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СЕДНИЦА СО БЕЧЕЈ:

Усвојен правилник за
програм енергетске
санацијe кућа

На 24. седници СО Бечеј на дневном реду пред
одборницима се нашла два Правилника за
суфинансирање мера енергетске санација.

Први правилник се односи на већину предвиђених радова који
могу да се финансирају овим програмом као што су замена прозора
и врата, кровног покривача, набавка котлова на гас и биомасу, набавка и уградња нове цревне мреже за грејање и набавка радијатора,
набавка и уградња топлотних пумпи и набавка и уградња соларних колектора за производњу топле воде. Генерално правило
за све ове радове прописано је да Општина Бечеј учествује у
суфинансирању у највећем износу од 50 посто од предвиђаних
радова али су овим правилником прописани и максимални
појединачни износи за сваку од ових категорија радова. Па је
тако за замену прозора и максимални износ до 140.000, за термичку
изолацију зидова максимално 210.000 динара (или 2.000 динара по
квадратном метру површине на који се односе радови), за замену
кровног покривача то је до 150.000 динара (1.500 по квадратном
метру површине), за набавку котлова на природни гас максимално
85.000 динара и за котлове на биомасу максимално до 110.000, за
замену и уградњу постојеће цревне мрежа и грејних тела/радијатора
максимално 120.000 динара, за уградњу топлотних пумпи и пратеће
инсталације максимално до 250.000 динара, за уградњу соларних
колектора и инсталације за производњу топле воде максимално до
140.000 динара. Сви износи односе се на укупну цену са ПДВ-ом.
У овом Правилнику стоји и да појединачна домаћинства не могу
да конкуришу за средства субвенције за више мера него само једну.
У Правилнику су прописани и сви технички детаљи и услови
за стање објеката који ће бити у програму (који се односе не
дебљину зидова, техничке карактеристике спољне столарије,
постојеће инсталације на које се уграђују нови котлови и сл.).
За већину грађана који се одлуче да конкуришу за ова средства
биће потребно да се распитају код стручних лица о свим условима појединачно али ће Правилник бити објављен и на сајту општине па и на тај начин могу да се информишу о условима. Такође
је Правилником прописана и обилазак стручне комисије која
ће урадити процену постојећег стања након подношења захтева. Средства се пребацују искључиво одређеним фирмама који су
привредни субјекти и који ће изводити радове а крајњи корисници
су домаћинства. У овом Правилнику постављени су и услови за
именовање Комисије за реализацију мера енергетске санације као
и рокови за пријаве (15 дана за пријаву фирми које ће обављати радове за кориснике, 15 дана за формирање листе фирми, 21 дан за
саме кориснике услуга, домаћинства да прикупе документацију и
пријаве се на конкурс, након тога 15 дана је рок за прелиминарну
листу могућих корисника и не крају још 15 дана за израду коначне
листе директних крајњих корисника/домаћинстава (уз још додатних 15 дана за евентуалне приговоре). Правилник доноси и сва
правила око објаве Јавног позива као и критеријуме за доделу
средстава (шта и на који начин се бодује приликом комисијске
процене сваке од пријава). Сви пројекти биће комисијски
праћени током реализације а сви подаци и акти биће објављени
на званичној презентацији Општине Бечеј.
Други Правилник који се односи на програм енергетске ефикасности издвојен је посебно јер се односи на уградњу соларних
панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и на опремање термотехничких система у оквиру постојећих
инсталација у зградама. Укупна средства која су предвиђена за соларне системе 1.260.000 динара и то за појединачне уговоре максимално до 420.000 динара. У оквиру овог Правилника прописане су
и мере за унапређење термотехничких система зграде за уградњу
нових циркулационих пумпи (максимално до 15.000 динара) и за
уградњу уређаја који регулишу и мере потрошњу топлотне енергије:

калориметри, делитељи, баланс вентили) за то је предвиђено укупно
360.000 динара. Оба правилника усвојена су одлуком одборника
Општине Бечеј.
На овој седници усвојене су од стране одборника и измене у
УО Туристичке организације, измене у Решењу о одрешивању
доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене станице, именован је и нови
члан школског одбора школе „Петефи Шандор“ из редова запослених и објављено за продају још неколико државних парцела
углавном у градској зони. Прва парцела (6496/1 КО Бечеј) налази
се у улици Николе Тесле, укупне је површине 1131 квадратних метара са зградама од укупно 120 квадратна метра који се састоје од
неколико мањих објеката са почетном ценом од 1.147.799 динара,
други парцела (26019 КО Бечеј) се налази у Доњем риту и укупне
је површине 16 ари и 87 квадратна метра са породичном стамбеном зградом од 104 метара квадратних и другим објектима укупне површине од око 769 метара квадратних по систему непосредне
нагодбе са правом прече куповине. Још две парцеле су су дате на
поступак продаје и то две суседне парцеле (4745 и 4701) које се налазе у Бечеју у улици Светозара Милетића од којих је прва укупне
површине 81 ар у 90 метара квадратних са почетном ценом од 4.523
динара по квадратном метру.

У којој фази се налази најављени пројекат
изградње канализације?

Најављени велики пројекат изградње канализационе мреже
на територији општине Бечеј а за који су одобрена средства од
стране виших нивоа власи тренутно се налази у првој фази која
се односи на прикупљање техничке документације. Из Одељења
за Урбанизам Општине Бечеј добили смо следећи одговор од
стране Даниеле Дорословачки, начелнице одељења за урбанизам,
грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.
„Када је у питању овај велики пројекат ми се тренутно налазимо у фази припреме документације. Наиме, у току је израда техничке документације за исходовање грађевинске дозволе. До сада
су издати, локацијски услови за канализацију и пречистаче, док
ће грађевинска дозвола бити исходована по завршетку техничке
документације. По мојој слободној процени са радовима ће се отпочети крајем ове или почетком наредне године (све зависи од темпа
израде и контроле техничке документације).“
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Горански парк добија
теретану на отвореном

Захваљујући финансијској подршци Министарства
омладине и спорта и Општине Бечеј, односно
пројекту који је креирала Канцеларија за младе
општине Бечеј, у Горанском парку ће током лета
бити изграђена савремена теретана која ће бити
намењена свима којима су блиски спорт, природа
и здрави стилови живота.
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Средства за санацију
крова Градског
позоришта

Општина Бечеј је на овогодишњем конкурсу
„Градови у фокусу“ за пројекат „Да не
прокишњава култура“ добила за део пројекта
који се односи на санацију крова 14 милиона
динара. Према пројекту партиципација локалне
самоуправе у овом пројекту требало би да буде
1.9 милиона динара.

Пројекат санација крова је већ одавно најављиван као један од
приоритета јер је кровна конструкција зграде у веома лошем стању и
када су веће кише воде буде и на сцени, што опет нарушава и саму безбедност зграде и конструкције. Ови радови на кровној конструкцији
су предуслов и да се настави са санацијом целе зграде укључујући и
фасаду. Зграда Градског позоришта је једна од најстаријих у граду
(скоро 200 година) и доживела је неколико реконструкција простора од којих је она највећа била чак негде 70-тих година. Након тога
рађене су само поправке и санације дела простора и инфраструктуре.
Реконструкција крова је прва фаза јер тек након тога могуће је наставити санацију зграде даље. У следећим фазама требало би да се
уради и озбиљнија хидроизолација целог приземља зграде јер су зидови влажни због подземних вода. Тек на крају када се све то уреди
требало би да дође на ред и фасада па и додатно унутрашње уређење,
осавремењавање простора, опреме и слично.

Теретана на отвореном унапредиће и услове за развој спортског туризма као водеће туристичке гране која се убрзано развија
захваљујући различитим благодетима која се налазе у Бечеју, оценио је члан Општинског већа за спорт, омладину и туризам, Дане
Мандић.
„Општина Бечеј у контексту спортског туризма добија још
један битан локалитет који ће омогућити спортистима, како професионалцима, тако и аматерима што бољи и квалитетнији боравак у Бечеју током њихових припрема. Изградња теретане
наставља се трим стазу, коју смо изградили пре неколико година. Још тада смо на предлог спортиста разматрали изградњу такозваних трим станица, односно теретана на отвореном. Овом
инвестицијом завршавамо комплекс који ће се налазити у Горанском парку и који ће допринети како његовом очувању, тако
и развоју спортског туризма. Сви смо свесни изазова са којима
се Горански парк сусреће последњих неколико година и како се
понашање појединаца рефлектује на јавну имовину. Сматрамо
да ће уз што више садржаја у парку у њему боравити што више
људи, те ће на тај начин бити сачувано све оно што се у њему
налази“, казао је Дане Мандић, члан Општинског већа за спорт,
омладину и туризам.

Теретана на отвореном биће изграђена унутар
постојеће трим стазе. Овај простор биће ограђен
и покривен видео надзором.

„Теретана на отвореном садржаће десетак професионалних
справа, биће ограђена, под видео надзором и садржаће анти-вандал систем. У наредном периоду планирамо да на ободима Горанског парка изградимо још више садржаја, попут скејт паркова,
спортских терена. Сматрам да у самом парку и око њега морамо
унети још више садржаја како би тамо боравило што више људи
и како би Горански парк повезали са свим осталим спортским
комплексима који представљају благодет у контексту спортског
туризма на територији Општине Бечеј“, рекао је Мандић.

Вредност радова изградње теретане износи
5 милиона динара, од којих је 3,2 обезбедило
Министарство омладине и спорта, док је остатак
новца издвојила Општина Бечеј.
Вукашин Љубојев

За ових предвиђених око 16 милиона динара требало би да се
ураде лимарски радови (демонтажа старих и постављање нових
олука, опшива и др.) тесарски радови (замена дотрајалих греда,
летвисање, подашчавање кровне и таванске конструкције), скидање
и замена црепа, реконструкција димњака, демонтажа и монтажа громобрана и др.
Из Градског позоришта се надају да ће моћи већ ове године да се
крене са предвиђеним радовима, тачније већ током летњих месеци и
да буду завршени пре почетка јесење сезоне али то сада зависи пре
свега од тога којим темпом ће Министарство пребацивати средства
и од процедуре са јавним набавкама.

4

14. мај 2022.

ГАЛЕРИЈА „КРУГ“:

У

Последња пролећна
цветна пијаца

Изложба акварела
Пирошке Тот Каша

Галерији „Круг“ у Градском позоришту у петак 6. маја отворена је самостална изложба Пирошке Тот Каша. У галерији
Градског позоришта је овом приликом изложено њених 60 акварела па је тако ова изложба и добила име „Акварели за предах“.
Габријела Сел, кустос галерије, ову изложбу је најавила као део
„пролећног серијала“ галерије и према њеним речима ова поставка акварела је такође и атрактиван начин да се укаже на лепоте
овог нашег поднебља као и на лепоте пролећа око нас. Поред
саме ауторке изложбу је отворио и млади сликар Игор Мирић
који је прочитао и своју песму коју је написао инспирисан сликама ауторке Пирошке Тот Каша.

Т

рећа и последња пролећна цветна пијаца одржана је 9. и 10. маја.
Ове године ова манифестација обележава 15 година од настајања.
Прве три овогодишње пијаце имале су велику посећености и сваке
године је све више излагача различитих делатности. Цветна пијаца
после деценију и по нуди, поред могућности да Бечејци уреде своје
баште у пролеће и купе цвеће, саднице и опрему, што јесте у фокусу
ове манифестације, и много тога још. Бечејска Цветна пијаца полако
постаје и одлично снабдевен базар разноврсних других производа од
домаћих прехрамбених преко уметничких и занатских производа уз
доста пропратних садржаја за све генерације.

Н

Пијаце ипак без
фискалних каса

ови Закон о фискализацији који је од почетка овог месеца
и званично ступио на снагу и према којем је предвиђено да
већи број делатности које раније нису имале обавезу да поседују
фискалне касе изазвао је у једном домену највеће протесте – према том Закону било је предвиђено и да пијачни продавци имају
на тезгама фискалне касе. Касније је промењено или тачније прецизирано да продавци пољопривредних производа који сами продају
своје производе из свог газдинства неће бити у обавези да имају
касе али де ће остали продавци робе на пијацама који су од стране Владе Србије оцењени као „носиоци“ црног тржишта а од стране
већине грађана као једини бар делимично излаз из све учесталијих
и све драстичнијих поскупљења свих производа широке потрошње.
И док се Влада Србије налазила негде између наводних притисака и
лобирања за увођење фискализација пијаца од стране великих трговинских ланаца попут Максија, Лидла и других и протеста пијачних
продаваца који су чак формирали и званично гранско удружење
коначно је одлучено да „за сада“ пијаце остају без фискалних каса.
Барем оне неће бити обавезне од 1. маја. Држава ипак најављује да
ће се то кад тад догодити али де ће прво покушати да реше статусе
пијачних радника који углавном раде на црно за чега ће бити
потребни месеци ако не и дуже.
Продавци су током протеста који су били организовани у
скоро свим већим градовима и на већим пијацама инсистирали на томе да они немају ништа против плаћања пореза држави али сматрају да би увођење фискалних каса довело
поскупљења на пијацама што би довело да мањи број купаца
на њих долази, због чега би и велики број људи који ради на
пијацама остао без посла.
Пијачни продавци сматрају да осим радног статуса, веома често
неповољних услова за рад они додатно имају проблем да често не могу
редовно ни да излазе на пијацу због временских услова и сматрају
да би увођењем каса њихови производи знатно поскупели што би
резултирало губљењем муштерија и вероватни изједначавањем цена
са великим трговинским ланцима. А велики трговински ланци, тврде
продавци, за разлику од пијачних продаваца и малих самосталних
радњи имају привилегован положај када је у питању и набавка робе
по јефтинијим ценама, имају повољности код пословних банака са
умањењем банкарских услуга и много других погодности које све
остале доводи у неравноправан положај. Поред тога у овом моменту
су уз све те могућности и даље углавном прескупи за купце са мањим
примањима и оне са нижим социјалним статусом што је у овом моменту већина грађана Србије јер скоро трећина грађана Србије налази на ивици сиромаштва.

Ауторка изложених акварела је сликарка и председница Ликовне секције „Дуга“ МКУД „Петефи Шандор“.
Пирошка Тот Каша је сама о овој изложби која је и продајног
карактера рекла да су слике углавном настале у претходне две
године, да су мотиви који се могу наћи на овим акварелима различити али да су углавном у питању пејзажи. Такође, додала је,
с обзиром да су у питању мањи формати и да ова поставка може
лако де се пренесе она планира и да ова изложба путује и да ове
слике излаже у неким другим местима у Војводини. Ова изложба
је већ била постављена недавно у Новом Бечеју.

Изложбу можете да погледате у Галерији „Круг“
до 23. маја а цене слика су 2.500 динара.

NOVO U BEČEJU
Agencija za čišćenje

· ČIŠĆENJE STAMBENIH ZGRADA
I POSLOVNOG PROSTORA
· ČIŠĆENJE KUĆA,
STANOVA I DOMAĆINSTAVA
ČIŠĆENJE NAKON
GRAĐEVINSKIH RADOVA

Za sve informacije

060/369-09-39

AGENCIJA
POČINJE
SA RADOM
16. MAJA

milkadolbi@gmail.com

Долби Градња
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БЕЧЕЈ НОЋУ:

Здравко Чолић –
18. јуна у Бечеју

Информативна служба Општине Бечеј
је током првомајских празника објавила
и прву најаву за гостовање музичара
на предстојећој манифестацији „Бечеј ноћу“
који ће се одржати 18 јуна.

Као главна звезда вечери ове године би требало да пред бечејском публиком наступа једна од највећих музичких атракција са простора бивше Југославије. У питању је наступ Здравка
Чолића.

Здравка и понудио му ангажман у групи, након чега Здравко одлази
у Београд и снима песме „Погледај у небо“, „Кукавица“ и „Госпа
Мица газдарица“. Наступио је на фестивалу „Ваш шлагер сезоне“
са песмом „Синоћ ниси била ту“ чији је творац Кемал Монтено и са
овом песмом је освојио треће место. Већ након 1973. године Здравко
је са нумером „Гори ватра“ наступио на фестивалу Песма Евровизије
у Луксембургу али се ипак није пласирао у финале. Иако су се Здравку Чолићу отварала многа врата, посебно када је инострана каријера
у питању, ипак је одлучио да сними за Југотон песму „Доме мој“.
1975. година била је тада једна од најуспешнијих, када је на фестивалу „Београдско пролеће“ посебно са песмом „Април у Београду“.
Исте године изашао је и први соло албум „Ти и ја“ који је био његов
првенац. Од ове године, па све до 2017. године, Здравко Чолић снимио је укупно 15 албума од којих је готово свака песма хит и дан,
данас.
Још увек није објављено ко ће још да наступи током главне
вечери фестивала, а што се тиче дана пре који је обично током
ове дводневне манифестације намењен за мало чвршћи рок звук
и алтернативније бендове за сада се спомиње Дел Арно бенд али
то још није потврђено.

„ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ“:

Промена времена
одношења смећа
од 2. маја

„Потисје-Бечеј“ доо послало нам је обавештење за кориснике да ће радници тог предузећа од 2. маја 2022. односити смеће у
времену од 06:00 до 14:00 часова и замолили су грађане да своје
канте за смеће изнесу благовремено.

У најави организатора између осталог каже се: „Здравко Чолић
је једини музичар коме је пошло за руком да током каријере чак
три пута одржи концерт на највећем стадиону на простору бивше
Југославије, популарној „Маракани“, а свој статус непоновљивог
музичког феномена, који уредно пуни највеће просторе региона,
потврдио је рекордном серијом од чак шест распродатих Штарк арена у Београду. Наравно, ту је и, мало је рећи, импресиван списак
хитова, истинских класика и безвременских песама какви су „Једна
зима са Кристином“, „Звао сам је Емили“, „Ти си ми у крви“, „Април
у Београду“, „Пјевам дању, пјевам ноћу“, „Пјесмо моја“, „Станица
подлугови“, „Чија је оно звијезда“, „Окано“, „Моја драга“,… 18. јуна
запеваћемо заједно са Чолом у центру Бечеја…“
Здравко Чолић рођен је 30.05.1951. године у Сарајеву (Босна
и Херцеговина). Још као дете доста времена проводио је код бабе
и деде у Требињу, али због школовања увек се враћао у Сарајево.
Увек живахан и позитиван, Здравко је и као мали волео музику и био
миљеник у својој школи. Поред школе, Здравко је играо и фудбал у
млађим данима а поред тога се бавио и атлетиком.
Упоредо са средњом школом Гимназијом, похађао је и музичку
школу, што се показало као његов прави пут. Као млађи, често је
у локалном парку свирао гитару са својим пријатељем. 1967. године постао је члан групе „Амбасадори“ , а 1971. упознаје Даворина
Поповића захваљујући којем постаје убрзо члан групе „Индеxи“.
Корнелије Бата Ковач који је оснивач Корни групе приметио је

KЗM:

“Још увек возим“
и за ученике основних
школа

К

анцеларија за младе општине Бечеј у сарадњи са Удружењем
параплегичара мачванског округа и Агенцијом за безбедност
саобраћаја организовала је данас, 4. маја, предавања под називом
,,Још увек возим’’ у ОШ “Север Ђуркић”, ОШ “Здравко Гложански” и ОШ “Светозар Марковић”.
Предавања о безбедном учешћу у саобраћају су намењена
основцима односно ученицима осмих разреда и организована су већ неколико година заредом у циљу едукације будућих
возача.

Ученици осмих разреда били су у могућности да науче нешто ново о безбедности у саобраћају и да чују лично искуство
представника Удружења параплегичара мачванског округа, Славише Савића, као и да кроз разне задатке испробају наочаре за
симулацију алкохолисаности.
Наредно предавање биће одржано 18. маја за ученике
средњих школа.
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Поплава код дворца
„Фантаст“

„Ф

антаст“ је ових дана и званично проглашен за „културно
добро“ што га очигледно не може одбранити од физичког
пропадања баш много уколико се о њему, док траје процес веома
компликованог судског спора oко реституције, нико озбиљно не
брине. Дворац и имање су тренутно ван употребе, уколико се не рачуна ергела, објекти се не користе (затворен је и хотел и ресторан)
и он је као и цело имање званично враћен држави тј. општини на
чување и вођење бриге о њему до коначног решења. Да подсетимо
то коначно решење је министарка културе Маја Гојковић још почетком прошле године у Бечеју најавила да ће бити регулисано кроз Lex
specialis што се није десило пре распуштања претходне Скупштине
Србије, како је било најављено. На имању око Фантаста којег чува
фирма „Ипон“ из Новог Сада а по налогу Општине Бечеј све чешће
се догађају хаварије и крађе односно „нелегалне интервенције“.

Пре месец, два имали смо незакониту сечу дрвећа
око капеле за коју се још није утврдило ко је то
урадио, а сад се десила и водоводна хаварија за
коју такође још увек нису утврђени узроци и ко је
надлежан да је санира.

Грађани су на друштвеним мрежама објавили снимке хаварије и
са тих мрежа читав случај се прелио и у штампу. Не треба заборавити
да на овај објекат и на то имање и наша Општина полаже велике наде
да буде једна од највећих туристичких атракција. Када се то узме у
обзир требало би да буде и њој у интересу да не дозволи да се овај
атрактивни комплекс, који има веома велики значај и за идентитет
града, временом уруши до те мере да ће било каква ревитализација
бити прескупа или чак немогућа.

COVID-19:

Периодични извештај
(26. априла – 10. маја)

У

Србији је број заражених полако се усталио на неколико стотина дневно и не очекује се у следеће две недеље да може
доћи до неке веће ескалације, још увек епидемија није потпуно
завршена али је стање стабилно на нивоу уобичајене епидемије
грипа. Сличан тренд је и у Бечеју на дневном нивоу обично је
негде три до четири новозаражених. Укупна цифра је нешто
мало већа него у претходне две недеље, 63 нових случајева је забележено. Смањење бележи и број активних случајева и сад је
35. Смањио се и број оних који се јављају у ковид амбуланту
са сумњом да су заражени па је тако за две недеље 289 тестираних грађана бечејске општине. У овом тренутку је 7795 наших
суграђана у Бечеју прележало ковид од почетка пандемије. У ове
две недеље, на жалост, било је и хоспитализованих особа због вируса и то чак 6 али није регистрован ниједан случај деце оболеле
од ковида. Да поновимо и обавештење Дома здравља да су маске
у медицинским установама и даље обавезне.
У Србији ће, према проценама државног Штаба корону третирати као ендемску болест највероватније већ следеће године
тј. када прођу још две фазе, пролеће-лето, и јесен-зима. Тада се
више неће водити евиденција и пребројавање заражених, и неће
бити обавезна изолација. За сада карантин више није на снази у
Србији, али је изолација и даље обавезна, без обзира на то што у
неким земљама постоје назнаке да ће бити промена када су мере
у питању.
Да подсетимо који су симптоми овог соја вируса и када треба
да се обратите лекару и урадите тест. Пацијенти се углавном жале
на болове у телу и умор. То је уочено посебно код припадника
млађе генерације, чак више него код старијих. Потреба за болничким лечењем је мања, за сада. Поред тога омикрон сој има сличне
симптоме као и обичан сезонски грип и прехлада тј. температура,
кашаљ и цурење носа.

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

Да ипак нека иницијатива постоји сведочи и
састанак који је одржан на Фантасту ове недеље а
чији је непосредан повод било снимање прилога
за Дневник 2 РТС о стању на имању и дворцу.

Телевизијски прилог је радио новинар РТС-а Симо Будумир а састанку и снимању су присуствовали и Зоран Суботички
(Центар за афирмацију културне баштине Дунћерских), Јелена
Веселинов, управница послова Матице Српске и испред локалне
самоуправе Дане Мандић, члан Општинског већа задужен за за
подручје спорта, омладине и туризма.

Следећи број Бечејских дана
излази 28. маја.
Ваше мале огласе и помене можете
предати до 24. маја (уторак)
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Színpadon a Les Filles!

Az óbecsei lányzenekar pop-, rock- és bluesrepertoárjával rövid idő alatt szerzett népszerűséget mind a
fiatalok, mind az idősebbek körében

A

Katicabogarak nevű gyermekkórusból két évvel ezelőtt született meg
az azonos nevű zenei műhely, ahol az óvodás csoportoktól a középiskolásokig többféle formációban – kórusként, szólistaként, zenekarként
– is zenél és énekel közel 40 kis és nagyobbacska muzsikus. Itt olyan
hangszereken is tanulhatnak a gyerekek, amelyeket nem oktatnak a helyi
zeneiskolában, és a pop-rock zene is a repertoárjukon szerepel. Az időközben felcseperedő kamaszokkal is tovább foglalkozik Lovas Đijanta
zongoratanár, a lányzenekar ötlete is tőle származik. Az általa vezetett
egyik zenetáborban álltak össze a lányok, akiknek a repertoárján magyar,
szerb és angol nyelvű dalok is szerepelnek.

A Les Filles gitárosa a 14 éves Katarina Pivnički, ő három évvel ezelőtt vette először a kezébe a hangszert.
- Volt otthon egy akusztikus gitárunk, valamikor az anyukám játszott
rajta. Először ezen gyakoroltam, majd az akusztikust felváltotta az elektromos gitár. Jelenleg különórákat veszek egy zenetanártól. A műfajok
közül a blues a kedvencem, nagyon szeretem például a Sweet Home Chicago című dalt – nyilatkozta Katarina.
A 14 éves Lovas Fiona a zenekar billentyűse. Édesanyja zongoratanár, orvos édesapja gitározik, ő pedig négy évesen hegedülni kezdett. A
zongora idővel felváltotta a vonós hangszert.
- Korábban is zenéltem zenekarban, de ez most különleges. Nagyon
szeretek ezekkel a lányokkal zenélni, remélem, hogy sokáig együtt maradunk és barátok leszünk – mondta Fiona.
A lányok heti rendszerességgel próbálnak Óbecsén. A 12 éves Erős
Lillát az édesanyja hordja Törökbecséről. Lilla énekel a zenekarban.
- Nagyon szeretek énekelni, hegedülni, zongorázni – a zene kitölti az
életemet és meg is nyugtat. Korábban népdalokat énekeltem, de most a
pop-rock műfaj közelebb áll hozzám – tudtuk meg Lillától.
A lánybanda másik énekese a 13 éves Jovana Batinić, ő a zeneiskolában hegedülni tanulni.
- Én azokat a szép és élénk dalokat szeretem, amelyekre lehet táncolni. Ezekben jót lehet énekelni és zenélni is, és a koncerteken is remek
hangulat szokott lenni – jelentette ki Jovana.
Az óbecsei lányegyüttes repertoárján közel húsz pop-, rock- és bluesdal szerepel. A lányegyüttesnek egyre gyakrabban vannak fellépései Óbecsén és más városokban is. Nemrégiben az a megtiszteltetés érte őket,
hogy Óbecsén Pataki Attila, az Edda frontembere, Zentán pedig a Lóci
játszik együtteselőzenekaraként léphettek színpadra.
F.R.

Bár a járvány miatt világszerte csaknem két évre leállt a közösségi
zenei élet is, az óbecsei lányok ez idő alatt zenekarrá szerveződtek, gyakoroltak, és az első adandó alkalommal be is mutatkoztak a közönségnek. A 2020 augusztusában összeállt Les Filles tagjai általános iskolás és
középiskolás lányok, név szerint Deák Noémi, Erős Lilla, Horvát Anna,
Jovana Batinić, Katarina Pivnički és Lovas Fiona,
Nevük, a Les Filles franciául azt jelenti: a lányok. A név a 17 éves
Horvát Anna fejéből pattant ki, ő a zenekar basszusgitárosa. A zeneiskolában klasszikus gitáron tanult játszani, basszusgitározni az édesapja
tanította meg.
- Körülbelül öt évvel ezelőtt kezdtem el basszusgitározni, minden nap
zenélek. Nagyon szeretem azt az érzést, amikor megszólal a gitár, mert a
basszust nem csak hallani, de érezni is lehet. A barátaink is eljárnak a koncertjeinkre, bár közülük nem mindenki pont ennek a zenének a rajongója,
amit mi játszunk - mondta el érdeklődésünkre Horvát Anna.

J

Óbecsén koncertezik
Zdravko Čolić

únius 18-án ismét megtartják az Óbecse éjjel elnevezésű rendezvényt a város központjában, amelynek sztárelőadója Zdravko Čolić
lesz.

A szervezők még a 2020-as fesztiválra szerették volna elhívni a
népszerű előadót, de a járványhelyzet miatt akkor elmaradt a koncert,
ahogy a 2021-es rendezvény is.
Az önkormányzat az eseményre reflektorokat is biztosított, amelyek megvilágítják a város központjában lévő római katolikus és pravoszláv templomot, amire a tavalyi községi költségvetésből 2,5 millió
dinárt költött el Óbecse.

Ahogy a basszusgitár, úgy a dob sem kifejezetten női hangszer. Az
ugyancsak 17 éves Deák Noémi több mint 3 évvel ezelőtt ismerkedett
meg a dobbal. Red Hot Chili Peppers-dalokkal kezdte a tanulást.
- Sokat néztem a youtube-on, hogy mások hogyan csinálják, és nagyon tetszett. Van egy szomszédunk is, aki zenekarban dobol, tőle sajátítottam el az alapokat, jelenleg pedig Törökbecsére járok tanulni. Nagyon
élvezem a zenekari muzsikálást – árulta el Noémi.

A Bečejski dani következő száma
május 28-án jelenik meg.
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Nézz a borító mögé!
„Emberkölcsönző” nyílt egy napra Óbecsén

L

Lélekpihentető
akvarellek

élekpihentető akvarellek címmel nyílt meg május 6-án az óbecsei Városi Színház Kör Galériájában Tót Kása Piroska óbecsei amatőr festő
kiállítása.

K

ülönleges rendezvény helyszíne volt április 28–án az óbecsei Than
Emlékház. Az Élő könyvtár elnevezésű eseményen az élő könyvek
marginalizált, sérült vagy előítéletekkel küzdő személyek voltak. Hallássérült és siket, vak, autista, kerekesszékes, törpenövésű, cerebrális paralízissel élő, roma származású, Down-szindrómás gyermeket nevelő és
sok más sorsot megélt gyermek, fiatal és felnőtt vállalta fel azt, hogy élő
könyvekként állnak az életükben olvasni kívánó közönség elé.
A rendezvényt az óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör a Zdravko
Gložanski Általános Iskolával együttműködve szervezte meg.
– Tavaly szerveztük meg a Légy a barátom elnevezésű programunkat,
amelynek keretén belül ismertettük a diákokkal a tolerancia fogalmát. Ez
a rendezvény annak a programnak a folytatása. Az egész délután tartó
rendezvényen több mint háromszáz olvasó fél órára kölcsönözhet ki egyegy általa előre kiválasztott „könyvet” – nyilatkozta a megnyitón Bonifárt
László, az óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör elnöke.
Egy Élő Könyvtár közösségében általában olyan emberek vannak,
akik valamiben “mások”, illetve sok velük kapcsolatban a téves sztereotípia vagy diszkrimináció áldozatai.
- Az a cél, hogy az olvasók a megbélyegzett társadalmi csoportok tagjaihoz való hozzáállásukat ezeken a beszélgetésen keresztül megváltoztassák. A felkészülés során a könyvek is csodálatosan megnyíltak, fontos
lett számukra ez az ügy. A diákok szerettek volna volt kábítószerélvezővel, börtönviselttel, bipoláris zavarral élő személlyel és az LGTB-közösség tagjával is elbeszélgetni, de ilyen óbecsei „könyvet” egyes esetekben
nem találtam, míg az LGTB-közösségből nem vállalták a nyilvánosságot,
mert erre még nem készültek fel szerintük az olvasók – nyilatkozta a szervezők nevében Börcsök Margarita, az iskola pszichológusa.
Az Élô Könyvtár ötletét az Állítsátok meg az Erôszakot! elnevezésû
dán ifjúsági civil szervezet fejlesztette ki a 2000-es dániai Roskilde Fesztivál látogatói számára szervezett programok részeként azzal a céllal,
hogy aktivizálja a fiatalokat az ifjúság körében megjelenő erőszak megelőzésében. Az ötlet előzménye az volt, hogy 1993-ban öt koppenhágai
fiatal, miután közeli barátjukat egy éjjel megkéselték, úgy döntött, minden
rendelkezésére álló eszközt bevet azért, hogy az utcákat, a közösségeket és az emberi kapcsolatokat egyre inkább eluraló erőszak ellen emelje
fel a hangját. Azóta az Élô Könyvtárat fesztiváloktól függetlenül, önálló
programként is megszervezik, iskolákban, közkönyvtárakban, Budapesten még romkocsmában is.
F.R.

Ősszel a mezőn

Az Akácos utcában

Tót Kása Piroska huszonhárom éve foglalkozik festészettel, emellett
az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben működő, az idén húszéves
Szivárvány festőcsoport vezetője is. Nyolc önálló kiállítása volt eddig.
- Még a középiskola utolsó évében, Varnyú Ilona magyartanárnőnk
javaslatára az egyik önképzőköri òrára meghívtuk a nemrégiben elhunyt
Sìpos Tibor óbecsei amatőr festőt - azt hiszem, évekkel később ez a találkozás terelt a festészet irányába. 1998-ban kezdtem el járni a Sípos
Galériába, az alapvető technikai dolgokat ott tanultam meg. Sípos Tibor

A lombok alatt

Ibolyák a kertünkben

arra tanított bennünket, hogy azt fessük meg, amit látunk, és én tényleg
azt festem: tájakat, városrészeket, és az utóbbi időben egyre többször virágokat is. Skrabány Viktor tanár úrhoz is jártam tanulni, ameddig a családi
és munkahelyi feladataim ezt lehetővé tették. Eleinte olajjal és szárazpasztellel dolgoztam, az utóbbi időben fedeztem fel az akvarell varázsát
– mondta el Tót Kása Piroska.
Az elmúlt két évben készült 60 festmény május 23-áig tekinthető meg
a galériában.
F.R.

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 ПОВОЉНО
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ПУ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ“

Завршен упис деце
за 2022/3 радну годину

У

Предшколској установи „Лабуд Пејовић“ завршен је конкурс за упис деце за радну годину 2022/23 који је трајао од
21. марта до 1. априла ове године. У том периоду су им пристигле 352 пријаве са територије општине Бечеј, од тога 246
пријава за вртиће у Бечеју, 48 за Бачко Петрово Село, 51
пријава за Бачко Градиште, 6 за вртић у Радичевићу и једна
пријава за вртић у Дрљану. Од 10. маја ПУ „Лабуд Пејовић“ ће
објавити листе примљене деце које ће бити окачене на видном
месту у свим објектима вртића. На конференцији за штампу коју
је овом приликом сазвала директорица установе Татјана Митић до-

били смо и обавештење да су родитељи приликом предаје добили и
контакт телефоне и да могу да резултате сазнају и путем телефона
као и остале информације о упису које су им важне. Она је такође
напоменула и да ће због заштите података о личности листе бити
објављене без назначеног имена и презимена деце и да ће бити
шифроване, односно да су сви родитељи добили шифру/деловодни
број приликом пријаве и да ће на тај начин моћи да провере да ли
им је дете уписано.

Потписивање уговора за децу која су примљена
почиње 16. маја и трајаће до петка 20. маја у
Бечеју у вртићу „Колибри“ од 8 до 12 часова, у
Бачком Петровом Селу у вртићу „Др. Киш“ 18. маја
такође од 8 до 12 часова, у вртићу „Коцкица“ у
Бачком Градишту 19. маја у истом термину.

Татјана Митић је такође додала да сви родитељи на потписивање
уговора треба да понесу фотокопију вакциналног картона, упут за
предшколску установу коју добијају од надлежног педијатра, да
родитељи који имају дечији додатак треба да понесу важеће решење
о томе и личну карту исто важи и за оне који који имају решење
из Центра за социјални рад за социјалну помоћ или материјално
обезбеђење које треба да буде отворено од стране Центра уз обавезну личну карту, за децу са сметњама у психо-физичком развоју
родитељи треба да донесу одговарајући доказ надлежне здравствене установе о здравственом стању детета и такође личну карту.
„Лепа вест је да су нам ове године јако пуно родитеља предали
захтеве, пријаву на конкурс, чак и у односу на прошлу годину. Прошле године имали смо 294 пријаве а ове 352 што је чак 20 посто више пријављене деце али увидом у постојеће капацитете
и број упражњених места ми смо за сада у могућности да примимо само 274 деце што значи да ће, на жалост, 78 деце остати
неуписано (од тога је око 50 посто деце јасленог узраста). Ми
смо се обратили нашем оснивачу, Општини Бечеј, 28. априла, да
нам дозволе да нам се повећа маса плата како би могли да отворимо још 5 нових васпитних група од септембра месеца. Планирамо
да три групе отворимо овде у Бечеју, једну у Бачком Градишту и једну у Бачком Петровом Селу. У Бачком Петровом Селу
чак ове године нисмо ни расписивали конкурс за јаслену групу јер
имамо попуњене капацитете у тој мери да не можемо да примимо
више ни једно дете али ако нам се одобри нова група расписаћемо
накнадно конкурс и примити и ту децу јасленог узраста која буду

пријављена. Од тих 78 деце која су остала неуписана чак око 50 посто је ситуација таква да оба родитеља раде тако да нам и тај податак указује да нам је веома важно да отворимо ове групе како бисмо
изашли у сусрет потребама породица у општини Бечеј. Ја ћу искоритити и ову прилику да замолим и родитеље да буду стрпљиви као
што су и до сада били и буду толерантни да сачекамо одговор надлежног Министарства финансија јер процедура је таква да након
добијања ове наше молбе оснивач шаље Министарству финансија
допис за добијање сагласности за повећање масе плата и чим наш
оснивач добије позитиван одговор они ће нас контактирати и ми
ћемо позивати родитеље деце која су остала неуписана да дођу на
потписивање уговора.“ – рекла је Татјана Митић

Директорица ПУ је подсетила и родитеље да
деца рођена од 1. марта 2016. године до 28.
фебруара 2017. године су у обавези да похађају
припремни предшколски програм и овим путем
позвала родитеље да упишу децу уколико то још
нису учинили да од почетка септембра крену у
предшколска одељења.

Татјана Митић је такође рекла да већ сада, неких месец дана након завршеног конкурса, имају још 12 деце која су на листи чекања
(за које су родитељи након конкурса послали пријаве) па је и због
тога веома важно да оснивање нових група буде одобрено.
„Оно што је важно да напоменем је да, на срећу, имамо веома
велику подршку оснивача, председник општине, Драган Тошић, је
упознат са стањем у врићу и имам обећање да ћемо сви заједно лобирати код Министарства како би нам та средства била одобрена.
Ми смо из вртића тражили да добијемо 10 новозапослених из
наставног кадра али с обзиром да нам се све више повећава
број деце у целодневном боравку аутоматски нама се, према
нормативу, повећава и потреба за новим додатним особљем ја
сам додатно уз тих десет тражила и још једног кувара за централну кухињу и једну сервирку је ће се повећати и број оброка
за децу коју примимо.“ Рекла је директорица ПУ.
Када је у питању број деце у овом периоду након уписа то још
увек није и коначан број захтева јер се до почетка године али и након тога број континуирано повећава.
„Морам напоменути да је дугогодишња пракса показала де
се и након конкурса родитељи јављају и желе да пријаве децу и
да то није мали број па ћемо вероватно имати и више потребе за
отварање нових група јер већ сада имамо индиције да ће негде до
новембра месеца бити бар још 30-так пријава. Ми имамо капацитета и просторно и кадровски за све то. Када су у питању постојећи
капацитети вртића ми ћемо се у случају да добијемо нових 5 група лако реорганизовати а што се тиче и самог наставног и другог
кадра имамо оне који нам већ пар година долазе на замену и имамо већ добру евиденцију те структуре кадра па, што се тога тиче,
биће изводљиво да за тих нових 5 група и запослимо одговарајуће
особље“.
Татјана Митић је такође на крају конференције обавестила новинаре и о новим пројектима који су у току или су одобрени за
потребе ове установе.
„Од стране Министарства Правде на конкурсу смо добили средства у износу од 3 милиона динара за куповину новог
возила за превоз хране. Тај пројекат нам је одобрен и ми смо
већ полако почели да га реализујемо. Чим добијемо та средства
расписаћемо јавну набавку. Тренутно ми имамо за те потребе возило али је у прилично лошем стању, квари се, зими не може да упали
... Поред тога били сте недавно информисани да смо у Бачком Петровом Селу у врићу „Чаролија“ уредили двориште и паркинг и од
Општине Бечеј добили још нешто намештаја и играчака и опреме.
Имали смо и пре пар месеци још једну лепу иницијативу од стране родитеља, једног тате из јаслица „Лабудићи“, који је успео да
из фирме у којој ради „Лукоила“ добија једну донацију од 230.000
динара и да се то уложи у постављање гумене подлоге у дворишту
тог објекта као и да се набаве неке справе, играчке за двориште.
Ето са свих страна ми се трудимо да улажемо у објекте и да радимо те неке мини пројекте. Ипак, објекти, зграде, су нам врло стари
и изискују све већа улагања, потребна су улагања и у столарију,
кровне структуре, инсталације и др. Наш оснивач већ неколико година уназад конкурише на све могуће расписе и конкурсе од виших нивоа власти за те веће пројекте и за сада нам нису била одобрена средства али труде се и они и ми да и даље покушавамо јер
време иде и мора се улагати и сређивати јер уколико се то не ради
редовно све ће бити теже одржавати те објекте.“ – рекла је Митић.
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ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ:

Пријаве за спортско
одељење 21. маја

Гимназија Бечеј поново је и ове године добила
могућност да упише спортско одељење и тренутно
су прелиминарне пријаве документације у току.

Коначне пријаве и званично су заказане за период од 21. до
23. маја. Сам упис ће бити у јуну као и за све остале школе.
Из школе смо добили информацију да већ сада имају довољно
пријављених који су предали документацију да могу и да оформе
одељење и да су у овом тренутку већ испунили квоту од двадесет
пријављених. Наравно, као и прошле године то није коначан број
јер врло често се дешава да се одређен број ученика пријављује и за
то одељење али и у друге школе и на друге гимназијске смерове. То
значи да још увек има простора да се у овом ранијем року за пријаве
(које имају само одређене специјализоване школе и смерови као што
су спортски или они у уметничким школама) ученици пријаве и да
поднесу документацију која је неопходна за спортско одељење. Сви
који се пријављују за спортско одељење у Гимназији морају да
буду чланови спортских гранских савеза и то је за сада једини услов. Наравно, уколико се пријави више од двадесет ученика (јер
толико је максимално могуће за овај смер у Гимназији) онда ће
се селекција вршити бодовањем такмичења. Највише што ученик може да добије када су ти бодови у питању је 10 што је резервисано за репрезентативце, остала такмичења која се бодују
су углавном републичка и то само она која су организована од
стране Министарства спорта.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ:

О

Програм
64. мајских игара

ве године од 16. до 20. маја одржавају се 64. по реду Мајске игре
под покровитељством Општине Бечеј, Министарства културе
и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата
за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.
Понедељак 16. мај
12.00 Свечано отварање фестивала
12.30 „До последњег шаха“ (представа за децу), дечији драмски
студио Градског позоришта Бечеј, текст Љубиша Ђокић, режија
Анета Туцаков.
17.00 „Седам“ – представа за младе, Културни центар Кула,
режија Слободан Ногавица
Уторак 17. мај
11.00 „Фрка у свемиру“ (представа за децу) Школа плеса и
сценских уметности Foxy Нови Сад, текст Неда Поповић и Александра Пејић, режија Александра Пејић
13.30 „Перон за сутра“ (представа за младе) Аматерско позориште Дома културе Пријепоље – Омладинска сцена, текст Мери
Џонс и екипа из представе, режија Урош Младеновић
Среда 18. мај
11.00 „John Peoplefox kápitány“ (gyermek elöadás) Szines
Szilánkok, szöveg Duško Radović, rendező Német Attila
17.00 „Tenger a lélekben“ (ifjusági elöadás) Szines Szilánkok
Diákszinpad, Novi Sad, szöveg Terézia Figura, rendező Terézia Figura
Четвртак 19. мај
9.45 „Капетаница Џун Пиплфокс“ (представа за децу) Глумачка
радионица Дома културе Чачак, текст Јована Мишковић (по мотивима радио драме Душана Радовића), Режија Душан Вукашиновић
и Јована Мишковић
13.00 „Пепељуга у Земљи чуда“, КУД „Абрашевић“, Драмски
студио „Медењаци“, Смедеревска Паланка, текст Пеђа Трајковић,
режија Раде Михаиловић
Петак 20. мај
10.15 „Краљеви и коњушари“ (представа за младе) Драмска
секција Опће гимназије Католичког школског центра „Св. Фрањо“,
Тузла, Босна и Херцеговина, текст Миро Гавран, режија Ивана
Милосављевић
13.30 „Краљ Иби“ (представа за младе) Културоциклин уз подршку Културног центра Крушевац, текст Алфред Жари, режија
Сандра Максимовић
16.00 Церемонија доделе награда фестивала

Поводом ових пријава за упис разговарали смо и са директором Гимназије Миодрагом Басарићем који нам је рекао да, када је
промоција овог смера у питању они имају још планова и да ће у наредних недељу-две мало појачати активности али да је најбоља препорука ипак све оно што је већ једној генерацији ученика ова школа понудила када је тај смер у питању. Поред одличних услова за
тренинге у оквиру школе и у спортским установама у граду школа
нуди и одлично академско знање. Наравно то се односи и на остале
смерове у школи. О квалитету наставе сведоче и сва такмичења
која су тренутно у току где ученици бечејске Гимназије постижу одличне резултата о чему ћемо подробније писати у следећем
броју када се овај циклус такмичења заврши. То се односи и на
спортске успехе и на академске. Скоро свакодневно на фејсбук
страници школе објави се бар једна информација о успесима
ученика ове школе.
Поред тога, директор Басарић, је рекао да су такође веома поносни и на то да школа нуди и програме размене ученика у великим
пројектима као што је нпр. „Ерасмус плус“. Пре само неколико дана
испратили су једну групу ученика у Финску (6 ученика и два наставника) а већ следеће недеље друга група ученика путује у Пољску.
Програм ових размена ученика која са вршњацима из других земаља
раде на пројектним презентацијама користећи модерне технологије
и интернет платформе су за све њих веома значајно животно и образовно искуство али и одлична могућност да када отпутују негде
упознају друге културе да се друже и стекну нове пријатеље.
Према речима директора Миодрага Басарића у Гимназији се сви
у колективу труде да такве и сличне међународне пројекте прате редовно и да учествују на конкурсима и имају добар тим који пише
пројекте, прате конкурсе и расписе. Директор Басарић је скоро у
форми тизера најавио још један велики европски пројекат у којем
учествују, овог пута еколошки, који ће највероватније почети негде
следеће школске године али о томе ће више бити речи када он буде
одобрен и кад буде почео да се реализује.
Кроз све ове међународне пројекте, кроз нове и иновативне облике презентације пројеката које раде и сами ученици као и друга
академска истраживања кроз наставу, ученици Гимназије много тога
могу да науче ван оног што је стандардни школски програм и, према речима Миодрага Басарића, то је оно што је највећа вредност и
традиција гимназијског образовања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ:

Т

Расписан фото
конкурс

ехничка школа у Бечеју расписала је фото конкурс за основце
поводом 136 година постојања ове школа са темом „Од колевке па до гроба најлепше је ђачко доба“.

Сви заинтересовани ученици свих основних школа из бечејске
општине могу да учествују на конкурсу и да пошаљу фотографију
коју су сами забележили као најлепши детаљ из своје школе.
У распису конкурса такође се каже „Идеја је да фотографишеш најбољег другара из клупе, учионице, ходнике, холове,
школско двориште. Знаменита и симболична обележја неког
кабинета, зграде или нека посебна места за ваннаставне активности и још много тога. Да у једном кадру осликаш своју
школу.“
Према прописаним правилима фотографије морају бити уредно потписане именом и презименом ученика уз податке у који разред иде и именом школе. Све радове основци могу да пошаљу на
школски мејл tsbecej@gmail.com или у инбокс фејсбук странице школе. Рок за слање је 17. мај. А додела симболичних награда
бића у петак 20. маја. На конкурсу могу да учествују сви ученици
основних школа од 5. до 8. разреда.
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Дунђерски су бренд
Војводине, „Москва“
је бренд Београда!
Под овим слоганом започела је сарадња Центра
за афирмацију културне баштине Дунђерских из
Бечеја и хотела „Москве“, на пројекту упознавања
београдске, али и шире јавности, о вредностима и
значају ове српске, војвођанске породице.

И то на посебан начин: путем позоришне представе која се
својим духом, ликовима, историјским контекстом у потпуности
уклапа у амбијент хотела „Москва“, здања које је изграђено у стилу руске сецесије.
У основи те сарадње налази се представа „Од раја до безњенице“
која ће се изводити, као посебан куриозитет, „репертоарски“,
једном месечно, али су у плану и друге активности које могу на
најбољи начин представити Београђанима породицу Дунђерски и
њихову материјалну, економску и духовну заоставштину.
Представа „Од раја до безњенице“, ауторско је дело Зорана Суботичког, а глумци који играју у представи су: Јована
Радовановић, као Ленка Дунђерски, Ервин Хаџимуртезић, као
Лаза Костић и Миодраг Петровић, као Лазар Дунђерски.
„Београдска публика је, рекао бих очекивано, јако добро примила нашу представу и ми ту нисмо имали никаквих сумњи јер
су Београђани долазили масовно на Фантаст, пратили наше активности, подржавали их, уживали у представи у јединственом
амбијенту дворца Богдана Дунђерског. Од саме премијере рекао
бих 2015. године, ми имамо добру сарадњу са Београђанима, они
одлично разумеју и прихватају ту сагу о Дунђерскима, чини ми се
некад и више него ли ми сами Војвођани.
У самој свечаној сали хотела „Москва“ представа је изведена
27. априла, у присуству сјајне публике, гостију из света културе,
туризма, привреде, медија. „Од раја до безњенице“ дефинитивно
сада добија нови живот, у престоници, али , са њом, ту, у „Москви“, и наш пројекат о Дунђерскима може добити на видљивости
јер, знамо сви, у Београду је сконцентрисан огроман потенцијал
који може одиграти кључну улогу у скретању пажње на трагичну
судбину ове породице и њихову заоставштину.“, каже Зоран Суботички.

Нови сусрет са београдском публиком заказан је
за среду, 18. мај у 20.00 сати у хотелу „Москва“.
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Јулијана Палинкаш

Да ли је у медијима
приказана права слика
о младима?
Ч

ињеница је да људи уопште немају лепо мишљење о медијима,
али сматрам да итекако имају велики утицај на људски живот
а да ни ми нисмо свесни тога.

Зашто не бисмо мотивисали младе говорећи о неким успесима?
Размишљајући овако, и млади а и старији имаће приближнију
слику реалности.
Неће се само говорити о лошим стварима.
Биће речи и о нечему позитивном, као што то раде наши локални медији.
То је исто тако као кад величате неку познату личност.
Ко каже да тај неко не греши?
Велика је вероватноћа да и он/а има мане, само што се о њима
мање говори, па ми као сваки други читалац немамо појма о томе.
Све је ствар фокуса, онога на шта ми обраћамо пажњу.
Није свет ни црн, а није ни ружичаст.
У добром има мрвица зла, у лошем мрвица доброг, заједно
праве баланс у свету.
Можда не би било лоше да ми пронађемо тај баланс.
Тако ће свако бити срећан у овом не тако савршеном свету.

К

„Форум театар“
интерактивне
радионице

анцеларија за младе општине Бечеј организовала је први део
интерактивних радионица „Форум театар“ у петак, 29. априла
у просторији КЗМ Бечеј.

У Бечеју имамо доста организација које се баве питањима
које муче младе и њих стављају на прво место, има их и у дугим местима не кажем… Али ипак слика о младима на крају
буде оцрњена.
Зашто имам утисак да је то тако?
Кад упалимо телевизор, на јавној телевизији више се о младима говори у негативном контексту и та вест дуже кружи у јавности
него нешто позитивно.
Ево узећу пример насиља. Појављу се приче како су се потукле младе особе у школи.
Океј о томе треба јавно причати јер је насиље било каквог облика неприхватљиво. Наравно то се треба спречити нико то не
оспорава.
Проблем јесте да се позитивни примери јако тешко могу
пронаћи.
Зашто?
Један од разлога јесте да на интернету кружи мноштво
информација сваки дан. Просто је немогуће приметити их све.
Ипак упечатљивије су ствари и ситуације о којима се више прича
јер тада постоји већа шанса да вест стигне до нас.
Последња позитивна ствар о којој се говорило на националној
телевизији и вртело се пар пута на дан јесте прича о средњошкољки
која је отворила свој ресторан.
Ипак кад се говори о младима у већини случајева се деси нешто лоше. Причамо како би се то могло решити.
У реду све то стоји. Мора се причати о томе.
У чему је онда проблем, питате се?
О младима се ствара лоша слика.
Испада да су млади искључиво незаитересовани за било
шта у животу.
Насилни.
Да немају добре прилике овде у Србији.
И неће их имати уколико се садржај на глобалном нивоу не
промени.
Нико неће бити мотивисан ако нема вољу, ако се говори да смо
лењи, да само буљимо у телефон…
Прво сви треба да прихвате чињеницу да је технологија данас
кључни део нашег живота, и не само зато што ми желимо да проведемо сате и сате близу екрана.
Технологија је данас постала као прозор у свет, и не мора нужно да буде нешто лоше.
Биће, уколико друштво каже да је то тако.

Радионице води професорка српског језика и књижевности,
Ивана Петровић, где са младима на забаван начин, кроз игру и глуму, обрађује теме које се тичу одрастања и свих изазова које оно
са собом носи.

Кроз радионице овог типа наши млади имају
прилику да науче да се користе креативним
језиком и да оснаже своје компетенције у
решавању њима блиских проблема у друштву.
Друге две радионице овог циклуса су одржане 6. и 13. маја.

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

Прва овогодишња
премијера

У великој сали Градског позоришта Бечеј одржана
је прва овогодишња премијера и то Дечијег
драмског студија. Премијера представе „До
последњег шаха” је одржана у среду 4. маја,
представу је режирала Анета Туцаков. Она је и
адаптирала и прилагодила текст Љубише Ђокића
за извођење од стране деце овог узраста. Костиме
је радила Габриела Сел а у представи играју
мали глумци: Ивана Оњин, Ива Туцаков, Нина
Петровић, Душан Ивановић, Лана Племић, Марко
Николић, Страхиња Милићев, Николина Попадић,
Николај Ерак, Селена Јовановић, Исидора
Госпођиначки, Павле Стојшић, Ана Ивановић,
Јасна Злоколица и Ања Маринковић.

БД: Представа има комичних елемената али свакако није
комедија, има доста шаховских термина, колико мислите да ће
овакав текст бити разумљив за публику школског узраста? Да
ли полако улазите у домен омладинских представа?
- Сама прича је озбиљна, са веома мало комичних реченица,
што је за нас био велики залогај јер деца у овом узрасту најчешће
играју бајке где су костимирани у принцезе и витезе. Но, показало
се да већина глумаца одлично познаје и игра шах, тако да су ми
често и сугерисали како да изведемо одређене потезе да публика
то схвати, а и да њима буде лакше. Шах је озбиљна стратегија која
има пренесено значење. Нису те фигуре случајно ту и у том облику.
Поред тога имали су и „домаће задатке“ да истраже значење својих
ликова: Гамбитус, Жадуб, Мат, Пат, Пацер, Цуг-Цуг, и испоставило се да су све то неки од стандардних шаховских потеза, и да се
ниједан лик не зове случајно баш тако. Такође се у тексту спомињу
шаховски изрази као што су Сицилијанка, Ампасана, Мајоритет,
шпанско отварање... то смо све истраживали шта значи.
БД: Костими су такође веома интересантни. Деца су донекле маскирана а читава сценографија је естетски прилично
визуелно ефектна. И у том продукцијском смислу може да се
види јасан помак на пољу професионалније изведбе. Да ли је и
то донекле у складу са „озбиљношћу“ представе?
- С обзиром да је у питању шах, ја сам желела да све буде црно
и бело, да буде ефектан тај контраст, па су тако сви ликови били од
главе до пете обучени у бело и црно. Чак су и маске имали на лицу.
Чула сам после премијере да многи нису могли да препознају ко
је ко од деце јер су потпуно били маскирани. Још један контраст у
том црно/белом свету је и улога Жућка. За потребе представе смо
позајмили из млађе групе (из школица глуме) једну преслатку глумицу која је фантастично одиграла залуталу фигуру из „Не љути
се човече“ - Жућка. То је баш симпатичан и духовит моменат у
тексту. Жућка ће у следећем игрању играти дечак који је живео
у Америци и има амерички акценат, тако да ће и то бити веома
занимљиво јер се ето и „неке стране силе мешају у игру“.
БД: Колико је порука представе важна, како ће је публика
разумети?
- У представи се у једном моменту чује снимљена реченица као
ехо, која би могла да буде порука ове представе.... „Ако си владар
запитај се, да ли си и власник државе, и народа, и земље на којој
он живи“.
БД: Представу сте припремили и донекле наменски и за
Мајске игре које ће бити одржане већ следеће недеље, тако да
неће бити неке веће паузе пре поновног играња ...
- Да, следеће играње „Шаха“ биће на „Мајским играма“ и баш
се сви радујемо. Због озбиљније теме и текста мислим да је ово
представа за децу од 11 година па навише. Имамо веома занимљиву
представу, другачију, и имамо жељу да је пријавимо на све фестивале за децу. То су нам планови за сада.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ:

Ово је за стандарде Дечијег драмског студија јединствена представа која донекле одступа од уобичајених које дечији ансамбл
обично припрема за Мајске игре и за репертоар јер није ни бајка
ни комедија. У питању је, условно речено драмски текст који је
друштвено ангажован, има комплекснију поруку али довољно
јасну, разумљиву и универзалну да је доступна и деци школског узраста. Поред тога и сам рад на представи је био до сада неуобичајен,
озбиљнији, ако се гледа из позиције ауторског тима и младих глумаца, било је ту доста истраживања коју су актери и глумци морали
претходно да спроведу да би се адекватно припремили за улоге.
Тим поводом смо разговарали и са редитељком Анетом Туцаков која нам је објаснила како су текле пробе и припреме за
ову премијеру.
- Прошле године смо са представом „Како су постале ружне
речи“ отворили тему о лицемерју владара. Без икакве намере, потпуно случајно и представа „До последњег шаха“ се бави истом темом. Овај сјајан текст је написао Љубиша Ђокић још 1981.године.
Ја сам га прочитала пре две године и одмах ми се допао, али тада
нисам имала довољно деце у групи да бих га радила. Ето, ипак је
дочекао својих 5 минута. Ја сам га сама адаптирала и морам да признам да је било тешко, јер оригинал има много више ликова и има
чак 80 страна. То је прича о два краља која су се посвађала због
честитке за рођендан. Један другом су објавили рат, послали војску
у битку, а они су безбрижно седели на својим престолима. Када су
сви изгинули, њих двојица су схватили да по правилима шаха не
могу један другог да поједу и објавили су „реми“, али више није
било никог живог да то чује. На крају су изговорили врло тешке
речи „Ми смо се само играли“.

Пет нових представа

Из Градског позоришта Бечеј најављено је чак
пет премијера у следећих неколико месеци.

Према речима директора Градског позоришта др Здравка Петровиће припремање ових представе јесте ишло мало на
уштрб априлског и мајског програма јер су сале и сви простори
у којима се ради углавном били заузети пробама. Он се нада де
ће када се заврше представе све то време квалитетно надокнадити гледаоцима.
Прва премијера је већ претходне недеље одржана, тачније 4.
маја, и то дечија представа под називом „До последњег шаха“ у
режији Анете Туцаков.
Већ крајем овог месеца, тачније 28. маја заказана је премијера
представе коју смо вам најавили у прошлом броју, у питању је
представа „Аги и Ема“ у режији Соње Петровић.
За почетак јуна Омладински драмски студио на мађарском
језику, припрема представу „Vakáció a halott utcábanˮ у режији
Золтана Рокуша.
За средину јуна Школица глуме Градског позоришта Бечеј
припрема представу за децу „Ко је сместио вукуˮ чију режију
заједнички потписују Мирјана Колунџић Кузмановић и Симонида Мандић.
И Драмски студио младих припрема нову представу у
режији Игора Павловића под називом „2:14ˮ а премијера је
предвиђена за крај јуна или негде у јулу месецу.
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БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО:

В

Петиција за
полицијску станицу

ећ годинама уназад Бачко Петрово Село је својеврсна црна зона
наше општине када је криминал у питању. Према речима мештана веома је опасно ноћу шетати селом, крађе из дворишта и кућа
су веома честе и веома је мало оних мештана који нису имали проблема ове природе. Новинар Бечејских дана Јанош Жолнаји је све
до прошле године, када је преминуо, редовно извештавао из села и у
скоро сваком броју имали смо бар један текст о овим проблемима са
којима се суочавају грађани Бачког Петровог Села што само сведочи
да се сви ови проблеми нису од скоро појавили. Из већине од тих новинских извештаја може се закључити да је највећи узрок свега тога
чињеница да у Бачком Петровом Селу постоји само дежурна служба
полиције као бечејска испостава и јер је још давних дана затворена
редовна станица полиције.

РАДИЧЕВИЋ:

У

Прва овогодишња
радна акција

Радичевићу је у организацији Удружења мештана „Радичевић“ успешно овог викенда одржана прва овогодишња
радна акција као наставак прошлогодишњих акција које су
за само неколико месеци промениле изглед села и допринеле
да се социјални и друштвени живот села активира и значајно
побољша.
У овој првој акцији учествовало је око двадесетпеторо одраслих и око десетак деце који су покосили зелене површине на
подручју ужег и ширег центра села, један део зелених површина
у осталим улицама као и цео потез зеленила крај главног друма.

Мештани сматрају да би повратак полиције у
станицу и на улице села са стално запосленим
милиоционерима и патролном службом која ће
бити присутна и као заштита али и као упозорење
за крадљивце и криминалце једино адекватно
решење.

Већ одавно мештани Бачко Петровог Села траже од надлежних и преговарају са Општином и полицијом да се отвори поново
полицијска станица у селу али без успеха.
Да подсетимо једно време је функционисала и радила и „цивилна стража“ у селу јер су се мештани самоорганизовали и успоставили патроле које су чувале село, то је покренуто пре неких десетак година. Општина али и полицијска станица у Бечеју нису са
одобравањем прихватили овако организоване патроле и сматрали су
да је таква врста организовања „чувања“ села опасан и незаконит
подухват. Мештани укључени у ову иницијативу су били вољни да
сарађују са полицијом и државним органима који би требало да обезбеде сигурност мештана и њихове имовине.
Током прошле недеље покренули су и петицију коју је до
закључења овог броја потписало неколико стотина мештана
да се овај проблем реши јер проблеми са криминалом у селу се
гомилају. Ово није први пут да је покренута петиција грађана.
Пре 5 година такође су мештани Бачког Петровог Села потписивали петицију и захтевали редовну полицијску заштиту али то
није уродило плодом.
На мети су сви грађани и њихова имовина, од пљачки кућа и
имања, преко крађа пољопривредних газдинстава. Учестале су и
крађе хране, животиња из сеоских дворишта и пољопривредних
газдинстава али и веће ствари попут пољопривредних машина, аутомобила ... Полиција према сведочењу грађана долази само по позиву из Бечеја и не борави у станици, врата полицијска станице су
закључана.
Грађани који потписују петицију сматрају да је једино
решење формирање редовне испоставе полиције у селу, са
стално присутном полицијом која неће долазити из Бечеја, да
буду запослени мештани села који у њему и живе, да сарађују
са грађанима и да покушају да системски реше ове проблеме.
Једино на тај начин би омогућили да улице буду безбедније, да се
спрече крађе али и оштећења гробова на гробљу, да се мештани Бачког Петровог села поново осећају сигурно.
„Не осећам се сигурно ни на улици, ни код куће јер никад се не
зна кад ће неко упасти и покрасти вас. Шокиран сам скрнављењем
гробова које се такође дешава. Старији не иду на гробље сами, већ
увек у присуству млађих особа“ - рекао је Милош Гајић (20 година),
покретач нове петиције.

Милош Гајић је напрасно након прикупљених
неколико стотина потписа повукао петицију и
саопштино на свом феjсбук профилу да су “дошли
до нових информација да полиција ради добро
свој посао и да су појачали патроле ноћу”. Судећи
по свему и ова петиција ће као и претходна отићи
негде у неку фиоку или чак неће ни стићи до оних
којима је намењена.

Као и у претходним акцијама сви мештани који су тог дана
могли и желели су се прикључили, мушка популација се прихватила физичких радова на уређењу зелених површина док су
жене припремиле, као што је то и до сада био обичај, храну и
послужење за „акцијаше“. Наравно и малишани су помогли колико су могли, вредно су сакупљали смеће и уз игру научили да
понешто и ураде. Оно на чега су организатори посебно поносни
је да је омладине било више него обично на овој акцији.
Наравно као и раније било је оних који нису били у могућности да буду присутни али су свој допринос дали донацијама.
Организатори из Удружења кажу да су веома захвални мештанима што се тако ревносно сваки пут одазивају на позиве за
акцију. Они су такође овом приликом послали и поруку свом
„саборцу и ветерану“ Небојши Милину Мацку и пожелели му
да им се што пре поново прикључи.
Удружење мештана „Радичевић“ наставља даље, током
целе ове године, са акцијама на уређењу села и најављују да
је следећа „мета“ уређење парка иза цркве и у улици Бранка
Радичевића као и канала крај главног друма и сеоско гробље.
Они су такође поново позвали и све остале мештане у селу да
им се прикључе и обећавају доста посла али и добро дружење
након тога.

ХРОНИКА

Н

Настрадала жена
на путу Бечеј-Бачко
Петрово Село

а путу Бечеј – Бачко Петрово Село прошле недеље догодила
се тешка саобраћајна несрећа у којој је страдала једна старија
жена. Према речима очевидаца који су на вајбер групама упозоравали једни дуге жена се током ноћи кретала средином пута.
Упозорења очигледно нису била довољна јер је на њу налетело
путничко возило опел-корса. Припадници хитне службе могли су
само да констатују смрт жене на лицу места.
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ВЛАДА СРБИЈЕ:

Укинуте све мере контроле Лилиен, Даница и Соња
су после 4 недеље лакше
за улазак у Србију
за 24 килограма!
О

www.pixels.com

д поноћи 2. маја су престале да важе све мере контроле и
ограничења за улазак у Србију, у вези са заразном болешћу
covid-19, како за стране тако и за домаће држављане речено је у
саопштењу Владе Србије.
Држављани Србије као и страни држављани, при уласку у земљу
неће бити у обавези да имају негативан PCR тест, брзи антигенски
тест, доказ о прележаној болести нити потврду о вакцинацији, без
обзира на то из које земље света долазе у Србију.

Одлука о слободном уласку грађана Србије и страних држављана
у земљу донета је на основу тренутне епидемиолошке ситуације у
нашој земљи и у складу је са одлукама већине земаља Европе и региона. Надлежне институције настављају да прате развој епидемиолошке ситуације у Србији из сата у сат и благовремено ће обавештавати јавност.

Услови за остале земље:

Када су у питању земље региона (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,
ХРВАТСКА, ЦРНА ГОРА, БУГАРСКА, ГРЧКА и МАЂАРСКА)
држављани Србије могу без ограничења да уђу у те земље без додатних потврда као и пре епидемије.
НЕМАЧКА - Република Србија није више у категорији подручја
са високим ризиком од заразе коронавирусом. Путници који улазе
у Немачку имају обавезу поседовања доказа о праву уласка, потврду о вакцинацији или тест на Цовид-19 не старији од 48 сати (ПЦР
или антигенски тест) или сертификат о прележаној болести (урађен
најмање 28 дана раније, а не старији од 90 дана).
ФРАНЦУСКА - Улазак на територију Француске из Србије,
будући да је сада у зеленој зони, не подлеже никаквим ограничењима.
За вакцинисане путнике није потребан негативан тест на поласку.
Они морају да покажу доказ о вакцинацији транспортној компанији
и органима граничне контроле.
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА - Држављани Републике Србије могу
да уђу и транзитирају кроз Уједињено Краљевство под условом да
имају валидну визу.
ТУРСКА - Држављанима Србије за улаз у Турску потребан је
један од следећих докумената: сертификат о вакцинацији са најмање
2 дозе вакцине (1 доза за Џонсон вакцину) с тим да је од примања
друге дозе прошло 14 дана, негативан ПЦР тест не старији од 72
сата, негативан антигенски тест не старији од 48 сати, потврду о
прележаном КОВИД не старија од 6 месеци рачунајући од 28. дана
након првог позитивног теста.
ИТАЛИЈА - На основу Уредбе Министарства здравља Р.
Италије (на снази од 01.05. до 31.05.2022) од 01. маја 2022. укида се обавеза поседовања дигиталног обрасца за праћење путника - “Passenger Locator Form”. Лицима која улазе из Р. Србије у Р.
Италију дозвољен је улазак, уз обавезно стављање на увид:- зеленог
сертификата Covid-19 ако је реч о две дозе онда се признаје сертификат о вакцинацији вакцинама признатим у ЕУ.
ШПАНИЈА - Држављани Републике Србије старији од 12 година могу да уђу у Шпанију уколико испуњавају један од следећих
услова: поседују сертификат о вакцинацији једном од вакцина
које су одобрене од стране Европске агенције за лекове и СЗО,
поседују потврду о прележаној болести не старију од 180 дана од
дана узимања узорака (издата од релевантне здравствене установе,
најмање 11 дана након првог позитивног теста)

У последњем Max challenge-у сјајне резултате
су направиле:

1.место Лилиен Патаки Крањец из Аде
„Хвала пуно дивној групи! Много су ми помогле слике оброка
и сваки коментар који сте слали, све су то нове идеје, инспирација.
Пређени километри су ми посебно давали ветар у леђа, у смислу
„хајде, можеш и ти тоˮ. У свему томе ми је помогао и супруг, који
има мало више такмичарског духа у себи него ја (не знам да ли бих
сама прешла 21км)
Све у свему, задовољна сам. Скинула сам око 8кг за ових месец
дана, а да при томе нисам била гладна, можда једном. Планирам
да наставим с овим начином исхране, просто захваљујући свему
овоме имам више мотивације, осећам се организованом.
Желим свима пуно успеха, мотивисаности и истрајности у наредним месецима! Хвала на дивном искуству!ˮ
Лилиен Патаки Крањец је освојила 1.место у последњем Max
challenge-u, поклон ваучер @fashionandfriendsofficial и професионално студијско фотографисање у фото студију Кинг у Бечеју.
2.место Даница Јеротијевић Тишма из Јагодине
„Max Challenge има одличан план подршке у виду групе где
делите своје изазове и напредак. Марина је фантастичан водич кроз
борбу са килограмима. Препоручујем свима да се прикључе, ако
прате правила, резултати су загарантовани.ˮ
Даница Јеротијевић Тишма је освојила боравак на салашу
Ђорђевић @salas.djordjevic на Палићу за две особе и професионално студијско фотографисање у фото студију Кинг у Бечеју.
3.место Соња Блажић из Бечеја
„Успешно завршен други круг ка мом животу без вишка килограма. Опет сам презадовољна резултатима и све сам ближе циљу.
Први пут у последњих 20-ак година знам како и шта треба јести, колико се физички ангажовати, па су тако резултати и видљиви. Програм је изврстан и топла препорука за све који имају проблема са
килограмима.ˮ Соња Блажић је била и победница Max challenge-a,
наставила је даље и у последњем Max challenge-u захваљујући
поново сјајним резултатима које је направила својим залагањем,
освојила је 3.место, здраве хладно цеђене сокове @coldpressok и
бесплатно студијско фотографисање у фото студију Кинг у Бечеју
Њих три су после 4 недеље лакше за 24 килограма!

Енова кофери су подељени због сјајних резултата: Катарини
Ковачев, Ањи Пешаковић и Марији Цветић.
Награђене су преукусним Seeraw тортама без шећера које су
потпуно у складу са правилима Max challenge-a Милијана Поздер
и Марија Пескаров.
Layla patchwork studio наградио је предивним уникатним јастуцима Јовану Јовановић, Ноеми Безег и Бранку
Миленковић.
А амбуланта Поло-мед награђује Ђурђицу Стојановић, Валентину Секулић, Андреу Гортву, Весну Дробину и Даниелу
Мандић анти-целулит масажама ударним таласима због свега што
су направиле у протеклих месец дана.

У току су пријаве за следећи Max challenge,
који почиње 31.05.2022. године.
Све информације пронађите
на сајту www.max-centar.com

14. мај 2022.
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Бечејци прекинули
серију пораза

Хендикеп са играчким
кадром резултирао
поразима

Н
О

младински фудбалски клуб Бечеј 1918 у протекла два кола (25.
и 26.) Српске лиге Војводина уписао је један пораз и једну победу. Првог маја у оквиру двадесет и шестог кола, Бечејци су остали
поражени у Адорјану од тамошње Тисе са чак 5:0, док су у суботу 7.
маја на свом терену савладали Омладинац из Нових Бановаца са 1:0
и тако се са 44 бода поново позиционирали на треће место на табели.
У тешкој и исцрпљујућој утакмици са пуно трчања, али свега неколико шанси и прилика на једној и другој страни, момци са Тисе
прекинули су серију пораза и после три изгубљена меча успели да
упишу нова три бода.
Само неколико секунди пре последњег судијског звиждука, лопту из угла Томић убацује на Ћука који главом проналази Тутњевића
на другој стативи, где је овај такође главом смешта у мрежу Омладинца за минималних и коначних 1:0.
„Знали смо да неће бити лако јер је екипа Омладинца стварно доминантна и физички спремна, али смо грчевитом борбом
оставили срце на терену и по мом мишљењу заслужено победили. Морам признати да је јако тешко после три пораза одиграти
једну добру утакмицу, јер се вероватно улио неки страх у играче
и после три изгубљена меча почели су да сумњају у све оно што
су знали. Јако нам је била битна ова победа како бисмо остали у
врху табеле“, закључује Лазар Дабижљевић, тренер Бечејаца.

У наредном 27. колу које се игра 14. маја, Бечејци путују у Панчево где ће их угостити тамошњи Динамо 1945 који је на 11. позицији
на табели са 34 бода.
„Сигурно да нас очекује једна тешка утакмица, јер су екипи
Динама преко потребни бодови за опстанак, тако да очекујем и
тамо сличну утакмицу као и са Омладинцем, са пуно борбе, дуела и трчања. Што се нас тиче, зна се, идемо да се надигравамо и
да победимо као што смо то урадили и са екипом из Нових Бановаца“, рапортирао је Дабижљевић.
Што се тиче следеће утакмице која ће бити одиграна на Градском
стадиону крај Тисе, она је заказана за 21. мај са почетком у 17 часова,
Вукашин Љубојев
а Бечејцима у госте долази 1. Мај из Руме.

акон четири везане победе, фудбалери Војводине из Бачког
Градишта уписали су и два пораза. У оквиру 25. кола остали су поражени од претендента за улазак у виши ранг, екипе
Станишића са 3:1.
„Отишли смо у Станишић тотално хендикепирани без седам – осам стандардних играча. Такође, био је то радни дан
па самим тим играчи који раде или похађају факултете нису
могли да буду у саставу. Сам резултат од 3:1 и није јако лош.

До полувремена смо успели да држимо контролу, док су у наставку са брза два гола они остварили оно што су хтели. Генерално нас та утакмица и није толико оптерећивала јер смо
знали где идемо и шта нас чека“, казао је тренер Војводине,
Ото Барта.
У другом поразу боља је била екипа Крила Крајине из Бачке
Паланке са 3:4. Имала је екипа Војводине меч у својим ногама
и водила са 3:1, али су до самог краја меча гости успели да однесу три бода из Бачког Градишта и тако након 26. кола спусте
Војводину на седмо место на табели.
„И на овом мечу смо играли без три - четири стандардна
играча. Братислав Јелић није играо због картона, нису играли ни Јанковић, Солдат, Петровић, док се Бабин на самом
загревању повредио. При резултату од 1:1 на полувремену саветовао сам играче да стисну зубе и да пробају у првих десет
минута другог дела да појачају темпо, што је уродило плодом.
Дали смо два гола, отишли на три један, и као да смо мислили
да је крај утакмице. Случајно екипа крила Крајине постиже
гол за 3:2, после тога примамо још један гол, који не сме да се
прими ни у најмлађим категоријама, а не у сениорском фудбалу - да дечко неометан шутне са двадесет метара и да ми
не блокирамо лопту која скакуће у гол. Тада смо већ бранили и тај један бод када је било 3:3. Међутим, они надахнути
изједначењем постижу још један погодак и односе бодове“,
закључује Барта.
Наредни меч који очекује фудбалере Војводине игра се 14.
маја у Бајши, док ће Градиштанци бити домаћини 22. маја Слоги
из Чонопље.
Вукашин Љубојев
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Футсалери Бечеја на
заслуженом одмору

ако се у Првој футсал лиги Србије и даље играју мечеви плејофа, играчи Клуба малог фудбала Бечеј 2003 завршили су лигашки део сезоне 2021-2022 као петопласирана екипа на табели са 10
победа, два нерешена меча и шест пораза.
Бечејци су у плеј-офу, након пораза од 5:4 у првој утакмици четвртфинала, славили у реванш мечу над Коњарником на свом паркету
идентичним резултатом (5:4) што их је одвело у „мајсторицу“, која
се играна у среду 4. маја у Београду када су остали поражени са 8:5.

лига није исто. Можда су играчи мислили да јесте исто али није,
очекивања су много већа, много више се тражи од целог тима“,
казао је тренер Бечеја, Игор Шошо.
Футсалери су тренутно на одмору, а прво наредно окупљање резервисано је за средину августа када ће отпочети припреме за нову
сезону.
„На моју иницијативу ћемо кренути са другачијим и ранијим
припремама. Неће бити више да се гледа у небо ко је спреман а
ко није, просто ће то морати другачије да се ради и да се приступи свему овоме“, закључио је Шошо.
Вукашин Љубојев

РУКОМЕТ

Ревијални меч две
рукометне генерације
у Бечеју

П

„Мислим да смо на самом крају такмичења заказали, односно да се могло више, што је било моје и очекивање управе клуба. Проблем је што смо у почетку преценили неке играче, односно мислили смо да појединци могу много више да прикажу на
терену. Током самог првенства десило се то да су неки играчи
много подбацили и то у утакмицама кад су били најпотребнији
и зато је и овај резултат такав. Поред олако примљених голова на неким утакмицама, мислим да је и сам квалитет играча у
питању, јер мислим да га немају. Можда је ово и нека реалност
клуба, али су нас баш ти играчи демантовали јер су у појединим
мечевима показали да могу мало више да искоче и онда смо ми
добили лажну слику нечега. Морам напоменути и то да екипа
није имала карактер када се путује на гостовања што већ само
по себи значи да је мањкало квалитета, јер кад имаш квалитет
није ти битно да ли идеш на гостовање или играш код куће. Ако
се у новој сезони буде играло како управа клуба жели, онда ће
морати доћи до неких резова, јер дефинитивно прва и друга

осле више од пет година, бечејски рукометаши ће одиграти једну утакмицу. Наиме, реч је о ревијалном мечу између
последње две генерације Рукометног клуба Бечеј, играчи рођени
’86. и ’93. године, који ће бити одигран 5. јуна у хали Спорског
центра „ Ђорђе Предин – Баџа“ у Бечеју са почетком у 15.30.
Иницијатор ове утакмице је један од тренера који је водио обе
селекције, Стеван Катић.
„Идеја за ово окупљање је произишла из жеље да се окупе
момци који су некада играли за РК Бечеј, од 2002-2010. године.
Екипу старије генерације водиће Брана Терзић, који је био и
један од оснивача РК Бечеја, поред Драгомира Кизе и Ђорђа
Белића. Док ћу млађу селекцију водити ја и ако успем одиграти који минут за обе екипе. Надам се да ће ово бити један нови
почетак окупљања. Лично бих желео да буде традиционално,
пошто је за сада прекинуто дружење са пријатељима из Залаегерсега, али у нади да ће се ускоро наставити и код њих одржати јубиларни 10. турнир“, појашњава Стеван Катић.
Подсетимо да су обе селекције у јуниорском узрасту оствариле
добре резултате. Момци годишта 86-то и млађи били су на финалном турниру Првенства Војводине, који је одржан у Бечеју 2003.
године и заузели су треће место, док су млађи момци у Каћу заузели четврто место 2010. године. То је уједно била и последња
званична утакмица РК Бечеја.
Вукашин Љубојев

РЕКРЕАЦИЈА

А
GRAĐEVINSKOJ FIRMI GES TRIM
POTREBAN
RADNIK-PRIPRAVNIK

ZA OBUKU ZA RAD NA
GRAĐEVINSKOJ MAŠINI.
za više informacija

0603375006

Акција „Пешачимо
у природи“

кцијом „Пешачимо у природи“, Планинарско друштво „Лессон“ из Бечеја обележиће 15 година од оснивања.
Реч је о активности коју организују по 13. пут, а сусрет планинара биће одржан у Горанском парку у недељу 29. маја са почетком у 9 сати, када је планирано окупљање учесника.
Организатори за ту прилику припремају кружну стазу у дужини од 12 километара, чији је старт у Горанском парку у 10 сати,
а циљ је код хотела „Златна обала“. Након рекреације, од 14 сати
предвиђен је ручак и дружење уз музику, док ће у 16 сати бити
уприличена додела захвалница.
Планинарско друштво „Лессон“ учесницима обезбеђује доручак, док је у хотелу „Златна обала“ обезбеђен мени ручак по цени
од 500 динара.
„Водичи организованих група треба да предају спискове
својих учесника и број заинтересованих за ручак. Сви учесници иду на сопствену одговорност и дужни су да се придржавају
инструкција водича, у складу са правилником о безбедности
и одговорности у извођењу планинарских активности Планинарског савеза Србије. Позивамо све планинаре и љубитеље
природе да нам се придруже”, наводе у Планинарском друштву
„Лессон”.
Учесници акције треба да обуку одговарајућу одећу и обућу,
и да обезбеде себи адекватну заштиту од временских неприлика.
Вукашин Љубојев
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Литерарни и фото
конкурс

анцеларија за младе расписала је два конкурса за младе:

Литерарни конкурс „Осмех је крива
која исправља све“

МАЛИ ОГЛАСИ
ПОСРЕДОВАЊЕ У
ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ
НЕКРЕТНИНА И ПРОЦЕНА
НЕКРЕТНИНА
АГЕНЦИЈСКА ПРОВИЗИЈА
3% ОД ПОСТИГНУТЕ ЦЕНЕ
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,
БЕЗ ОДЛАСКА
КОД АДВОКАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ КИМПАНОВ
НЕКРЕТНИНЕ
БЕЧЕЈ , УЛИЦА ЗЕЛЕНА 64
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 021/6911-129

Куће – локали

Канцеларија за младе општине Бечеј расписује литерарни конкурс за младе од 15 до 30 година са територије општине Бечеј на
тему „Осмех је крива која исправља све“.
Кроз конкурс желимо да спознамо које су то вредности које
младима маме осмех на лице, односно шта је то што криви њихову
линију и исправља све.
Радове на српском и мађарском језику можете послати на
email mladi.becej@gmail.com до 15. маја, а жири ће одлучити о
најкреативнијем раду, чији ће аутор бити награђен лаптопом.

Фото-конкурс „Осмех се вратио у град“

Канцеларија за младе општине Бечеј расписује фото-конкурс за
младе од 15 до 30 година са територије општине Бечеј на тему „Осмех се вратио у град“.
Пролеће нам свима доноси осмех, те овом темом хоћемо да мотивишемо младе да искористе сунчане дане и да нам покажу који је
то најлепши осмех који се вратио у град.
На овом фото-конкурсу ће, уместо жирија, наши суграђани имати прилику да донесу одлуку о најбољој фотографији гласањем.
Фотографије ће бити објављене на нашој ФБ страници и гласаће се
кликом на „Свиђа ми се“.
Награда за фотографију са највише лајкова биће електрични
тротинет.
Фотографију (једну по особи) можете послати на email mladi.
becej@gmail.com до 15. маја са назнаком „за фото-конкурс“, а
рок за гласање биће од 16. до 22. маја.
Забрањено је коришћење Фотошопа и других програма за обраду фотографија. Будите креативни!

ИЗДАЈЕМ локал 23м2 Пинк
центар приземље. Ул. Зелена 78.
Тел. 063/826-76-47
ПРОДАЈЕМ ИЛИ МЕЊАМ
кућу на спрат за стан. Кућа је
на самом почетку Новог Села у
мирној улици, са пуно зеленила. За ближе информације позвати. Тел 064/144-34-93
ПРОДАЈЕМ кућу хитно у Дрљану, 130м2, 14ари плац, струја,
вода, преко пута аутобуска станица и продавница. 2500€ моће
замена за ауто караван, млађи.
Тел. 061/297-32-58
***
ПРОДАЈЕМ кућу у улици 11.
новембра 158, цена по договору.
Тел. 065/27-26-695

СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ намештен мањи
једнособан стан од 15.5. Зелена улица, ужи центар. Тел.
064/144-34-93
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у згради у центру. Тел.
064/169-73-15
КУПУЈЕМ чамац Петрињу с
папирима. Тел. 064/129-56-79

ОСТАЛО

позивнице и осталу пратећу декорацију

ПРОДАЈЕМ нове алуминијумске мердвине (2x3 = 6м)12.000,00
Полован исправан велики замрзивач сандучар. Фадипов кровни носач за кола. Два пластична
бурета од 200л. Половне бициклове. Тел. 063/8357-531

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

Грађевинској фирми МАРКОВИЋ-ГРАДЊА 66 из Бечеја потребни мајстори свих профила. Искуство пожељно. Информације на број 063/84-36-360

Израђујемо по Вашој жељи

за рођендане, крштења и друге прославе

налепнице за све Ваше производе

ИЗДАЈЕ СЕ КУЋА

Кућа за становање
се налази у Радичевићу.

Тел. 065/8-33-73-03

ТРАЖИМ посао, превоз великом аутоприколицом (4x2) по
граду, цена 1.200 динара. Тел.
063/712-333-8
ДОО „Компас“ Бутан на кућну
адресу од 0 до 24. Тел. 6915–
112, 6911–299
РАДИМ све унутрашње и спољашње грађевинске и молерске
радове. Тел. 060/154-95-32
***
ПРОДАЈЕМ дворишне коке
носиље, старе 1 год. Цена 450
дин. Тел. 064/21-77-443
ВРШИМ услужно кошење,
крчење траве, корова и свих
врста растиња. Тел. 064/11076-67
ПРОДАЈЕМ бродић са кабином
пластични шарк, 4,20м - 1,60м
за 4 особе. Са мотором и приколицом 950€, или замена за ауто
караван млађи уз моју доплату,
Бечеј. Тел. 061/297-32-58
***
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
***
ВРШИМ услужно обарање, сечење, поткресивање великих и
малих стабала. Тел. 064/11076-67
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. 063/711-40-83

ЛИЧНИ

Момак, 45 годинa, бик у хороскопу, не пушим, не пијем, не
коцкам се и не кладим се. Тражим озбиљну и слободну женску особу за брак. Тел. 061/25017-23

Са дубоким болом и тугом, обавештавамо рођаке, пријатеље и познанике
да је изненада преминуо наш драги отац, таст и деда

МИЛОШ АВРАМОВ
1943 - 2022.

Не дамо те забораву
вечно ћеш живети у нама.
Твоји ћерке Буба и Нада, зетови Дејан и Милош
унуци Горан, Марко, Огњен и Катарина

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

Дана 14. маја навршава се шест месеци од смрти нашег супруга, оца и деде

РАДИСЛАВ ЧИПЛИЋ
- Раче -

Бескрајно нам недостајеш. Нека те анђели чувају.
Супруга Даница са децом и унуцима

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН
Дана 15. маја (недеља) у 12 часова
изаћи ћемо на гробље код нама
драге и незаборављене

БАКИЋ ПЕРСИДА
- Беба 17.5.2013 - 17.05.2022.

Фалиш нам као и оног јутра
када си се упутила на пут без повратка.
Твоји Јоле, Лела и Мића

ПОМЕН

ЈАСМИНА Пркосовачки
НИКОЛИЋ

Навршава се тужних 20 и 30 година
од смрти наших родитеља

Супруг Вукомир

Са дубоким болом и тугом обавештавамо
рођаке, пријатеље и познанике да је дана
1. маја 2022. године преминуо
наш драги отац и деда

ХАЈДУ ЈОЖЕФ

ХАЈДУ КЛАРА

1992 - 2022.
2002 - 2022.
Успомену на њих чувамо док смо живи.
Нека их анђели чувају!
Поћерка - ћерка Жужана
Син - посин Шандор
СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР НИКОЛИЋ
1955 - 2022.

Заувек ћеш остати у нашим
срцима и мислима.
Његови најмилији

САВА ЈОВАНОВИЋ
1934 - 1998.

Првог маја прошло је 24 године од смрти мога супруга,
оца, деде и прадеде. Када нам је тешко
и душа заболи више немамо оног ко нас воли.
Гледамо у небо, мисли нам се губе,
уместо да нам лако буде, нама све теже буде.
Почивај у тишини мира.
Супруга Соња, синови Миша, Миодраг и Драгиша,
шест унука и десет праунука.

Дана 9. маја навршило се 40 дана од како нас је напустио
наш драги и никад прежаљени

МИОДРАГ МАЛЕШЕВ
1962 - 2022.

Својим прераним одласком оставио си велику празнину и тугу.
Туга се не мери временом ни речима.
Понос и сећање на тебе је увек присутно а љубав вечна.
Ожалошћени: супруга Марија, син Никола,
унуци Урош, Огњен и Богдан, снајка Аида

Са дубоким болом и тугом обавештавамо
рођаке, пријатеље и познанике да је дана
3. маја 2022. године изненада преминуо
наш драги

СЛАВКО (Јована) КАЛМАР

Заувек ћеш остати у нашим
срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга Агота, брат Михајло,
синови Јован, Давид, Акош, ћерка Исидора

Дана 15. маја навршава се годину дана
како није са нама наш драги

СЛОБОДАН СТАНОЈЕВИЋ
- Бобан -

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

Са дубоким болом и тугом обавештавамо родбину, пријатеље и познанике
да је после кратке и тешке болести у 67. години преминуо наш драги

ПАЈИЋ СТЕВАН
1955 - 2022.

Ожалошћени најмилији, родбина и пријатељи
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ХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.

ВАГА 23.9. – 22.10.

Задовољнији сте својом финасијском ситуацијом. Незапосленима
ево прилике за конкретне договоре и покретање посла. Слободни,
љубав је на помолу. Бићете заљубљени и пуни страсти. Заузети,
лепа енергија и дивни тренуци са
вољеном особом. Обратите пажњу
на венску циркулацију и зглобове.

Задовољни сте на пословном пољу. Искористите овај период да се опустите и одморите. Финасије су
добре. Излазите више. Могућа појава занимљиве особе на јавним
дешавањима. Заузети ће планирати
почетак заједничког живота или
проширење породице. Проблеми
са грлом и хормонима.

Сада је време да добро размислите о новим подухватима. Реализација ваших пословних планова се конкретизује. Финансије
су боље. Могућ изненадни прилив новца. Уживаћете у романтичним тренуцима са вољеном
особом. Опустите се и уживајте.
Присутан пролазни умор. Што
више одмарајте у природи.

23.10. – 22.11.

БИК 21.4. – 20.5.

БЛИЗАНЦИ
21.5. – 20.6.

Вишак обавеза пролази. Не оптерећујте се пролазним проблемима. Пролазно незадовољство финасијском ситуацијом. Слободнима могуће занимљиво познаство преко друштвених мрежа. Размена дивних речи
и осећај заљубљености. Заузети,
порадите на комуникацији са
вољеном особом. Проблеми са
коштаним системом. Могућа посета стоматологу.

РАК 21.6. – 20.7.

Задовољни сте послом. Ситуација на
овом пољу се стабилизује. Можете са лакоћом радити, а и могућност додатног
посла. Слободни погледајте неког из вашег окружења. Могућа
љубав тамо где се најмање надате. Заузети, интимна домаћа
атмосфера ће вас учинити срећним. Проблеми са дисајним путевима. Више одмарајте.

ЛАВ 21.7. – 22.8.

СИНИША БОРОЈЕВИЋ

Čarnojevićeva 13, Bečej
6915-323

021 69 10 185
063 83 575 13

ШКОРПИЈА

Бићете задовољнији
на послу у наредном
периоду. Планирање и договори везани за посао ће бити
успешни. Клијенти као и Ви задовољни. Доста авантура и страсти се покреће. Могућа пролазна авантура. Заузети опрез од
тајних веза. Могуће пролазне
нервозе. Смирите се и што више
времена проводите у природи.

СТРЕЛАЦ
23.11. – 20.12.

Бићете активни и веома
вредни. Штедите већ неко време,
али ипак избегавајте позајмице.
Изненадни предлог сарадње са
једном особом може вас покренути. Бићете емотивни. Пуни страсти. Проводите романтиче тренутке са вољеном особом. Могућ
предлог за почетак заједничког
живота. Пролазни проблеми са
доњим делом стомака.

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.

Време је да покренете пројекте о којима
сте дуго размишљали.
Могућа појава особе из прошлости. Добро размислите пре него
пристанете на било какав однос.
Некима лепо познаство из вашег
окружења. Проблеми са кардиоваскуларним системом. Више се
крећите и што више времена
проводите у природи.

ВОДОЛИЈА
20.1. – 19.2.

Сви који се баве приватним послом имаће
успеха.
Незадовољство на овом пољу полако пролази. Клијенати задовољни, а
и ви сте. Љубав је на помолу.
Бићете пуни емоција, и позитивне енергије. Доста дружења
и излазака са вољеном особом.
Уживајте. Могући проблеми са
сном. Ослоботите се лоших мисли. Више се крећите.

Посао се покреће. Бићете доста аналитични. Доста посла, и нових могућности ће вас чинити срећним. Лепа познанства и дружења ће вас усрећити. Осећај
заљубљености је присутан. Могуће планирање породице или
проширење породице. Обратите пажњу на исхрану. Будите умерени у свему. Више се
крећите.

Наредни период вам доноси успех и радост
на овом пољу. Планове остварујете. Бићете задовољни
својим радом и финансијама. Бићете заводљиви, могућа појава партнера на послу. Заузети посветите више пажње партнеру. Будите
мало више креативни и препустите се романтици, пријаће и вама.
Пуни сте енергије, могуће пролазне
главобоље.

Остварићете неке ваше планове. Могућа
промена на овом пољу. Такође и
помоћ блиског пријатеља. Бићете
задовољни. Пуно страсти. Могућа
појава занимљиве особе. Заузети,
избегавајте љубоморне сцене или
их једноставно избаците из главе.
Могући пролазни проблеми са
алергијама. Обратите пажњу на
исхрану. Шетајте и одмарајте када
год вам се укаже прилика.

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.

INFORMATOR

РИБЕ 20.2. – 20.3.

Павлова

са вишњама и филом од беле чоколаде
Кора: 6 беланаца умутити постепено додавајући 12 кашика
шећера на крају полако умешати 2 пуне кашике густина и две кашике сирћета. Направити округло гнездо од беланаца на папиру за
печење (направити благо удубљење у средини) и пећи у рерни прво
на 180 степени кратко, пар минута, и кад нарасте смањити температуру на 120/130 степени и сушити кору док не буде онако мало
мекана на додир у средини а около чврсти крајеви (треба једно сат
времена сигурно). Ако почне да гори и да добија тамну боју заштитити фолијом.
Жути фил: 6 жуманаца, исто толико кашика шећера и два ванил
шећера, скувати фил на пари док не запени и скроз се шећер истопи,
додати изломљену једну белу чоколаду и пола путера у још врућ
фил и оставити да се охлади. Ако је фил превише густ одвојити мало
слатке павлаке за шлаг и измешати да буде мекше да се лакше развуче по кори.
Вишње фил: једна тегла компота од вишања, исцедити сок и
укувати вишње са мало шећера док не буде густо као за слатко.
Шлаг: Потребан је један тетра пак од ½ литре млечне павлаке за
шлаг из Лидла (или Президентове из фрижидера, проверити да ли је
млечна, или свежег милерама са пијаце). Користити пола др. Еткер
шлага из кесице као кремфикс, да шлаг буде чвршћи и стабилнији
јер трабе да стоји торта у фрижидеру. Умутити слатку павлаку са
мало шећера, два ванил шећера и додати прашак за шлаг онако по
потреби да буде чврст али пазити да се не премути јер лако и брзо се
претвори у путер (са милерамом са пијаце је мало компликованије
јер се јако брзо згусне, треба додати мало млека и пажљиво мутити
на најмањој брзини). Формирати Павлову ређати кора, жути фил,
вишње и шлаг на крају или вишње оставити да буду на врху.

