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Упис и нове
инвестиције
у бечејским школама
У

Упис у основне и средње школе

петак, 25. јануара одржана је у просторијама ОШ “Шаму
Михаљ” редовна конференција за штампу Актива директора
образовних установа у општини Бечеј. На конференцији за штаму
новинарима су се обратили председница Актива и директорица
Техничке школе Светлана Ташковић, помоћница председника
општине задужена за образовање Сузана Ђукић и директори основних и средњих школа и предшколске установе као и Музичке школе Балог Вираг Жолт, Татјана Митић, Сања Биро, Моника
Туфегџић, Золтан Хорват, Тамара Крајтмар, Лидија Сојшић, Миодраг Басарић и Гордана Ковачев.
Пракса Актива је да ове редовне конференције одржава сваки
пут у другој школи што је и прилика да сви заједно обиђу школе и
консутултују се и договоре о заједничким акцијама.

На самом почетку новинарима
се обратила Светлана Ташковић:

„Овај састанак и обраћање уприличен је пре свега поводом
уписа у основне и средње школе. Упис у основне школе незванично почиње 2. фебруара када ће школе почети да примају
документацију од стране родитеља за ону школу коју желе да
њихово дете похађа. Оно што је новина од прошле године је да
родитељи који уписују прваке не морају да приложе и извод из
матичне књиге рођених јер сада радимо електронски упис ученика. Ако имају могу да донесу јер то нама олакшава преглед
документације али није обавезно и не морају да чекају да га набаве да крену са уписом. Званично упис почиње 1. априла али ми
волимо да то урадимо раније ради организације да би и директори
могли лакше да организују и да планирају рад установе и са ученицима и наставницима.

Што се тиче првака ове године имамо 103 будућа
ученика у Бечеју на српском наставном језику и
96 ученика на мађарском језику.
У Бачком Градишту имамо 28 ученика на српском
језику и 14 ученика на мађарском језику, у Бачком Петровом Селу 3 ученика на српском и 40
ученика на мађарском језику, у Радичевићу 10
ученика на српском, у Милешеву/Дрљану 4 ученика на мађарском језику и у Пољаницама 3
ученика на мађарском језику. Укупно то је 301
предшколац и они су тренутно распоређени у 20
припремних група.
Средње школе још увек немају прецизнији план уписа али
се зна да ћемо остати на истом нивоу што се тиче броја одељења.
Ми имамо неки прелиминарни план уписа у средње школе. Економско-трговинска школа уписује 6 одељења у први разред,
Гимназија три одељења и Техничка школа 6 одељења. Гледаћемо
да са локалном самоуправом, Привредном комором Србије и Националном службом за запошљавање направимо план уписа који
ће задовољавати потребе привреде наше општине, задовољавати
потребе ученика и родитеља осмих разреда. Што се тиче броја
ученика ове године осми разред завршава 190 ученика на српском
језику а 132 ученика на мађарском наставном језику што укупно
чини 322 ученика. Прошле године је 366 ученика завршило осми
разред и сада се налазе у средњим школама.“- рекла је Светлана
Ташковић.

Н

Инвестиције у
школама у овој
години

акон овог обавештења о упису на конференцији је било углавном речи о инвестицијама у појединачно по школама.

У

ОШ „Шаму Михаљ“

име домаћина ОШ „Шаму Михаљ“ испред колектива о новим
улагањима у школу говорила директорица Моника Туфегџић:
„Ове године наша школа је добила средства од Покрајинског
секретаријата за образовање у износу од 2.5 милиона динара за
санирање фискултурна сале и свлачионица. Окречено је, исхоблован је паркет. Школа је такође добила још 2,5 милиона динара од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и то је
искоришћено за бетонирање спортског терена. Поред тога школа је
добила и 400.000 динара од Националног савета мађарске националне заједнице и за те паре смо урадили улазна врата и за наставнике
и за децу јер је то било неопходно и купили смо намештај, столице и
столове за технички кабинет.

Д

ОШ „Братство“

иректора школе „Братство“ Золтана Хорвата очекује у овој години једна од највећих инвестиција и санација комплетног објекта
у улици Јожефа Атиле.
„У објекту у Доситејевој ових дана је завршена санација Дневног боравка. Конкурисали смо код Покрајинског секретаријата за
образовање, део су они финасирали али је и локална самоуправа инвестирала 1.1 милион динара. Направљен је коначно и WC који је
приступачан за колица за инвалиде што нам је било неопходно за рад
а и за сам Дневни боравак је направљена рампа за приступ. Санација
наше друге зграде је у плану, пројекти постоје и највероватније, ако
све буде како треба, почеће ове године да се реализују.“ – рекао је
директор Хорват.
***
Светлана Ташковић је додала да је ова сарадња свих школа веома корисна јер се на Активу директора обично договарају о приоритетима па тако и за израду пројектно техничких документација
на време јер је то предуслов да се пројекти коначно реализују. Тренутно се завршавају документације за комплетну санацију Економско трговинске школе и Техничке школе након тога следе конкурси
и аплицирање.
Светлана Ташковић је најавила и предстојећи Сајам образовања
који се планира за прву недељу априла месеца, тачније 3. априла,
у Спортском центру. Предвиђене су презентације и промоције
свих средњих школа, представљање образовних профила бечејских
средњих школа. Сајам ће бити отворен за грађанство и биће организоване и колективне посете ученика и наставника основних школа.

К

ОШ „Петефи Шандор“

ада је у питању школа „Петефи Шандор“ чији је опстанак био
доведен у питање прошле године, од ове године се у њу улажу
средства и она наставља са радом у све бољим условима.
„Све што смо покренули иде мало споријим темпом него што
смо планирали. Када је у питању фискултурна сала у „Петефи Шандор“ школи имамо проблем што се настављају радови после неких
15 година и сада се траже нове дозволе као и пријем објекта у затеченом стању да би могли да наставимо даље. Тренутно радимо на
прикључењу воде, струје ... морамо да урадимо све те прикључке
да би радови кренули, изабран је извођач па сад сређујемо још неку
документацију. Ја се надам да ће у најкраћем року радови почети и
до ћемо завршити све до почетка следеће школске године.“ – рекла
је Сузана Ђукић.
Према речима директора ове школе, Балог Вираг Жолта, а после
разговора са надзорним органима за пројекат, постоји могућност да
ће фискултурна сала бити готова и до јуна месеца.
„Прошле године наша школа је конкурисала код Покрајинске
владе и добили смо 2.9 милиона динара за реконструкцију санитар-
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них чворова, имамо пројекат за то па смо прву фазу са тим парама
успели да урадимо (први и други спрат). Деца већ користе ове санитарне чворове. У овој школи се већ годинама ради једносменски а
од ове године добили смо могућност и да „обогатимо“ једносменски
рад па је он допуњен продуженим боравком деце у оквиру којег деца
која остају у школи поподне имају обезбеђене школске активности,
помоћ у учењу и изради домаћих задатака и ручак. У првом полугодишту ручак је финансирао Национални савет Мађара а у другом
полугодишту је ту обавезу преузела локална самоуправа.“

С

З
Сумирајући укупно улагања у образовне установе у општини за претходне 4 године Светлана
Ташковић је рекла да је у претходне 4 године уложено у основне школе преко 80 милиона динара
а у средње преко 17 милиона и то из средстава од
Владе АПВ и локалне самоуправе.
Економско Трговинска школа

Г

ордана Ковачев директорица Економско Трговинске школе је говорила о проблемима грађевинске природе које има ова школа,
због тога што је зграда прилично стара.
„Конкурисали смо код Министарства просвете за санацију централне зграде јер су зидови у веома проблематичном стању, као што
су били у школи „Здравко Гложански“, зидови су влажни и постоји
проблем подземних вода и за тај пројекат укупна вредност радова
који су неопходни је 43 милиона динара и на тај износима и конкурисали у октобру. У фебруару би требало да буде одлука о додели
средстава али пошто је све укупно буџет на том конкурсу негде око
90 милиона динара процена је да ће тешко бити одобрена средства
у том износу само за нашу школу. Договорено је са председником
општине да се конкурише према Канцеларији за јавна улагања, ту
су тако велики износи извеснији. Поред зидова проблем је и кров,
сада смо саниранли једну греду која је била пропала али потребно
је и детаљније санирање крова. Нашој школи осим те санације није
ништа више потребно јер нам је школа добро опремљена тенички за
рад.“ рекла је Гордана Ковачев

Д

ОШ „Север Ђуркић“

узана Ђукић је говорила и о разлозима за одлагање већ скоро две
године најављиване велике реконструкције ОШ „Север Ђуркић“:
„Проблем је настао сад већ скоро пре две године у пројектној
документацији. Канцеларија за јавна улагања која би требало да буде
донатор већ неколико пута враћа пројекат на дораду и врше се измене и то доста дуго траје. Ипак, локална самоуправа се залаже да се са
реконструкцијом школе „Север Ђуркић“ као и са реконструкцијом
школе „Братство“ где је још алармантнија ситуација крене што пре.“
Сања Биро, директорица ове школе је говорила о новинама у
школе „Север Ђуркић“: „Школа „Север Ђуркић“ прешла ја од овог
полугодишта у једносменски рад. У поподневним часовима одвија
се настава за функционално образовање одраслих. Начин како је то
спроведено је успешном реорганизацијом наставе по учионицама.
Просторија у којој је био организован дневни боравак за време наставе сад се користи и као учионица па школа сад има довољно простора да ради у једној смени.“

Музичка школа „Петар Коњовић“

а крај овог обраћања Актива директора директорица музичке школе „Петар Коњовић“ , Тамара Крајтмар, је најавила и неколико новина у раду ове установе. Најавила је отварање истуреног одељења
у Темерину. Бројно стање деце је стабилно (270, 280 ученика) и са
задовољством потврдила да је ово специфично естетско васпитање
младог нараштаја у нашој општини, судећи по свему, веома важно.

Р

Завршен део
Зелене улице

еконструкција Зелене улице, инвестиција вредна око 135 милиона динара, коју заједнички финансирају Покрајинска влада,
са 93 милиона и Општина Бечеј, са 42 милиона динара наставља
се планираним током. У поменутој улиции, у дужини од једног
километра, биће комплетно обновљен коловоз, паркинг, тротоар, бициклистичка стаза, јавна расвета. Како је истакнуто, Зелена
улица је једна од најфреквентнијих улица у Бечеју, позната је по
платанима, који ће бити сачувани, а зелене површине ће бити додатно обогаћене.

Гимназија

иректор Гимназије, Миодраг Басарић је рекао да је као и Економска школа и Гимназија адекватно опремљена средствима за
свакодневни рад као и свом модерном опремом али да је проблем и
даље незавршена фасада школе.
„Школа је опремљена, бар унутрашњост, за квалитетну наставу.
Наш проблем је фасада, део фасаде је реновиран и надали смо се да
ће раније бити и остатак урађен. У овој календарској години имамо
позитивне сигнале и од општине и од Владе АПВ да би то могло да
се заврши. Имамо спреман пројекат и за санацију сале за физичко
васпитање.“ – рекао је директор Басарић.

Сузана Ђукић је сумирала и улагања у школе у
насељеним местима. У Радичевићу је комплетно
рановирана зграда, у Дрљану/Милешеву је завршена нова зграда и следи пресељење ученика у
њу, у Пољаници је школа уређена а у Бачком Петровом Селу ове године ће се радити инсталирање
видео надзора, у Градишту је прошле године комплетно мењана столарија у школи.

Ове недеље завршена је још једна фаза ове улице асфалтирањем
собраћајнице и уређењем паркинга, банкина и вертикалне сигнализације и то од угла са Змај Јовином до Новосадске.
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Уређена фискултурна
сала

Н

Комеморација
поводом
јануарске рације

а спомен обележју на Тиси који је посвећен жртвама јануарске Велике рације у Бечеју је као и сваке године одржана комеморација 27.
јануара. Пре 78 годне на томе месту је 219 наших суграђана, углавном
Срба, Јевреја и Рома, невиних жртава, убијено и бачено под лед. Међу
њима било је чак 13 деце.
Овој комеморацији претходила је и комеморација испред предшколске установе „Лабуд Пејовић“ на месту где се некада налазила бечејска
Синагога. На том месту обележен је Дан жртава холокауста полагањем
венаца. Код спомен плоче одата је пошта и положени су венци у сећање
на страдале у холокаусту.
На спомен обележју су прочитана имена свих пострадалих у рацији
а након тога су се окупљеним грађанима обратили представник Савеза јеврејских општина Србије Федор Фишл, председник општине Бечеј,
Драган Тошић као представник локалне самоуправе, представници
бечејског огранка СУБНОРа а молитве и парастос одржали су и представници јеврејске заједнице, свештеници Српске Православне Цркве и
декан Римокатоличке цркве у Бечеју.

„Тај дан се тешко може назвати даном. Био је то дан магловите
густе таме и тешко ми је да говорим о том дану јер о томе сведоче казивања очевидаца и преживелих. Када се осврнемо на тај дан
видимо да је 20. век био препун двадесетседмих јануара. Што више
размишљамо шта се догодило тог дана прети нам да се попут Лотове
жене претворимо у стуб соли. На овом пропришту смрти страдало
је око 300 невиних жртава само зато што су били Срби или Јевреји
али сетимо се и наших Рома страдалника који су на свим просторима бивше Југославије делили са нама трагичну судбину. Сетимо се
да је данас и Међународни дан сећања на холокауст и да споменемо
на милионе Јевреја и начине њиховог уништења. Сетимо се само да
мала девојчица са мајком на путу до обданишта насупрот својој другарици која није Јеврејка, никада неће срести ни једног од својих
ујака, стричева, тетака, бака или дека. Нека је вечан помен свим
жртвама!“ рекао је господин Федор Фишл.
Након говора званичника поред спомен обележја венце су положили
представници локалне самуправе, представници СУБНОРа, политичких
партија у Бечеју а након тога је и симболично пуштен венац у Тису код
бране.

у „Шаму Михаљ“ школи

У

основној школи „Шаму Михаљ“ у Новом Селу је уз помоћ средстава од Покајинске владе уређена фискултурна сала. Свечаном отварању су присуствовали поред колектива школе и ученика
и покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш као и представници локалне самоуправе помоћница председника општине задужена за послове образовања Сузана Ђукић и саветник председника
општине за социјална питања Игор Киш и други. Након поздравног
говора директорице школе Моника Туфегџић и обраћања Михаља
Њилаша ученици су ово свечано отварање обележили приредбом и
наступом школског хора, фолклора, рецитатора и ритмичких секција.
Покрајински секретар Михаљ Њилаш је поводом овог пројекта
рекао: „Настављамо обнову наших школа и школских зграда
у целој Војводини и мени је посебно драго да смо ево овде и у
Бечеју успели у ОШ „Шаму Михаљ“ да урадимо салу. Није ово
наш први сусрет са овом школом, 2018. године дали смо нешто
мање од два милиона и тада су обновљене подне облоге у згради
школе. Сада смо обновили ову фискултурну салу, задовољни смо
како су квалитетено урађени радови и деца већ уживају у овом
новом простору.
Ми смо ове године већ расписали један конкурс и то за интерактивне табле и резултати тог конкурса су изузетни, успели
смо да свим нашим образовним установама у целој Војводини
обезбедимо бар по једну таблу а где има и издвојених одељења и
више таквих табли. То је укупно 704 табли а од тога 15 је за општину Бечеј у 11 образовних установа. То ће свакако осавременити наставу, деца то траже и сигурно ће бити масимално отворени за те нове могућности. Неке наше школе и овде у Бечеју већ
од раније имају те табле а сад ће их имати све школе. Тренутно
је у том пројекту у току јавна набавка која се ради централизовано у Покрајини, то ће трајати до марта и очекује са да ће током априла или можда и нешто раније табле ће бити испоручене
школама.“
Скоро сви пројекти у којима се обнављају школе и друге установе локална самуправа учествује како средствима тако и логистиком. Сузана Ђукић нам је овим поводом то и потврдила: „Локална
самоуправа се труди да у сарадњи са бечејским школама припреми пројектно техничку документацију да би се након тога у
договору са Активом директора одредили који су то приоритети шта све треба у наредном периоду да се уради. Тако да све
школе имају већ припремљену документацију и ми гледамо да
кад се распишу конкурси аплицирамо. Ова школе је прошле године била блокирана (рачун школе прим. аут.) због неке тужбе
и овде се најмање улагало у последње време, била је само једна
већа инвестиција, прошле године замењени су подови у неким
учионицама па је сад ово друга већа инвестиција у школи, следи
асфалтирање терена а након тога урађена је пројектно техничка
документација за комплетну адаптацију зграде.“
Сузана Ђукић је говорила и о томе да су све школе у општини
Бечеј у неким пројектима или адаптације или опремања или бар израде пројектне документације. Споменуле је посебно школу „Братство“ јер ће се током ове године посебно обратити пажња у наредном
периоду на потребе куповине нове асиситивне опреме која је неопходна за рад са децом са сметњама у развоју и са инвалидитетом јер
се до сада није много улагало у те сврхе, предвиђена су улагања и од
стране саме локалне самоуправе али је предвиђено и да се конкурише за средства из виших извора власти и код донатора. У разговору
са новинарима Сузана Ђукић је поменула и проблеме који се односе
на поскупљење цене радова који су све чешћи и да је то често проблем када се израђује документација и раде предмери и предрачуни
на основу њих. Она је рекла да се дешава да због тога што прође и
још додатно време до расписа конкурса па након тога и до процеса
одобравања пројекта те цене које су наведене у предрачунима више
нису релевантне па скоро сви пројекти морају да иду на дораду што
опет пролонгира процес реализације али да су такве процедуре и да
ће до краја све што је предвиђено бити и урађено и да то важи и за
школу „Север Ђуркић“ и у оба објекта школе „Братство“.
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Објављена листа
студената који су добили
стипендије за ову годину

Општина Бечеј објавила је листу студената који су добили
стипендије за ову годину. Према речима председнице Комисије за доделу стипендија Едите Силађи на општинском већу је одлучено да се
листа прошири са 60 на 73 студента, тачније да се стипедније доделе за
све пријављене који су имали све услове из конкурса.
Комплетан списак студената можете пронаћи на општинском сајту.

Субвениције за таксисте

Т

аксисти који купују нови аутомобиле ове године могу да
рачунају на 8.000 евра дотације државе. Услов је да купе возило од најмање 13.000 евра, електрично, хибридно, на компримовани
природни гас или са „евро 6” мотором. Да не би враћали поклоњени
новац, морају да наставе да таксирају баш тим возилом најмање три
године. Буџет ће током године бити великодушан према највише 6.000
таксиста.
Влада Србије усвојила је Уредбу о услову и начину субвенционисања набавке путничких возила за потребе обнове возног
парка такси превоза као јавног превоза. Примена почиње осам дана
од објављивања у „Службеном гласнику” и важи до последњег дана
2020. године. На финансијску подршку при куповини новог аутомобила могу да рачунају таксисти који се тим послом баве најмање годину
дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Износ од 8.000 евра могу да искористе као учешће за наменски
кредит, за финансијски лизинг или плаћање дела купопродајне цене.
Важан услов је да таксиста који се пријави за субвенцију не дугује
држави на име пореза.
Бечејска Општина, тачније Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине је обавестила
бечејске такси превознике (предузетници и привредна друштва) да је
04. јануара 2020. године ступила на снагу Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе
обнове возног парка такси превоза као јавног превоза.
„Будући да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси решење по захтевима за предметне субвенције, исто
је на свом порталу објавило упутство у вези са подношењем захтева, на
интернет адреси: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/subvencije-utaksi-prevozu а које садржи: Обавештење у вези са остваривањем права на субвенцију, Образац Захтева – са обрасцима изјава које попуњава
подносилац захтева, Текст Уредбе
Иста документа се могу преузети и лично у канцеларији број
11 Општинске управе Бечеј.

Позив угоститељима
да пријаве делатност
пружања услуга смештаја

О

пштина Бечеј, тачније Одељење за привреду, улагања, локални
економски развој и заштиту животне средине објавило је позив за угоститеље који пружају услуге смештаја у некатегорисаним објектима да испуне своју законску обавезу и поднесу пријаву
ЈЛС.
Законом о прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре
отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе
пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се
објекат налази.
Према Правилнику о садржини и начину подношења пријаве
за овај тип објеката, који је ступио на снагу 21. децембра 2019.
године, пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат
за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или
електронским путем, са потврдом пријема.
Рок за достављање попуњених пријава је 29. фебруар 2020.
године. Уредно и тачно попуњене пријаве угоститељ доставља
- Лично у канцеларију број 11 Општинске управе Бечеј или
- Путем маил-а на адресу: marija.korovljev@becej.rs
Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском
објекту и који није пријављен, односно евидентиран код Општинске управе Бечеј на прописан начин, неће моћи да оствари право на
учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020.
годину.
Образац пријаве је доступан на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација и може се преузети путем линка
https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/
Више информација о начину пријављивања, као и све друге
потребне информације угоститељи могу добити путем телефона
021/6811-844.

Економско-трговинска
школа Бечеј објавила
наградни конкурс за филм

Економско-трговинска школа Бечеј објавила наградни конкурс
конкурс за најбољи филм/видео рад/клип за садашње и бивше ученике на тему

„Зашто волим економску школу?“
У образложењу конкурса стоји „Очекујемо ваше атрактивне,
креативне и духовите радове на адресу kole1982@yahoo.com, а
најбоље ћемо вредно наградити.“
За најбоље су предвиђене и награде: првопласирани аутор
добија бежични звучник, другопласирани бежичне слушалице, а
треће пласирани 5 карата за биоскоп.
Радови не могу бити дужи од 3 минута а осим тога нема
других ограничења.
Конкурс траје до 20. фебруара.
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КЗМ најавила гостовање
Срђана Олмана

С

рђан Олман је победник телевизијског шоу програма „Најбољи
комичар Србије“ 2014. године. Те исте године је победио и на
такмичењу stand up комичара организације „Standup.rs.” Учествовао је и у телевизијском шоу програму „Аудиција“, након чега је и
започеo мини сарадњу са глумцем Андријом Милошевићем. Аутор
је и online хумористичке серије „Драгине мудрости“ коју можете
погледати на You Тubе каналу или Facebook страници, у којој игра
мајстора Драгу Мајсторовића.

Олман је у свет stand up комедије отишао после осам година бављења новинарством и већ шест година својим скечевима
засмејава публику широм региона. Поред земаља бивше Југославије,
Олман је гостовао у многим градовима широм Европе, од Беча и Будимпеште, до Минхена, Берлина, Бадена, а упознала га је и публика
у Швајцарској и Канади.
Своју тачку ,,Северно ледени хумор'' извешће 20. фебруара
у 20 часова у пријатном амбијенту кафе ресторана ,,Барон'', где
можете купити улазнице по цени од 200 динара.

Премијера представе
„39 степеника“

Б

ечејско позориште очекује још једна значајна премијера почетком
фебруара, прва у овој години. И овог пута ће бечејско позориште у
сарадњи са Позориштем младих из Новог Сада обрадити један добар и
веома популаран текст. У питању је ново позоришно виђење приче романа „39 степеника“ Џона Бакана, авантуристчке прича о јунаку који
разоткрива анархистичку организацију која жели да дестабилизује
светску политичку сцену истовремено покушавајући да себе одбрани
од оптужбе за убиство. Ово је једна од првих познатих жанровских
прича о невино оптуженом бегунцу од закона који ће касније постати
јунак неколико Баканових романа о Ричарду Ханеју. Овај роман је био
до сада предмет интерпретације у различитим медијима и вероватно
је најпознатија верзија Хичкоков филм из 1935. године али је такође
преточен у све могуће форме од радио драме, театра, филма (чак неколико верзија) до видео игрице.
Према речима аутора ове представе ово ће бити једниствена у
копродукцији ова два позоришта до сада и за публику и за ансамбл
јер ће бити занимљива комбинација позоришних и филмских решења
на сцени. Према речима глумца Игора Грексе у ту често конфузну и
недоследну шпијунску причу убачени су елементи хумора, апсурда.
Аутори обећавају брзу представу, монтипајтоновски хумор намењем
пре свега млађој публици или бар публици која је добро поткована
знањима из популарне културе. Радитељ и ове представе је као и увек
Игор Павловић. У представи играју Иван Ђурић, Александра Пејић,
Данило Миловановић и Игор Грекса.
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STVARNO
VREDI!
Knjaz TUBE
multivitamin

Knjaz Miloš

1,5l

Viva Junior
Jabuka

2,5l

0,33l

39,90
95,00

Aqua Viva

1,75l
gazirani

Dukat
Jogurt
3,2%mm

Dukat
Volim mleko
1,45l

1,5l

69,90

dinara

dinara

dinara

114,90
dinara

34,50

144,90

dinara

dinara

Kit Kat Chunky
40g

Kit Kat Chunky beli
40g

129,90

39,90

dinara

60,00

39,90

dinara

dinara

dinara

Smoki kikiriki
150gr

Kafa C
100g

Kit Kat
41,5g

Grand kafa
Gold
100g

179,90

89,90

95,00

Fresh clasic toaletni papir
2 sloja 4/1

150,00

dinara

dinara

dinara

dinara

Kafa C
200g

85,00

Čaj nana
Fructus

Fresh clasic toaletni papir
2 sloja 10/1

49,90

dinara

dinara

Napolitanke
prelivene
180g

89,90
dinara

Kandit rum pločice
54g 20% gratis

Ornel Baby&Sensitive
Čaj kamilica
Aloe
Fructus
Ornel Calming
1,8l
1,8l
Ornel Golden Dream

39,90 290,00
dinara
dinara

Argeta Jetrena
95g

Argeta
Pikant
95g

1,8l

89,90
dinara

299,90
dinara

AMF masline bez
koštica 680g

299,90

299,90
dinara

dinara

Becutan
kupka za decu
200ml

179,90
dinara
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Megemlékeztek a razzia
ártatlan áldozatairól

- Azért vagyunk itt, hogy még egyszer emlékezzünk ezekre az ártatlanul kivégzett emberekre, hogy újra halljuk neveiket, hogy megjegyezzük,
és soha ne felejtsük el. Mi, a gyermekeink, unokáink és az ő leszárma-

zottaik. S mindezt a tolerancia és az emberek közötti szeretet érdekében,
amire mindannyiunknak törekednünk kell - hangzott el a január 27-én,
hétfőn megtartott megemlékezésen, ahol az 1942-es kegyetlen razzia ártatlan áldozatai előtt rótták le tiszteletüket az óbecsei polgárok.
Január 27-én a Central szállodából tehergépkocsikkal vitték Óbecse
község polgárait mezítelenül és mezítláb -25°C-ban oda, ahol ma a Tisza-parton az emlékmű található. Minden évben elhangzik az adat, misze-

Mi a jó szederbor titka?
Interjú Kis Zoltán hobbi borásszal

z óbecsei Kis Zoltán bronzéremmel tért haza a Vince-napi Nemzetközi Borfesztiválról, melyet a temerini Kertbarátkör szervezésében
idén huszonharmadik alkalommal szervezett meg. Azt mondja, eddig
három alkalommal vett részt ezen a megmérettetésen, ahol több, mint
tíz zsűricsoport van, melyeket 8-10 személy alkot. Az idei versenyre

A

777 bor érkezett. Ezeket 6 csoportban osztályozták. Környékünkön ez
a legkomolyabb ilyen jellegű rendezvény. Ezúttal Kis Zoltán hobbi borásszal beszélgettem.
Mióta foglalkozol borászattal és honnan jött az ötlet?
- Öt évvel ezelőtt nagyon sok szeder termett a kertünkben. A feleségemnek nem volt ideje kifőzni lekvárnak, így jött az ötlet hogy bort
készítek szederből. Mohácsi rokonaim által egy kis betekintésem volt
a szőlőbor készítésének fortélyaiba, így hát nekifogtam. 50 liter nedűt
készítettem. Vendégek akik jöttek hozzám és megkóstolták, mindenki dicsérte, de nekem ez nem volt elég. Így jelentkeztem 2016-ban először
megmérettetésre. Óriási volt a meglepetés, mivel aranyérmes lett a szederborom. Ez csak fokozta a borok iránti érdeklődésem. Régebben is
jártam borkóstolókra, de most intenzívebben veszek részt előadásokon

rint 128 férfi, 86 nő, 19 öreg és 15 gyermek veszítette akkor életét aznap
Óbecsén, a fasiszta ideológiák miatt.
A megmlékezésen részt vettek a helyi önkormányzat képviselői, a
Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének, valamint az Újvidéki Zsidó
Hitközségének, Óbecse Község Harcosszövetségének képviselői, a vallási közösségek, azaz а görögkeleti, katolikus és zsidó egyházközösségek
képviselői, valamint számos civil szervezet képviselője.
A program, mint minden évben, idén is községünk iskoláskor előtti
nevelőintézményének központi épülete előtt vette kezdetét, hiszen ezen
helyen építette fel Óbecse zsidó közössége 1883-ban a zsinagógát, majd
három évvel később a zsidó általános iskola épületét, amik ma már mélységes sajnálatunkra nem léteznek. Erről is megemlékeztek beszédükben
Dalila Dujaković, Óbecse község polgármester helyettese, majd Szmieskó Karolina, a Községi Tanács vallási közösségek és nemzeti kisebbségi
jogvédelem területével megbízott tagja. A Gimnázium tanulói, Teodora
Rajić és Farkas Trisztán szavalták el Aleksa Šantić Seobe című versét,
valamint a Zsoltáros vers című vallási művet.
A megemlékezés a Tisza-parti emlékműnél folytatódott, ahol Boško
Kaludranin, radičevići költő Volim te Vojvodino című saját költeményét
olvasta fel, majd Dragan Tošić, Óbecse község polgármestere szólt az
egybegyűltekhez. “Vannak olyan dátumok, melyek nemcsak az óbecsei
történelem és az itt élők emlékeinek részét képezik, hanem életleckék
is minden generáció számára. Ez a dátum arra tanít bennünket, hogy ne
hagyjuk, hogy a fasiszta őrület valaha is újra megtörténjen” - mondta beszédében a polgármester. Óbecse község Harcosszövetségének képviseletében Jelena Češljević beszélt e szörnyű történelmi eseményről és az
áldozatokra való emlékezés fontosságáról.
A Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének nevében Fedor Fišl
mondott imát az áldozatokért. Ezután a görögkeleti egyház képviselői
gyászmisét mondtak az ártatlan áldozatok lelki üdvéért, majd a katolikus
egyházközösség képviselői imádkoztak. Végezetül, a jelenlévők az áldozatokra emlékezve elhelyezték koszorúikat az Emlékműhöz.
Január 27-ét ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jei határozatával
a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
D.P.
és más ilyen jellegű bemutatókon. A gyümölcsborok terén igen gyér az
információ és gyakran futottam ellentétes véleményekre. Így hát csak a
saját megérzéseimre támaszkodva csináltam tovább. Egyes vélemények
szerint az aranyborom olyan volt, mint a szörp. Ezért próbáltam egy kicsit fanyarítani, hogy borosabb íze legyen. A következő megmérettetésen
viszont csak ezüstérmes lett. A további borosításom az idén csak bronzéremre volt elegendő. De így bár tudom, hogy milyen kell hogy legyen
az aranybor. Ami nagyon fontos a borkészítésnél, az a tisztaság és az
egészséges gyümölcs. Na, meg persze az odafigyelés.
Mit jelent számodra részt venni ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseken?
- Habár hobbi szinten borászkodom, fontosnak tartom a megmérettetéseket, mert így tudom, hogy jól csinálom-e, amit csinálok. Az első
eredmény után bizonyítani szerettem volna magamnak, hogy a siker nem
jött véletlen. Természetesen nagyon jól esik az elismerés, hiszen ez egy
színvonalas rendezvény, a szervezői több éves tapasztalattal és szaktudással rendelkeznek.
Milyen volt a konkurencia az idei versenyen?
- 2016-ban kevés óbecsei borásszal találkoztam a temerini rendezvényen. A közösségi oldalon megosztottam sikerélményeim. Lehet ez kihatással volt arra, hogy a következő évben több óbecsei is próbálkozzon a
versenyen. A tavalyi év kimondottan sikeres volt az óbecsei borászoknak,
többen értünk el helyezést. Az idén viszont kevesebb érem került Óbecsére. Lehet hogy a mezőny erősödött, elég sok magyarországi borász
termékével találkoztam az idén.
Mi jellemzi a te boraidat? Milyen ízeket, gyümölcsöket preferálsz?
- A gyümölcsborok alapjában véve kevesebb alkoholt tartalmaznak,
mint a szőlőborok. Édesebb, lágyabb és érezni a gyümölcs zamatát,
szerintem főként a hölgyek kedvelik. Sajnos környékünkön kevesen foglalkoznak komolyan szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Viszont, több
embert is ismerek, akik gyümölcsborral próbálkoznak, kisebb-nagyobb
sikerrel. Voltam már óbecsei boros rendezvényeken, borkóstolókon, ahol
igen nagy volt az érdeklődés. Szeretem a finom borokat Ittam már olcsót,
de jót, és drágát, de kevésbé jót. Itt valószínűleg a reklám vitte az árát.
Magában borozgatni ritkán szoktam, jobban tudom élvezni étkezés közben. Itt természetesen az ételtől függ, hogy milyen legyen a bor zamata.
Mi az, amit még mindenképp ki szeretnél próbálni ezen a téren?
Várható tőled valami újdonság a közeljövőben?
- Nem tervezek előre semmit, nem tudom még milyen lesz az idei
termés. Komolyabb borászkodáshoz befektetésekre lenne szükség, amire
egyenlőre nincs módom.
Kis Zoltán kedvenc idézetével fejezte beszélgetésünket - Hippokratész: „A bor az italok között a leghasznosabb, az orvosságok között a
legjobb ízű és az ételek között a legkellemesebb”.
D.P.
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Magyar kultúra napja
a kultúrkörben

anuár 18-án, szombaton, ünnepi műsort tartottak az óbecsei Petőfi
Sándor Magyar Kultúrkörben a magyar kultúra napja alkalmából. A
színvonalas műsorra mint minden évben, idén is nagy érdeklődés mutatkozott. Megtelt a kultúrkör nagyterme, nagyjából háromszázan voltak
kíváncsiak a rendezvényre.
A közönség soraiban ott volt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke, Óbecse testvérvárosából, Csongrádból érkezett vendégek, többek között a Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000 tagjai, Nagy
Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke, Dr. Molnár
Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettese,
valamint Kiss Igor és Stefaniga Csaba, a Községi Tanács tagjai.
A jelenlévőket Hajnal Jenő köszöntötte, aki beszédében kitért a tiszteletadás fontosságára és az őseinktől ránk maradt hagyományok továbbadásának jelentőségére is.
- Hogy a mai ifjúság továbbmehessen ezen az előkészített, kitaposott
úton, arra is szükség van, hogy megerősödjék a kultúrához, az anyanyelvhez fűző pozitív viszonyulásában, ragaszkodásában és egészséges nemzettudatában. Fokozottan szükség mutatkozik a globalizálódó világban az
anyanyelv, a népi kultúra, a nemzeti örökség ás az anyanyelvi közösség
helyéről és helyzetéről való tényszerű ismeretek közvetítésének, az anyanyelvi öntudat és otthonosságérzés erősítésének, a nyelvi kreativitásra nevelésnek, a kulturális és anyanyelvi sokszínű elfogadtatásának - mondta
az MNT elnöke.
A rendezvényen a Fokos zenekar tavaly kiadott, Óbecse község népzene hagyatéka című lemezének bemutatójára is sor került. Mint mondják
a zenekar tagjai, az anyag a CD-hez már régebben elkészült, de a hanghordozó, az Emberi Erőforrások Minisztérium Csoóri Sándor Programjának támogatásával, 2019-ben került kiadásra.
- Óbecsét az 1900-as években a zenei sokszínűség jellemezte. Az idő
előrehaladtával először a cigányzenekarok, majd lassan, a 80-as évekre a
tamburabandák is háttérbe szorultak, feledésbe merültek. Neves gyűjtőinknek meglehetősen kevés hangzóanyagot sikerült rögzíteniük, ez a ke-

J

Rendezvény Szent Száva
napja alkalmából

anuár 24-én, pénteken ünnepi rendezvényt tartottak az óbecsei középiskolák Szent Száva napja alkalmából. A műsorra a Városi Színházban került sor, az esemény házigazdája pedig az óbecsei Gimnázium
volt, hiszen ez alkalommal a Gimnázium hallgatói és tanárai megemlékeztek intézményük 95. évfordulójáról is.

J

A programot a kórus nyitotta meg, amit követően beszédet tartott a
Gimnázium igazgatója, Miodrag Basarić. A helyi önkormányzat nevében Dalila Dujaković polgármester-helyettes köszöntötte a résztvevőket, aki gratulált az óbecsei oktatási intézmény minden tanulójának és
tanárának.
A rendezvényen bemutatkoztak az óbecsei középiskolák tanulói
különféle drámajátékokkal, táncprodukciókkal, szavalatokkal, de sor
került képzőművészeti pályázatra és fotókiállításra is.
D.P.

s.z.r. PROZOR TOTAL

TERMO I ZVUČNA IZOLACIJA
DRVENIH PROZORA
NE MENJAJTE
DOBRE STARE
DRVENE PROZORE

véske is azonban életben tartotta a szikrát, nem hagyta értékeinket a múlt
homályába veszni. Az ő munkájuk gyümölcse szolgál alapul a mai koncerthez és a CD-hez - nyilatkozta Szerda Balázs, a Fokos zenekar tagja.
A műsor alatt a Fokos zenekar és barátaik mutatkoztak be, de szó
esett a pecesori Kucora született Burúzs Annáról, Varga Matild munkásságáról, valamint az óbecsei születésű Ferenc Pál basszprímásról is. A
közönség megtekinthette a Beretka család, Blazsanik Sándor zenekarának
és Rabóckai János bandájának fotóit is. “Ők mindannyian Óbecse múlt
századból ránk maradt zenei hagyatékának jelentős, ám nem egyedüli
képviselői” - tette hozzá Szerda Balázs.
A rendezvény a budapesti Bethlen Gábor Alap és az óbecsei önkormányzat támogatásával jött létre.
D.P.

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

A Bečejski dani következő száma
február 22-én jelenik meg.
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Бечејски “think tank”
уз помоћ великог
европског пројекта

новембвру месецу прошле године у Градској библиотеци била
У
је одржана презентација пројекта “Добробит у Европи” који је
специјално за бечејске младе као и за организације младих у нашем

граду одржао Јасен Лакић. Некада и сам наш суграђанин а који сада
ради на пројектима активизације друштвеног предузетништа је посебно био мотивисан да свој програм презентује младима Бечеја. Два
месеца касније о томе који су следећи кораци и да ли је заживела
идеја о стварању Центра за иновације у Бечеју разговарали смо поново са иницијатором Јасеном Лакићем.
Молимо Вас да нам мало представите Edgeryders као
пројекат и као платформу као и начин како приступате корисницима.
- Edgeryders је на почетку био дио пројекта Савјета Европе. Данас су Edgeryders фирма иза које стоји велика међународна заједница
професионалаца - око 5000 чланова који гаје дух друштвеног предузетништва и жељу да унапреде локалне заједнице. Сад радим на
пројекту у “Добробит у Европи” који је конципиран тако да има пуно
простора за да се уради нешто корисно за заједнице у Србији. Имамо
и платформа на интернету која има изузетну вредност, у смислу да
је медијум који ми сви умјешани у разне иницијативе са Edgeryders
или ван организације али са истом мисијом користимо да би комуницирали, размијенили наша искуства, подијелили примјере добре
праксе и тако активирали колективну интелигенцију те међународне
заједнице. Такође, све остаје заувијек доступно online свима тако да,
временом, постаје све кориснија база података. Ми знамо да свака
млада особа може допринети и тражимо особе из свих могућих демографских скупина/професија/земаља. Важно је да се људи са толико различитим искуством, знањем и разумијевањем свијета око
нас мобилизирају око заједничких пројеката.
Шта је конкретно циљ упознавање младих са пројектом у локалним заједницама и какви могу бити бенефити прилагођавања
целог програма потребама заједнице? Каква су ваша искуства у
Бечеју?
- Ми иначе само у Бечеју имамо приступ рада са младима директно, специфично средњошколцима. Наша циљна група у Србији су
иначе 20+ година али у Бечеју смо се одлучили на другачији приступ. То је била моја иницијатива, као и уопште рад у Бечеју. Мој
аргумент је био да Београд није слика Србије и да ако стварно желе
схватити који су проблеми у Србији онда морају отићи у мањи град.
Први корак је стварање заједнице активиста (представљање особа и
охрабривање људи да нам кажу више о томе шта тачно знају радити,
шта им је страст и какви проблем постоје у њиховој заједници који
специфицно утишу на добробит људи). Ми на тај начин долазимо
до изузетно корисних информација, захваљујући којима се могу у
најбољем случају формирати екипе које имају сличне циљеве/вредности а надопуњавају једни друге у знању и искуству. Чак и ја, који
сам живио у Бечеју и имам ту пуно пријатеља и фамилије, не могу
знати многе ствари које знају људи који ту живе сваки дан. Ипак
сам ја отишао још 2001. године одавде. Оно што ја могу урадити је
подијелити примјере добре праксе из свијета и понудити моје искуство али све то мора бити прилагођено локалним условима да би
из тога настао успијешан пројекат. Био сам мало разочаран одзивом
на радионицу у новембру од стране неких организација и људи. Са
друге стране, постоје људи и организације које су одмах препознале
потенцијал иницијативе коју сам покренуо у Бечеју и они су ми пуно
помогли. Могу рећи да без њих не би успио стићи ту гдје сам данас
у тако кратком времену, ипак смо ми ово све покренули прије само
2 мјесеца.
Идеја о Центру за иновације може бити добар основ за
формирање локалног think tank формата организовања, како
ваш пројекат може да помогне ако се покаже да у заједници има
иницијативе?
- Добио сам поприлично добар фидбек и информација о активностима/иницијативама које већ постоје у Бечеју. То је јако важно
јер само на тај начин ми можемо обликовати пројекат по потребама
заједнице. Наш циљ је партнерство на локалном нивоу, јачање већ
постојећих удружења, организација и установа и покретање нових
активности које ће допринети свим становницима општине Бечеј.
Постоји већ и развијене online дискусије на пар отворених тема везаних за Центар за иновације, а расправљали смо ми о томе сатима
и уживо кад сам био у Бечеју. Искористио би ову прилику да позовем све људе да подијеле са другима своје идеје и да покрену теме о
озбиљним питањима која су важна за њих. Први корак је увијек конструктиван дијалог, тек онда долази до обликовања идеја и коначно

можемо кренути у имплементацију. Важно је додуше да радимо на
стварима које су у нашем домету, значи стварима које реално можемо
ријешити а не да покрећемо некакву револуцију. До промјена долази
полако, уз пуно рада и истрајност, стварне и добре промјене су поступне, органске промјене. Сви знамо какав је био процес промјена
система на Балкану и какав је био резултат таквих промјена. Зато
ја заступам устрајност и природну еволуцију. Читава платформа
Edgeryders је створена да би олакшала стварање “think tank” које су
усмјерене ка остваривању пројеката као што је Центар за иновације
(пројеката који побољшавају квалитет живота заједница). Ми већ сад
можемо направити отворени позив на мрежи Edgeryders. Отворени
позив би укратко могао бити: “Ми смо удружење образовних установа, организација и особа које раде са младима у Бечеју. Формирамо think tank групу чији је циљ привлачење младих у Бечеј и њихов
останак. Ето, први корак би био оснивање локалне радне групе.
Пројектно планирање у заједници, и у Бечеју, углавном
је везано за локалну самоуправу, делом и установе и спорадично НВО које су све више последњих година везане за изворе финансирања из државе, како превазићи ову своје врсну
централизацију уз овакве програм као што је ваш?
- У систему какав је у Србији, то је јако тешко избјећи али није
немогуће. Из мог искуства са локалним самоуправама у Хрватској,
чак и кад постоји неки одбор који би теоретски требао демократски
доносити одлуке унутар неке организације, у пракси се то сведе на
лобирање и локалну политику. Кад је у одбору градоначелник или
неко ко има поприличну моћ долази до ерозије демократије ако особа у центру моћи тако одлучи. Такође долази до унутрашњих подјела
које су контрапродуктивне. С’обзиром да је Центар за иновације
пројекат за младе, ја се надам да ће сви укључени разумјети шта су
наши приоритети и колика је потенцијална добит на дуже стазе. У
Бечеју смо дошли до фазе да смо створили неке услове у којима можемо почети са радом. Циљ је показати заједници да смо озбиљни
у нашим намјерама. Тренутно тражимо простор, додуше није нам у
старту неопходан јер су нам и Градска библиотека и Техничка школа
и Економска школа дале до знања да нам стоје на располагању и да
су отворене за сарадњу. Одредили смо каква нам опрема треба да би
почели са радом. Имамо много активности на уму али за то нам треба директна комуникација и са основним школама. То још немамо
али директорица Техничке школе, Светлана Ташковић, је рекла да ће
помоћи и сазвати збор директора кад следећи пут будем долазио. По
свему судећи то ће бити крајем фебруара тако да ћемо до краја марта
имати програм рада за ову годину и о томе ћемо обавестити и медије.

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

Jednodnevni opuštajući Spa i Welnes dan
u banji Morahalom 22.02.2020.
po ceni od 1.000din put + 2.600fr ulaznica
Polasci su iz:
Novog Bečeja 5:40
Bečeja 5:55
Srbobrana 6:15
Malog Iđoša 6:40
Bačke Topole 7:00

021-6915-696 062-801-67-39
e mail: turizam@becejprevoz.com
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„Цигани имају већа
права од нас…“

„Срби имају најмања права у својој држави!“, „Овде сви
имају некакве повластице осим нас!“, „У сопственој држави
Срби су грађани другог реда.“, „Роми су заштићенији од нас
Срба!“ и сличне тврдње (каткад, у истом контексту, спомињу се

гејеви, пси луталице итд) не само да су неутемељене, него и лицемерне и безобразне. Довољно је рећи да, према различитим
истраживањима спроведеним последње деценије, просечни животни век Рома у Србији је 49 година, док је просечни животни век
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грађана Србије 74 године,
што значи да је просечна дужина живота нерома у Србији и већа од тога. Јасно, увек се могу
потезати контрапримери, Роми који су доброг здравља и дуговечни, који су богати, те који злоупотребљавају одређене погодности
итд, али то не мења ништа у истиносном статусу изречених бесмислица. Колико су ове тврдње заправо недомишљене показује и
сасвим баналан изазов који се може упутити њиховим заговорницима – да ли би мењао сопствену животну позицију са оном просечног Рома? Људи обично нису свесни привилегија које имају па
је за то одличан пеницилин тзв. вео незнања, хипотетички сценарио који препоручује политиколог Џон Ролс. Замислите, наиме, да
одлучујете о правилима која треба да важе у друштву, али да то
чините из почетне позиције једнакости и незнања, дакле без знања
о роду, раси, способностима, укусу, богатству или положају који
ћете имати у друштву. Да ли бисте, не знајући да ли ће вас запасти рецимо смеђа кожа и скапавање у картонском насељу, подржали позитивну дискриминацију тј. додатне мере здравствене и
социјалне заштите, подстицаје у образовању и слично за оне који
су у неравноправној ситуацији? Просто напросто, на један начин се
мисли у палати, а на посве други у колиби.
Већина није свесна привилегије да су Срби у Србији (спрам
несрба у Србији, наравно), док се поједини изричито на њу
позивају, негирајући концепт грађанске државе – „Свима је боље
него нама у рођеној земљи.“, „Дошли смо до тога да мањине
имају већа права и бенефиције, и још они себи дају право
да се буне и осећају се угрожено!“. Они држе да као већина
имају посебна права у односу на мањине, а камоли у односу на
„Цигане”. Свакако, постојеће друштво је неправедно, људи су
обесправљени, подвлашћени, тлачени. Ипак, уместо да критику и
бес упуте ка владајућим економским односима, кривце препознају
у социјалним случајевима, „Циганима“, „педерима“, мигрантима
итд, баш попут некадашњих лудиста који су за масовну незапосленост кривили индустријску револуцију па су уништавали машине.
Уосталом, управо стога што је друштво неправедно и постоји институт позитивне дискриминације као мање или више козметичко
компензовање суштинске неправде. Системску подршку наравно
треба да има свако ко је социјално и економски угрожен, али при
том не треба пренебрегнути да су Роми у истој ситуацији додатно
оптерећени – баш зато што су Роми.
Иван Ковач
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Гимназија домаћин
овогодишње
Светосавске академије

Након уводних говора ученици Гимназије су приредили веома
концептуално занимљив програм посвећен академском образовању.
Гимназија је образовна установа која у својој основи рада има класично
образовање које је цивилизацијско наслеђе па су ученици на свој начин
показали како они то схватају узимајући у обзир и савремене концепте
усвајања знања. За ову академију припремили су неколико инсценација
од којих је наупечатљивија била „оживљавање“ слике „Атинска школа“

вогодишња школа домаћин Светосавске академије за све бечејске
средње школе била је бечејска Гимназија. Великом приредбом у
О
сали Градског позоришта Гимназија је осим обележавања школске славе
започела и програм овогодишњег обележавања јубилеја ове школе: 95
година од оснивања.
На самом почетку Светосавске академије, након интонирања химне
Светом Сави, директор школе Миодраг Басарић је говорио о значају
Светог Саве у контексту српског образовања кроз историју и савременог
образовног система, говорио је о његовом животу и о вредностима
светосавља за српски народ уопште.
„Зидови нису само редови цигала наслагани једни на друге који
се могу пробити јаком механичком силом. Ми просветари пред
собим често имамо неупоредиво чвршће зидове. Ти зидови нису
физички већ су менталне природе, они се не налазе само у главама
наших ученика, њихових родитеља, људи из администрације каткад
и доброг дела друштва већ и у нама самима. У те зидове су положене
различите наше предрасуде и пристрасности недовољно знање,
неуко ослањање на традицију и страх од новог све оно што нам
отежава пут до истине а самим тим и до напретка. Међутим наша је
дужност да размишљамо „изван кутије“, мимо устаљених образаца и
утртих стаза. Са оне стране зида је читав један свет који нам остаје
неоткривен док самодовољно и самозадовољно остајемо у задатом.
Неистраженим стазама некаде се храбро упутио и Свети Сава ширећи
снагу учене речи и космополитског светоназора. Ми одлучно бирамо
да те вредности положимо у темеље наше Гимназије како би смо
срушили многе зидове, зидове традиционалне учионице, зидове међу
људима и народима, зидове у нашим главама, истражујемо, путујемо,
повезујемо се.Тим путем кренули су први ученици бечејске Гимназије
и њихови професори 1925. године када су дошавши са богослужења
у новоизграђену зграду школе и сели у своје клупе.“ рекао је у свом
говору директор Басарић
Након директора школе присутним ученицима, родитељима и
просветним радницима у Сали обратила се и подпредседница Општине
Бечеј Далила Дујаковић која је говорила о значају који локална самоуправа
придаје образовању јер, према њеним речима, из године у годину улаже
значајна средства и напоре да би се што више побољшали услови за рад
у свим образовним установама и тако се унапредио целокупни образовни
систем у општини Бечеј. Она је говорила и о средствима које општина
и директно улаже у образовање поједнаца у Бечеју кроз стипнедирање
студената, кроз награде ђацима за успехе на такмичењима и друга
достигнућа.

ренесансног сликара Рафаела Сантија која је најбоља илустрација
вредности академизма. На слици су приказани Аристотел, Платон,
Диоген, Питагора, Еуклид, Птоломеј … сви они окружени су студентима
приказани како шире знање. Рафаелу је тада пошло за руком да једном
сликом обједини највеће умове античке Грчке који су живели и стварали у
различито доба и на различитим местима. То је кроз овај мали игроказ био
циљ и бечејских гимназијалаца.
У забавном делу Академије учествовали су и чланови фолклорног
ансамбла „Ђидо“ који су истовремено и ученици школе, чланице клуба
Макс Денс, гимназијски школски хор и др. Додељене су и награде
најуспешнијим ученицима основних и средњих школа на ликовним и
литерарним конкурсима. Завршни говор одржала је председница школског
парламента Кристина Пап.
Након академије у холу Гимназије отворена је и изложба фотографија
и артефакта под називом „Наш пут“ која је илустровали развојни пут
Гимназије од њеног оснивања.

Min 45 & Min 60

Treninzi samo za žene koje imaju više od 45,
odnosno više od 60 godina

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

Hajduk Veljkova 36 Bečej Info telefon: 063/872-20-20
www.maxcentar.com
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Ученици из Пољске, Турске, Финске
и Шпаније у посети нашој Гимназији

Бечеј је у оквиру пројекта „Ерасмус +“ који је део међународне
У
размене ученика ЕУ, у којем од ове године учествује и Србија,
допутовало двадесетак ученика из четири европске земеље - из
Пољске, Турске, Финске и Шпаније. У свечаној сали Општине
Бечеј приређен им је дочек којем су присуствовали и представници локалне самуправе, помоћница председника општине задужена
за образовање, Сузана Ђукић и помоћник председника општине
задужен за омладину и односе са јавношћу, Дане Мандић као и

домаћин директор бечејске Гимназије Миодраг Басарић они су се
обратили гостима и ученицима Гимназије који ће бити домаћини на
овом пројекту. Овим свечаним пријемом започело је једнонедељно
дружење али и заједнички рад ученика Гимназије и ученика из ове
четири земље на пројекту са темом анализе квалитета воде у воденим токовима, термалним изворима као и у градским водоводима у локалним срединама. Као што је најављено на последњој
конференцији за штампу ове школе, ове и следеће године наши ученици ће на исти начин учествовати у размени и путовати у ове четири земље. Пројекат траје две године.
На самом почетку свечаног пријема размењени су поклони и
присутним ученицима у сали обратио се најпре директор Гимназије
Миодраг Басарић и пожелео им добродошлицу.
„Ово је најзначајнији пројекат за нашу школу после 6-7 године различитих облика размене ученика. Ништа од свега тога
не би било да није било наших професора пре свега Ковачев
Светлане која је пре десетак године покренула ову врсту активности и сарадње са школама широм света и професора Галфи
Атиле који јој је сада десна рука на том путу и наравно ученика

Гимназије без којих све ово не би било могуће као и локалне самоуправе која нас подржава.“- рекао је директор Басарић.
Координаторка програма размене из Шпаније Мариа Тереза Маркос, земље која је носилац пројекта, рекла је у оквиру свог
обраћања: „Имамо један важан заједнички пројекат да урадимо. Основни циљ овог пројекта је да људима покажемо који
је значај очувања квалитета воде и водених површина али уз
све то и да остваримо још важнији циљ а то је успостављање
сарадње између различитих култура и нација, да упознамо једни
друге, да разменима знања и различите методологије и то све у
оквиру ове једнонедељне размене. За све нас ово ће сигурно бити
једно добро искуство.“
Разговарали смо ученицом из Пољске Јулијом Војци „Ја сам
први пут у Србији и када је у питању језик неке речи су сличне на
пољском па се разумемо као што су „до виђења“ или мама, тата.
Ја сам из града који је велик отприлике као Бечеј, Пулави. Бечеј
је колико сам успела да видим до сада ипак мало другачији, тих
је и миран, код нас има много више људи на улицама, већа је
бука.“ Са професорима из Финске смо разговарали о нашем граду и
шта су успели до сада да виде и какви су им планови за ову недељу.
Сазнали смо да ће, по плану, поред Бечеја посетити и Нови Сад и да
је у оквиру посете планирана посета Палићу.
Након свечаног пријема ученици и наставници су организовано
обишли центар, Тису и друге дестинације у граду.

Клуб „Перо аматера“
издао први алманах
радова

Б

ечејски књижевни клуб „Перо аматера“ објавио је свој први
штампани алманах и представио га бечејској публици у
Градској библиотеци. Овај клуб боји 23 члана и у раду учествују
уметници аматери из области књижевности и ликовног стваралаштва. Клуб је основан прошле године у мају и успели су да већ
у првој години сакупе и обраде довољно добар материјал за књигу
и да га проберу и објаве. Зборник садржи ликовне и литерарне
прилоге који су као и сами чланови клуба веома различити. На
промоцији у Градској библиотеци аутори су читали своје радове
а од радова ликовних уметника је направљена изложба. Поред аутора на промоцији зборника је учествовао и хор музичке школе
„Петар Коњовић“ који ради по руководством професорице Сенке
Јовановић.

Израђујемо по Вашој жељи

позивнице
и осталу пратећу
декорацију за рођендане, крштења
и друге прославе

налепнице за све Ваше производе
Ту смо да све што замислите
дизајнирамо и урадимо за Вас!

Нуди услугу
припреме и израде:
* БЛОКОВСКЕ РОБЕ
* ПРЕЛОМА КЊИГА
ДИЗАЈН:
* ФЛАЈЕРА
* ВИЗИТ КАРТИ
* КАТАЛОГА
* ЛИФЛЕТА

Председник Клуба Драган Савић је на почетку у уводном говору, на промоцији, рекао да је циљ овог удружења да их сваке године буде све више и да радови уметника аматера убудуће буду доступни за ширу публику, да добију прилику да покажу шта знају.
На промоцији је наглашено да овај клуб као и сам алманах
нема ограничења када је неки жанровски или уметнички израз у
питању да не постоје неки тематску услови и да свако може да
се прикључи и да у сарадњи и договору са урађивачким тимом и
објави своје радове.
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Зимска разгледница села

Одржан 2. Диснотор фест

У

дворишном делу и просторијама Дома занатлија, одржан је други
по реду Диснотор фест, који је био и хуманитарног карактера.
Од раних јутарњих сати вредни месари прионули су на посао а ту
екипу ентузијаста сачињавали су : Чаба Патаки, главни мајстор,
Патаки Ото, Нађ Карољ, Давид Ричард, Цвејанов Бане и Цвејанов
Баћа, Галац Имре, Немет Имре, Давод Ирен са куварицама Калапош
Ливиом, Варга Илоном, Варга Иреном, којима су помагали Маћаш
Крижак Млађи и Габор Варга.
У преподневним часовима, почело је окупљање занитересованих,
који су послужени џигерицом, печеном сланином и крвавицом.
Поред уживања упоредо се и радило и припремало за традиционални
свињски паприкаш који је гостима, који су се из часа у час смењивали,
послужен око 13 часова. За то време познати музичари Јожеф Галус
и Ендре Мајор „уштимавали“ су своје инструменте, очекујући госте
за вечерњи бал.
У вечерњим сатима, у свечаним оделима и хаљинама, појавили
су се позвани гости са својим лепшим половинама међу којима се
нашао и председник Општине Бечеј Драган Тошић, који је редован
гост на многобројним манифестацијама у овом селу.
Сала Дома занатлија била је заиста претесна да прими све госте
али је све прошло у добром расположењу. За вечеру је послужена
дисноторска чорба, печена хурка и кобасица са месом.
Организатор 2. Диснотор феста било је удружење занатлија
на челу са Крижак Маћашем, који је за наш лист изјавио следеће:
„Донатори и спонзори ове манифестације, која све више хвата своје
корење, били су приватници и занатлије, међу којим бих истакао
Вању Чавића приватног пекара, који нам је даровао прави домаћи
хлеб испечен на старински начин. Иначе, манифестација је била и
хуманитарног карактера, пошто смо за 55 социјално угрожених
породица, припремили праве гурманске пакете, које смо им однели
кући. Много смо их обрадовали тако да ћемо се потрудити да идуће
године, припремимо још више пакета.“
Утисак је, да је 2. Дисноторски фест испунио очекивања, а надамо
се да ће организатори још више обогатити ову манифестацију,
богатијим садржајем.
Јанош Жолнаи

Одржана редовна годишња
Скупштина Ф.К. „Јединство“
У

Ослонац на сопствене снаге

просторијама Фудбалског клуба „Јединство“ члана Међуопштинске лиге Бачка Топола, Мали Иђош и Бечеј, одржана је
редовна годишња скупштина клуба, на којој је извештај о резултатима
рада и финансијски извештај поднео председник клуба Тибор Ерег,
извештај о резултатима првог тима, кадета и омладинаца поднео
је тренер Дејан Каприш, а извештај о резултатима пионирских
слекеција Шандор Михалец.
У извештајима је истакнуто, да је финансијско пословање
клуба било отежано, јер је овај клуб из општинског буџета добио
недовољна средства за нормално функционисање клуба, који има 48
регистрована играча, од сениора до пионира такмичара. Резултати
првог тима нису задовољавајући, али пошто је екипа „Јединства“
најмлађа у лиги, на пролеће се очекују знатно бољи резултати. Рад са
пионирским екипама је на солидном нивоу, а у плану је формирање
и женске пионирске екипе.
У дискусијама по извештајима, доста се говорило о
инфраструктурном опремању клуба, па је договорено, да се на
пролеће приступи изградњи клупа за резервне играче и делегате.
Организоваће се добровољна радна акција и да се уреди околина
терена и оплемени парк код стадиона. Формираће се и Савет
родитеља од шест чланова, који ће пратити рад са пионирским
екипама, а Управа ће се потрудити и да се реши питање домара, како
би клуб нормално фукнционисао.
Пред ночетак летњих припрема, у плану је организација и
дводневног турнира у фудбалу, и обавиће се конкретан разговор са
неактивним члановима Управе. Формиран је и Савет ветерана у који
су изабрани Јанош Жолнаи, Јожеф Вереш, Зоран Кељачки, Радомир
Мучибабић и Душан Дејановић.
Почетак припрема за пролећни део првенствене сезоне, планиран
је за почетак месеца марта.
Јанош Жолнаи

Из новинарске бележнице

Н

аш лист је у два наврата писао о крађи скупоцене виолине чувеног
музичара Лајка Феликса, који се догодио на католички празник
„Сви Свети“ у близини гробља у Бачком Петровом Селу. Многи
незнају, да је овај музичар Петровоселски зет пошто је ожењен ћерком
рођене у породици Пешић, која је и сама уметница, тачније глумица.
На вест да је украдена скупоцена виолина, селом је брзо прострујала вест о овом инциденту и одмах су започеле разноразне приче
које су достигле научнофантастичне димензије. У хладним зимским
вечерима и ноћима, то је била главна тема разговора, пошто многи и
лично знају чувеног уметника и композитора Лајка Феликса.
Када се сазнало да је оперативним радом Одсека за сузбијање
криминалитета ПУ Нови Сад, пронађена скупоцена виолина марке
„Доменико Монато“ која је процењена на више од пола милиона евра,
многи су одахнули и обрадовали се, изражавајући признање полицији
на стрпљивом и ефикасном раду.
Подсетимо, украдена виолина је врло редак инструмент и на целом
свету их има само 15 таквих. Осим што је из 1800 године она је посебна
јер је направљена у Кремони, у Италији и врло је квалитетна.
Новосадска полиција је вратила виолину познатом уметнку и сада
ће војвођански Паганини, успешно наставити музичку каријеру, и
уједно афирмисати нашу земљу, а Петровоселци пронаћи другу тему,
за доконе разговоре у овим хладним зимским данима.

У

Дан Мађарске културе

препуној сали Народне библиотеке, одржан је веома садржајан
културни програм посвећена Дану Мађарске културе, који је
изазвао велико интересовање грађана. Сала библиотеке је била
претесна да прими све заинтересоване и поставља се питање, да се у
будућности овај празник, одржи у знатно већој сали.
Програм је отворио хор Основне школе „Шаму Михаљ“ који
је отпевао мађарску химну, а диригент је била наставница Карољи
Ангела. Пригодне говоре о значају Дана мађарске културе, одржали
су директорица Народне библиотеке Ђијанта Ловаш и библиотекарка
Вираг Раб Ева.
После наступа тамбурашког оркестра који води Миклош
Бојош, предавање о настанку и значају мађарске народне музике и
стваралаштва одржала је најважнија гошћа ове свечаности Жофиа
Часњи, успешни студент Академије музике у суседној Мађарској,
која је веома занимљиво говорила о настанку мађарске националне
химне, оперета, циганске музике, соната и класике, од Беле Бартока
до Еркела, Листа и Кодаља, свирајући на клавиру представљајући се,
као виртуоз, у најбољем светлу.
Свечаном програму уприличеном у част Дана мађарске културе
присуствовале су многе познате званице и члан Општинског већа
задужен за културу Чаба Штефанига.
Јанош Жолнаи

Od sada najbolji italijanski espresso i u na{em gradu
u na{em i Va{em Momentu
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ФУДБАЛ
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР

Ф

Много посла
у прелазном року

удбалери Војводине из Бачког Градишта вредно раде током
зимске паузе са жељом да достигну праву форму која ће их
довести остварења главног циља у овој сезони а то је опстанак у
Војвођанској лиги Север. Након јесењег дела сезоне Градиштанци
заузимају 11. место на табели са 17 освојених бодова, шест више у
односу на екипу Крила Крајине из Бачке паланке која је прва „испод
црте“ која гарантује опстанак. Како би љубитељи фудбала у Бачком Градишту могли и наредне јесени да уживају утакмицама овог
ранга такмичења, управа клуба на челом са председником Гораном
Кудрићем је у договору са Лазаром Дабижљевићем шефом стручног
штаба учинила све како би додатно ојачала екипу пред наставак сезоне. Прелазни рок је био изузетно занимљив јер су доведени играчи
који би требало да одмах заузму место у првој постави и преузму
терет борбе за опстанак. Војводина ће у наредном периоду бити јача
за браћу Ћулум, Бојана, који је јесенас играо у српсколигашу ОФК
Бечеј 1918 и Николу, који је наступао за Јединство из Новог Бечеја.
Из новобечејског Јединства је стигао и нападач Лазар Врањеш, а из
бочарског Јединства је дошао Ненад Виновић. Никола Петровић
из Бачке 1823 из Ђурђева, Немања Гарић, бивши играч Напретка
из Надаља и Бојан Ђекић из ОФК Стари Град из Бачке Паланке ће
такође бити на располагању стручном штабу Војводине у наредним
изазовима. Ипак, сигурно је да је највеће појачање за екипу из Бачког
Градишта долазак Славољуба Дабижљевића, дојучерашњег капитена српсколигаша ОФК Бечеј 1918, који би својим искуством, знањем
и борбеношћу требао да доноси превагу у игри на страни Војводине.

Данас против ОФК Бечеј 1918

Током зимске паузе клуб су напустили Марко Бубања, Мирослав
Вендер, Аслан Шаколи, Дејан Бошков и Димитрије Вејин, али утисак је да је урађен добар посао у прелазном року и да ће Војводина у
наставак сезоне ући јача.

USKAO “ÐORÐE PREDIN - BADŽA”

Zelena ulica 30, 21220 Bečej
Tel/fax: 021/6913-444
oscmladost@gmail.com
oscmladost.co.rs

Прву припремну утакмицу Градиштанци су требали да играју у
недељу 2. фебруара против ОФК Сирига али је тај меч нажалост отказан због трагичне смрти голмана Сирижана Милоша Мишћевића
(21) који је настадао у саобраћаној несрећи. Уместо овог меча изабраници Лазара Дабижљевића су против Татре у Кисачу одиграли премијерни меч у овим припремама који је завршен резултатом
2:2(2:0). Први део меча донео је предност Градиштанцима головима
новајлија. Са једанаест метара је био прецизан Бојан Ћулум, а након
њега се у стрелце уписао и Лазар Врањеш. Домаћа екипа је у другом
дела успела да изједначи након што је тренер Војводине променио
целу екипу.
У среду 5. фебруара, након закључења овог броја „Бечејских
дана“, Градиштанци су играли против Бајше, а данас ће на свом терену дочекати ОФК Бечеј 1918 у малом локалном дербију ових припрема.
Утакмица почиње у 13 сати.
До почетка првенства Градиштанци би требали да играју са Младост
АПА из Апатина, омладинцима Спартака из Суботице и ТСЦ-а из Бачке
Тополе и вероватно још неким ривалом.			
С.Е.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Победа у првом мечу

Ф

удбалери ОФК Бечеј 1918 су успели да остваре победу у
првом припремном мечу ових зимских припрема. На новосадском „вештаку“ су првог дана фебруара савладани омладинци
суперлигаша Војводине резултатом 3:1, што је свакако вест која
може да обрадује љубитеље фудбала у Бечеју. Голове за нашу екипу су дали новајлија Лука Крајиновић, Петар Илић и Страхиња
Илић. Иако у овим мечевима резултат није у првом плану, увек је
лепо када се побеђује и када је екипа у победничком ритму.
Што се тиче промена у играчком кадру, вероватно је да ће
наша екипа у наставку сезоне играти без Милоша Зличића и Жарка
Кобиљског, па ће највећа главобоља тренера Милана Белића бити
да им пронађе замене у нападу како би успели да надокнаде голове
које су поменута двојица постигла у јесењем делу сезоне. Зличић
ће највероватније прећи у редове прволигаша Бачке из Бачке Паланке, док Кобиљски тражи ангажман у иностранству.
У односу на почетак припрема промене је претрпио и стручни
штаб па је доведен кондициони тренер Дејан Чокорило, а због тога
што не може да усклади обавезе на радном месту са тренинзима
прве екипе из стручног штаба је отишао помоћни тренер Далибор Новчић, који је остао у клубу са жељом да се посвети раду са
млађим категоријама.
Данас ће фудбалери ОФК Бечеј 1918 играти у Бачком Градишту од 13 сати припремни меч са домаћом Војводином што ће
сигурно бити квалитетна провера за изабранике Милана Белића а
свакако ће бити и добра прилика за љубитеље фудбала у нашој
општини да уживају у лепој фудбалској представи.
С.Е.

ВАТЕРПОЛО
ПРВА А ЛИГА

Sauna

Hala

zatvoreni bazen

Л

Победа Бечејаца
на старту

игашку премијеру у овој години ватероплисти Бечеја имали
су у суботу првог фебруара када су на свом затвореном базену
УСКАО „Ђорђе Предин – Баџа“ дочекали екипу Спартак Прозивка
из Суботице у оквиру осмо кола Прве А лиге. Изабраници Горана
Крстоношића су оправдали улогу фаворита у овом мечу па су савладали „фењераша“ са севера земље резултатом 13:7 (1:2, 4:3, 4:1,
4:1). Након прве две четвртине резултат је био изједначен (5:5) али је
наставак меча донео превагу на страну наше екипе пошто су домаћи
ватероплисти у оба наставка били бољи са идентичних 4:1, што је
било довољно да се стави до знања гостујућој екипи да ће прве бодове морати да тражи у некој другој утакмици. Никола Крстоношић
је пет пута био прецизан, три гола је дао Небојша Велимиров, два
пута је мрежу противничког голмана тресао Виктор Месарош, док су
по једном били прецизни Александар Чавић, Владимир Коровљев и
Зоран Перић уз 15 одбрана голмана Александра Мурашова.
Након непотпуног осмог кола наша екипа заузима треће место на
табели са 13 бодова уз скор од четири победе, три пораза и једним
нерешеним исходом. У наредном, деветом колу Бечејци ће гостовати
екипи Београда а потом ће дочекати екипу Старог града из Београда.
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МАЛИ ОГЛАСИ

СТОНИ ТЕНИС

Куће – локали

ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ

С

Медаље за
Градиштанце

тонотенисери Војводине из Бачког Градишта су остварили
успешан наступ на појединачном Првенству Војводине за млађе
кадете и јуниоре, које је у недељу 19. јануара одржано у Челареву.
На највећем такмичењу наше покрајине Градиштанци су освојивши
четири медаље, по две сребрне и бронзане.
Јована Козарски је до сребрног одличја дошла у конкуренцији
јуниорки са Светланом Сладечек из Славија 96 из Ковачице.
Такмичарка Војводине је била успешна и у јуниорском микс дублу
где се окитила бронзаним одличјем заједно са Стефаном Лазићем
из Аде.
Код млађих кадета успешан је био Алекс Пољак који је са Мариом
Гајтом из Вршца освојио сребрну медаљу у конкуренцији парова,
док је код млађих кадеткиња Ивана Белада са Алесиом Туркоње из
Рапида из Николинаца освојила бронзано одличје, такође у игри
парова.
Прошлог викенда, тачније у недељу 2. фебрара, је у Новом Саду
одржано појединачно Првенство Војводине у конкуренцији кадета.
Давид Лапиш, такмичар Војводине из Бачког Градишта је освојио
бронзану медаљу у појединачној конкуренцији. Лапиш је у пару са
Алексом Пољаком стигао до четвртфинала.

Сутра „Коленица Куп“

П

рви од три турнира Отвореног првенства Бечеја за ветеране,
популарног „Коленица Купа“, који је планиран у 2020.
години биће одржан сутра (9.2.2020.) у хали УСКАО „Ђорђе
Предин – Баџа“ са почетком од девет сати. Стонотениски клуб
Бечеј ће као организатор овог изузетног популарног такмичења у
земљи и региону по тридесет први пут дочекати госте из земље и
иностранства који ће се надметати у пет старосних конкуренција
за прве трофеје и бодове у овој години у оквиру циклуса од три
турнира која се бодују за коначни пласман. 		
Б.Д.

D.O.O. „Bečej“

ZA RAČUNOVODSTVENE

... da poslujete uspešno

Računovodstvene i
knjigovodstve usluge
Platni promet
Usluge konsaltinga
Izrada biznis planova

na novoj adresi: Zmaj

Jovina 88

064/672-69-00
6912-537

ПРОДАЈЕМ кућу у Синђелићевој 25. Тел. 062/19-69-420 и
063/58-72-51
***
ПРОДАЈЕ СЕ породична кућа
у Бечеју у улици Стевана Книћанина (шири центар). Тел. 063/
585-106 и 060/35-35-521
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Пролетерској улици бр. 12 и плац у
Потиској улици бр. 68. ХИТНО!
Тел. 061/611-46-40
***
ПРОДАЈЕМ велику породичну
кућу у Бечеју, у улици Хове
Фриђеша, у одличном стању,
са централним грејањем, са
великим плацем или МЕЊАМ
за тособан стан у центру Бечеја
са централним грејањем. Тел.
063/799-84
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју погодну за две породице. Има 4
собе, терпезарију, две кухиње,
гаражу са каналом, трофазну
струју, канализација. Може замена за стан до 40м2 у Новом
Саду. Тел. 6917-752 и 061/1495-777
***
ПРОДАЈЕМ нову кућу (спрат
и поткровље) у Бечеју у Малој
Босни. Тел. 065/811-49-77
***
ПРОДАЈЕМ кућу у Бечеју у
Доњем граду, погодна за две
породице. Горњи до улице има
три собе, кухињу, терпезарију,
купатило. Доњи део куће у
дворишту има две собе, кухињу,
купатило, гаража, две шупе и
један мањи локал са улице. Тел.
063/733-04-05
***
ПРОДАЈЕ СЕ кућа од чврстог
материјала на периферији града (Ботра), стамбено 98м2, плус
нуспросторије, гаража, радионица, летња кухиња, грејање
централно, градски водовод,
легализована, плац садржи 2
квадрата баште, цена 23.000€,
могућ договор. Тел. 063/179-5511 и 064/419-52-03
***
ПРОДАЈЕМ кућу у улици 20.
јануара број 3. Тел. 6918-321
***
ПРОДАЈЕМ породичну одмах
усељиву кућу. Звати од 18-20
часова. Тел. 062/896-02-80
***
ПРОДАЈЕМ кућу, усељиву у
Радичевићу у улици Жарка Зрењанина. Цена по договору. Тел.
063/56-38-28
***
ПРОДАЈЕМ или МЕЊАМ кућу у Бечеју са великим плацем, усељива, пратећи објекти, чардак, погодна за пољоприШЛЕП СЛУЖБА од 0 до 24
Тел. 063/255-687

вреднике, сточарство, замена за
земљу. Тел. 063/13-12-494
***
ПРОДАЈЕМ кућу од 100м2 на
спрат, недалеко од центра или
мењам за 1,5 собан стан. Тел.
061/605-80-31
***
МЕЊАМ старију већу кућу за
мањи стан по договору. Тел.
063/144-37-38
***
ТРАЖИМ пристојну суву кућу
у закуп у ширем центру са
варијантом откупа у догледном
периоду. Тел. 065/631-08-99
***
ИЗДАЈЕМ локал на прометном
месту 30+20+20м2, погодан за
продавницу, радионицу, канцеларију, цвећару, кафић. Хајдук
Вељкова 101. Тел. 6914-581

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕ СЕ стан у улици
Милоша Црњанског 139. Тел.
063/83-44-728
ПРОДАЈЕМ локал, PLAY
клуб (бивша Бубамара и Blue
moon), угао Зелене и Змај
Јовине. Тел. 060/0-496-107
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
Јована Поповића 1 Бечеј, 71м2,
четврти спрат. Тел. 063/764-95-87
***
ПРОДАЈЕМ трособан стан у
Бечеју, први спрат, 80м2, гаража,
две терасе, два купатила, ПВЦ
столарија, паркет, плочице.
Одличан распоред просторија.
Тел. 063/108-20-65
***
ПРОДАЈЕМ 2,5собни стан,
62м2, преко пута Родића. Тел.
064/102-23-95

ЗЕМЉА-ПЛАЦЕВИ

НА ПРОДАЈУ воћњак поред
новобечејског
пута.
Тел.
064/214-91-78

ВОЗИЛА

НА ПРОДАЈУ Опел Корса Ц
1.7дти, 2002. годиште, регистрована до августа 2020. 5 врата,
клима, централна брава, одрађен
мали и велики сервис, зимске
гуме, прешла 156700км. Могућ
договор. Тел. 064/255-49-31

ОСТАЛО

ТРАЖИМ посао, превоз великом аутоприколицом (4x2) по
граду, цена 1.000 динара. Тел.
063/712-333-8
***
СТАРИ ЗАНАТ, ручна израда
вунених јоргана и прекривача
Бечеј. Тел. 060/14-70-534
***
БЕСПЛАТНО односимо столове, столице, кревете, намештај,
белу технику, све што вам је
непотребно. Тел. 063/712-33-38

ПРОДАЈЕМ исправну машину
за шивење на ножни погон, као
и стари намештај спаваћа соба
стара око 60 година, књиге и
значке. Тел. 069/772-566
Потребна жена за обављање
кућних послова. Јавите се у
редакцију Бечејских дана.
АКАДЕМСКИ сликар ради
портрете по поруџбини и рестаурира старе слике и иконе.
Тел. 065/631-08-99
ЕМАЈЛИРАМО каде свих типова и димензија уз гаранцију
квалитета! Тел. 065/39-07-093
ВРШИМ услуге превоза-селидбе намештаја и друге робе великом ауто-приколицом, Бечеј и
околина, као и одношење свега
што је вишак. М. Топлице 30.
Тел. 063/711-40-83 и 6912-652
***
ВРШИМ откуп – поправку и
продају свог половног собног и
кухињског намештаја, врата –
прозора као и одношење свега
што вам је вишак. М. Топлице 30.
Тел. 6912-652 и 063/711-40-83
***
ТРАЖИМ жену за све послове у
кући. Тел. 060/155-39-24
ДОО „Компас“
Бутан на кућну адресу од 0 до
24.
Тел. 6915–112, 6911–299

ЛИЧНИ

МОЛИМ жену која је тражила
Трнинић Милорада да се јави на
телефон. Тел. 6916-489
***
МОМАК 43 године, бик у хороскопу, не пушим, не пијем,
тражим озбиљну девојку за
брак. Тел. 061/252-17-23

Дана 13. фебруара 2020. године навршиће се
три године од смрти наше драге супруге и маме

HU

Nagy családi ház eladó Becsén, a
Hóvé Frigyes utcában, kitűnő állapotban, központi fűtéssel, nagy
telekkel, vagy cserélhető háromszobás lakásért Becse központjában központi fűtéssel. Tel. 063/
85-799-84

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА ГМИЈОВИЋ
рођ. Радуловић

Наша драга

Три године су брзо прошле
али туга и сећање никада
Неутешни супруг Ратко
и ћерка Милена

МИЛИЦА ЏИГУРСКИ

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre,
akik örökre itt hagytak bennünket

Умрла је 14. јануара
1993. године.
Много смо је волели
и поштовали.
Невенка и Јулка
са породицама

MEGEMLÉKEZÉS

Дана 15.2.2020. године навршава се
четрдесет тужних дана од како нас је
прерано напустила наша драга

TAPOLCSÁNYI
MÁRIJA
született Megyeri
1930 - 2017

ЈЕЛЕНА БЕЛИЋ
рођ. Аврамов

Остаћеш заувек
у нашим срцима и сећању.
ћерка Тања, зет Ференц и унук Адриан

TAPOLCSÁNYI
VILMOS
1928 - 2002

Szerettei

FARKAS IMRE

FARKAS PIROSKA

1925 - 1990
1928 - 2010
Keresztjük tövében édes a nyugalom,
ott enyhül meg minden gond és fajdalom.
Testük a földben nyugszik,
lelkük a mennyben pihen,
oltalmazza őket a mindenható Isten.
Szerető gyermekei

Обавештавамо родбину, пријатеље
и познанике да ће се 8.2.2020. године
на Православном гробљу одржати
четрдесетодневни помен

БРАНИСЛАВ РАДОВАНОВ
БОБА
1962 - 2019

Остаћеш вечно у нашим срцима.
Породица Беквалац

MILENA DOROSLOVAČKI
1938 - 2018

МИЛКА ТОДОРОВИЋ
14.9.1940 - 20.12.2019.

Твоји најмилији: син Зоран, ћерка Зорица,
зетови Томислав, Далибор и Бранко,
унучад Мирјана, Данијела и Страхиња,
праунучад Немања, Адриан,
Јелена и Николина

MAKSIM DOROSLOVAČKI
1933 - 2012

Unučad: Darko, Stefan, Nataša, Philipp, Milenko i Max
Praunučad: Niklas i Jonas

Дана 10. фебруара 2020. године
навршава се три године како није
са нама наш вољени

ВЕРИЦА
ПЕЈОВИЋ
рођ. Вујчин
1939 - 2018

РИСТО МИКАНОВИЋ
1931 - 2017

С љубављу и поштовањем
вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
Дана 11. фебруара навршава се шест месеци
од када није са нама наш никад заборављени
супруг, отац, брат и деда

МИХАЈЛО ШЕЛЕМБА
11.8.2019 - 11.2.2020.

Време пролази, а бол и туга у срцу остаје.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
супруга, деца, брат и унуци

СРЕТЕН
ПЕЈОВИЋ
1936 - 2013

Године пролазе, а туга у нашим срцима
још увек не јењава.
Нека вас наша љубав, јача од времена
и заборава, чува у тишини вечног мира.
ваше Наташа и Александра
са породицом

ЈЕДНОГОДИШЊИ ПОМЕН

Дана 1. фебруара навршило се годину дана
од када није са нама наш драги

РАДЕ ЂУКИЋ
1950 - 2019

Вечну успомену на њега чуваћемо
и заувек га се сећати по добру.
Почивај у миру.
син Милан, снаја Јулија
са унукама Дајаном и Жељаном

СЕЋАЊЕ

Дана 30. јануара навршило се девет година
како није са нама наша драга супруга, мајка и бака

ПОМЕН

Дана 8.2.2020. године навршава се
дванаест година од када ниси са нама

ТЕРЕЗ СПАЈИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Раша, Ивана и Драгана са породицом
Дана 14.2.2020. године навршава се 20 година
од како није са нама наш драги

ЖЕЉКО НИКОЛИЋ
2008 - 2020

ЛУКАЧ ЛАЗАР

Нећемо те никад заборавити.
Твоји најмилији

Драги наш Жељко, тебе нема,
али бол и туга остају,
тешка рана у срцу записана.
Нека ти је вечна слава анђеле.
Твоји ожалошћени:
баба Кова која највише пати
и остатак породице

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ

ЛАДИСЛАВ НЕМЕДИ

БРАНИСЛАВ Бобан
РАДОВАНОВ

1936 - 2010

С љубављу и тугом сећамо се
и чувамо успомену на тебе.
супруга Јелена и син Звонко

1962 - 2020
од маме Мице
и брата Дарка са породицом

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПОМЕН
Дана 30. јануара 2020. године навршило се
четири године од како нас је напустила
вољена мајка, бака и свекрва

Дана 8. фебруара 2020. године
навршава се четири године од како
није са нама наша

МАРИЈА АЋИМОВ

МИЛКА МЕДИЋ рођ. ЋУЛУМ
30.1.2016 - 30.1.2020.

Сећање на њу заувек носимо
у свом срцу.
синови Горан и Јован са породицом

С` љубављу и поносом што смо те
имали и честим спомињањем
чувамо те од заборава.
Ожалошћени: супруг Стеван,
ћерка Тања, зет Драган,
унуци Емилија и Лазар

Са дубоким болом и тугом, обавештавамо рођаке, пријатеље
и познанике да је наша вољена мајка и бака

САВКА ПРКОСОВАЧКИ рођ. Гајић
1933 - 2020

преминула 31. јануара 2020. године у својој 87-ој години живота.
Ожалошћени: син Милан, снаја Јасна,
унуци Маја и Вељко са породицама

Дана 7. фебруара 2020. године навршило се
једанаест година од како није са нама
наша драга

Петогодишњи помен 7. фебруара
вољеном супругу, тати и деди

БРАНКО СТАНОЈЕВ

ГОРДАНА ВЛАЈКОВ

1938-2015

18.9.1939 - 7.2.2009.

Са пуно љубави и поштовања
чувамо те од заборава.
супруг Бранислав, ћерке Тијана и Маја
и унуци Андреј и Срна

Заувек ћеш бити поред нас,
у нашим мислима и срцима.
Супруга Ђурђина, син Дејан
и ћерка Дејана са породицом

КАТИЦА МАРЈАНОВИЋ
1941 - 2019

Мајко наша, пре шест месеци си отишла у вечност,
али ћеш заувек остати у срцима нашим.
Тања и Саша
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ХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.

ВАГА 23.9. – 22.10.

Иако се трудите да будете концентрисани
на свој посао, то вам
баш и не иде од руке. Пред
вама је фаза у којој су могућа
нова љубавна познанства преко пријатеља. На пољу здравља
можете да очекујете мање тегобе због пада имунитета. Такође
поведите рачуна о крвној слици.

Уколико се бавите приватним послом тренутна
фаза за вас може да буде
мало ризична. На пољу љубави
имате конфликте са вољеном
особом. Када се ради о здрављу,
можете да очекујете период у
којем ћете имати мањак енергије, а могу да уследе и проблеми са пробавом, стомаком.

На пословном плану
коначно нећете бити
преоптерећени и генерално вам следи мирнији периода. На пољу љубави можете да
очекујете ново познанство које
ће вас некако збунити. Када је
о здрављу реч, поведите рачуна о проблемима везаним за
променљив крвни притисак, као
и за кардиоваскуларни систем.

23.10. – 22.11.

БИК 21.4. – 20.5.

БЛИЗАНЦИ
21.5. – 20.6.

Можете да се нада-те
значајнијем финансијском побољшању у току овог
периода. На пољу љубави вас
очекује јако добра фаза ако сте
слободни, имаћете бурне промене и авантуре. Они у вези
имаће роматичан период. Када
је у питању здравље не би требали да очекујете неке веће проблеме. Генерално сте снажни и
енергични и здравље је добро.

РАК 21.6. – 20.7.

Очекује вас генерално повољна фаза
за посао, али ипак
треба да се чувате превеликих
очекивања. Када је у питању
љубав имаћете могућност да
бирате између више кандидата за везу. На пољу здравља
су могући проблеми везани за
шећер у крви. Такође у овој
фази можете да будете склони
гојењу.

ЛАВ 21.7. – 22.8.

Очекује вас прилика
да остварите додатну
зараду или проширење
свог посла ако сте приватник.
На пољу љубави тражите сигурност поред особе која вам се допада, и емотивно и материјално.
Када је у питању здравље склони сте проблемима са хормонима, штитном жлездом, као и са
гениталијама. Поведите рачуна
о здрављу.

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.

Ова фаза није баш
најбоља за вас, па је
препорука да се притајите и да не улазите у пословне ризике. На пољу љубави
имате неко мање разочарење и
не осећате се баш добро. Када
је у питању здравље, очекују
вас проблеми који се везују за
малаксалост, несвестицу, низак
притисак, пад имунитета и слабост организма.

INFORMATOR

ШКОРПИЈА

Поведите рачуна ако
сте планирали било
какво путовање јер немате добре аспекте на том плану. Када
је у питању љубав, постоји
особа која вам се допада али је
највероватније заузета. На пољу
здравља су могући проблеми са
главом, очима, умором, падом
концентрације. Склони сте и лошем расположењу.

СТРЕЛАЦ
23.11. – 20.12.

Пред вама је период
у којем нећете бити задовољни
пословним околностима које
вам не иду у корист. На пољу
љубави вас очекују несугласице са вољеном особом. Када је
у питању здравље наглашени су
мањи проблеми везани за кичму, укоченост, али такође и за
зубе, кости, кожу, косу... Посетите лекара.

СИНИША БОРОЈЕВИЋ
021 69 10 185
063 83 575 13

Treninzi samo za žene koje imaju 60 i više godina

Min 60

Plesni klub Max dance
Hajduk Veljkova 36 Bečej

UTORKOM I
ČETVRTKOM U 16H
Info telefon 0638722020
www.maxcentar.com

Treninzi
za dečake
(4-6) godina

utorkom i četvrtkom
u 16:30h
www.maxcentar.com

?

место за
Вашу рекламу

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.

Поведите рачуна ако
имате било какве планове везано за иностранство, могуће је да вам се
неке ствари одлажу. Уколико
сте у вези или браку на неки
начин вам недостаје ваша слобода. На пољу здравља вас не
очекују значајне тегобе. Генерално се осећате добро и имате
пуно снаге у себи.

ВОДОЛИЈА
20.1. – 19.2.

Могуће је да имате
неке сумње у вези
посла који обављате или немате довољно поверења у неког сарадника. Слушајте своју
интуицију. Емотивно нема
промена. Можете да очекујете
мање здравствене проблеме везано за ваше генералне слабе
тачке - предео ногу, колена, али
и за циркулацију.

РИБЕ 20.2. – 20.3.

Пред вама је фаза у
којој ћете без обзира на обећану помоћ
већину тога морати да урадите
сами. Емотвно сте добар пар са
Шкорпијом, па са њом имате
шансе за покретање љубавног
односа. На пољу здравља можете да очекујете мање проблеме са нервним системом,
осећајем напетости и са грчевима у мишићима.

Пита са празилуком

Потребно:
500 г празилука, 1 осредња шаргарепа, 150 г пиринча, по укусу соли
и бибера, 100 мл минералне воде, 100 мл уља, 75 мл за пржење 25 мл
за попрскати коре, 500 г кора за питу
У шерпицу ставити опран пиринач са мало соли, налити водом и
кувати, док се пиринач не скува, али немојте да вам буде прекуван.
У већи и дубљи тигањ сипати неколико кашика уља.
Празилук исећи на што тање шнитице, ставити у тигањ и пржити их
на тихој ватри, када су се мало пропржили, додати једну нарендану
шаргарепу и њу пропржити заједно са празилуком. Додати соли и бибера по укусу. Додати скувани пиринач и сјединити са празилуком.
Ставити једну кору, попрскати их са киселом водом и уљем па
разбацати фил свуда по кори онда ставити и другу кору преко,
попрскати је са смесом од киселе воде и уља и исто урадити са
филом и тако урадити и са трећом кором.
Увити их у ролат, па их ставите у плех. Коре премазати смесом од
уља и киселе воде. Посути по жељи са сусамом.
Пећи у претходно загрејаној рерни, на 180 степени, пола сата.
ПРИЈАТНО

