавице са вољеном
особом, али ћете успети да их
решите. Када је у питању здравље током овог периода немате
значајне тегобе. Потрудите се да
порадите на свом имунитету.

ВОДОЛИЈА
20.1. – 19.2.

Пред вама је период
у којем ћете имати
нагле и неочекиване пословне
промене, могућ је губитак посла. Када је у питању љубав
нисте расположени за нова дешавања. На пољу здравља су
могући проблеми са падовима,
повредама, преломима. Кости
су вам поготово осетљиве. Поведите рачуна ако сте активни
учесник у саобраћају и ако сте
спортиста.

РИБЕ 20.2. – 20.3.

Могуће је да ћете
имати неке правне
потешкоће које ће се појавити
изненада, али успећете да их
решите. На пољу љубави вас
очекује опуштен период, не
журите у нешто озбиљно. Када
је у питању здравље могући
су мањи проблеми са повишеним холестеролом. Обавезно
смањите унос масне хране.

