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ОПШТИНА БЕЧЕЈ:

Министарство одлучује
о новим групама
Министарство финансија Републике Србије
надлежно је да одлучи о томе да ли ће Општина
Бечеј као оснивач ПУ „Лабуд Пејовић“ добити
дозволу да отвори још одељења у овој установи.

Наиме, ове године током уписа показало се да је број група и
места у вртићима недовољан. ПУ „Лабуд Пејовић“ затражила је од
општине да им се дозволи да отворе нове групе и да се деца која
су остала „испод црте“ приме. Отварање нових група захтева и
повећање броја наставног и другог особља па самим тим и масе плата
које имају на располагању а за све то је потребно не само одобрење
Општине Бечеј као оснивача него и надлежног министарства (у овом

општини и у надлежним службама министарства.
До коначне одлуке колико група и колико ће тачно
бити одобрено новозапослених у предшколској
установи биће потребно још времена али према
њеним речима сви су изгледи да ће то бити
решено на начин да то буде добро и за децу и за
родитеље.

Субвенције за
енергетску ефикасност
за три месеца

Н

акон завршетка 24. седнице СО Бечеј седнице, а поводом
доношења два Правилника, заменица председника општине,
Светлана Вулетић је објаснила каква је даља процедура и који су
рокови да у наредном периоду за подношење пријава грађана који
желе да добију ове субвенције:

„Донели смо два правилника, један се тиче
енергетске ефикасности, изолације куће и
набавке столарије а други се тиче соларних
панела и делитеља за радијаторе и друга
енергетска грејна тела.

случају финансија). Родитељи деце која су остала неуписана у вртић
су се након објаве листа окупили и у центру града да негодују. Они
сматрају да је за децу веома важно не само да их неко причува док су
на послу него је за децу веома важно похађање предшколских установа пре свега због социјализације и због васпитно-педагошког рада
са њима који они код куће од бака/дека сервиса или бебиситера не
могу да добију.
Из општине Бечеј надлежни тврде да они имају и паре и добру
вољу да омогуће ПУ „Лабуд Пејовић“ да приме сву децу која су
пријављена али да то у овом тренутку не зависи од њих.
„Ове године је преко 70 деце остало неуписано. Око педесет посто од тога је деце чија оба родитеља раде. Нама није проблем новац да то решимо, ми то из буџета можемо да издвојимо, али ми
за сваку годину имамо планиране масе плата и за вртић већ имамо
одређену цифру. Наш следећи корак је да се обратимо Министарству
финансија и да образложимо због чега нама треба на том конту да се
повећа маса плата за вртић. Ми смо већ ове недеље послали допис
где смо тражили отварање нових група и уговорили састанак у министарству да им објаснимо ситуацију и надамо се да ће нам изаћи
у сусрет и да ће тај проблем бити решени и да од септембра месеца
упишемо сву децу која су пријављена. Тај састанак са одељењем за
финансије у министарству је заказан за уторак ове недеља а после
ћемо ићи и до државног секретара ако треба. Нама је јасна ситуација
у вртићу и жао нам је што је то тако компликован процес добијања
тих средстава јер сви знамо да заступамо ту пронаталитетну политику. Драго нам је што има толико деце и што ће то аутоматски стварати и мање проблема у школама касније код уписа и ми ћемо предузети све што се може да то решимо.“ - рекла је Светлана Вулетић.

Најновија информације је да је први састанак
у Министарству финансија обављен успешно
али према речима Светлане Вулетић сад следи
још доста корака (углавном административних)
који треба да се обаве и у вртићу самом као и у

Након ступања на снагу ових правилника, који ступају на снагу
8 дана након објаве у службеном листу, Општинско веће именује
комисију која ће спроводити цео овај поступак. Стручна комисија
ће бити састављена од људи машинске, грађевинске струке и
једна правник који ће моћи на најбољи начин да оцене услове за
добијање субвенција а који су предвиђени овим правилницима.
Након тога Општинско веће ће донети Јавни позив и то прво за
директне кориснике средстава, односно за фирме које ће конкурисати да буду извођачи радова. Тај јавни позив претходно мора
да иде на сагласност у надлежно министарство и ја се надам да
ћемо ту сагласност брзо и добити да би за отприлике две недеље
и могли да објавимо тај јавни позив. Након тога Комисија ће оценити пристигле пријаве, 15 дана је рок за подношење, такође 15
дана је рок и да Комисија донесе прелиминарну листу извођача
који ће моћи да изводе радове у оквиру овог програма. Комплетна документације и услови за пријаву извођача биће објављена на
општинском сајту. Након избора извођача иде рок од 21 дана
да се корисници пријаве на одређену меру од понуђених коју
желе да спроведу, следеће ја утврђивање прелиминарне листе прихваћених пројеката (са правом жалбе) и коначна ранг
листа се утврђује након још 15 дана и тек онда се приступа
извођењу радова. Битно је истаћи и то да се плаћање врши само
директним корисницима, тј извођачима и то тек по извршеним радовима и када Комисија утврди да су они извршени у складу са
пројектом који је поднет приликом подношења пријаве. Дакле,
око три месеца је отприлике потребно да се цела процедура
спроведе и да се почне са радовима. Из општине очекују да ће,
с обзиром на количину средстава, моћи да се исфинансира око
50-так пројеката. Битно је такође нагласити и да 4.190.000 динара
иде за изолацију и друге пројекте за које је везан први Правилник а
за соларне панеле и делитеље је 890.000 динара. Битно је истаћи да
грађани уколико желе да пређу на неки ефикаснији извор грејања,
ако инсталира котао на гас може паралелно са тим и да конкурише
за меру развођења радијатора или других грејних тела по кући.“ –
рекла је Светлана Вулетић.
Дан пре почетка седнице допуњен је и дневни рад па је тако
пред одборнике стигао и прва измена плана пословања ЈП „Топлана“ у којем стоји да се за сада не мења број запослених како
је планирано у првобитном плану (било је предвиђено 20 уместо
досадашњних 18.

Оснивач и издавач: ДОО „Медиум“. Адреса редакције: Бечеј, Золтана Чуке 18, телефони:
6911–999, 6912–170, факс: 6911–999, e–mail: medium@stcable.rs, www.becejskidani.co.rs.
Главни и одговорни уредник: Јелена Јанковић Ћук. Излази сваке друге суботе. Штампа:
D.o.o. Magyar Szó Kft. Нови Сад, Војводе Мишића 1. Лист уписан под рег. бројем 1638 од
19. маја 1994. код Министарства за информације Србије. Први оснивач Canon–M.
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ОПШТИНА БЕЧЕЈ:

Представљен пројекат
„ЕкоБикеНет”

У

великој Сали СО Бечеј је у среду 17. маја у организацији
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине организована презентација пројекта у оквиру међународног
пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких
стаза која има приступ природи“, односно „EcoBikeNetˮ. Пројекат се
односи на изградњу бициклистичких стаза у оквиру коридора „ЕуроВело 11“ у Мађарској и Србији, а ова бициклистичка рута протеже се од Осла до Атине у дужини од 6.000 километара. Овом приликом заинтересованим грађанима се обратила подсекретарка овог
Секретаријата Бранкица Табак.

ски туризам нешто на чега општина Бечеј жели да се истински ослони и на чега ставља фокус у претходних неколико година. Оно
што ћемо покушати да са представницима Секретаријата разговарамо јесте и могућност конкурисања за пројектно-техничку
документацију која је предуслов за изградњу наставка бициклистичке мреже. Поред тога овај пројекат обухвата и обележавање
туристичке сигнализације у заштићеним подручјима, њих имамо два у овом пројекту и то су Бељанска бара и Стара Тиса.
Значај овог пројекта који је представљен данас је што свакако може
да допринесе унапређењу свега оног што подводимо под туризам
на територији општине Бечеј и унапређивању постојеће туристичке
инфраструктуре.“ – рекао је Дане Мандић, члан Општинског већа
задужен за спорт, омладину и туризам.
Пројекат је започео 1. децембра 2020 године и трајаће 18 месеци,
са укупним буџетом од 353.735,70 евра. Реализује се у оквиру трећег
позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње МађарскаСрбија. Идеја развоја циклотуризма, односно туризма намењеног
посетиоцима који туристички пролазе Европу на бициклу веома
значајна

25. СЕДНИЦА СО БЕЧЕЈ:

З

Ова фаза пројекта се односи на израду одговарајуће
пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке
стазе дуж руте „ЕуроВело 11“, која је предуслов за изградњу бициклистичких стаза у пограничном подручју Мађарске и Србије,
као и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на
делу руте у Војводини. Укупно овај пројекат је вредан готово
354 хиљаде евра. Европска унија обезбедила 85 одсто средстава
за његову реализацију, а 15 одсто обезбедили су Покрајински
секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине.
Бициклистичке стазе које буду изграђене у оквиру будућих
пројеката на основу наведене пројектно техничке документације и
постављене туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима
значајно ће допринети промовисању здравијег начина живота.
Измештање бициклистичког саобраћаја са главних путева на којима
се тај саобраћај тренутно одвија, као и развој циклотуризма и екотуризма.
„Партнери смо на једном пројекту који је веома битан за развој
и наше привреде и туризма. Као и показатељ постојећих и развоја
потенцијала животне средине наше земље. Предвиђена бициклистичка траса у оквиру овог пројекта ће пролазити добрим делом
кроз нашу земљу. Поред тога она обухвата велики број земаља, што
значи да ће сви туристи вољни да возе бицикл моћи да преноће на
појединим локацијама и моћи да виде шта то Србија нуди. У овој фази
пројекат је базиран на остварењу основног услова, што подразумева
израду пројектно техничке документације. Израдом документације
ће се остварити услов за почетак изградње те стазе. На вашу општину ово се односи делом тако што ће на заштићеним просторима Бељанске баре и Бисерног острва бити урађена туристичка
сигнализација која ће усмеравати туристе на ова два туристичка подручја. Она ће туристима омогућити да приђу и дођу у
заштићено подручје и виде ваше туристичке капацитете тамо.
Овакве радионице и конференције које ми из Секретаријата имамо
обавезу да урадимо у оквиру пројекта имају за циљ да што већи број
становника чује за овај пројекат. Поред тога ми се надамо да ће већ
следеће године кренути и изградња трасе бициклистичких стаза која
су предвиђене пројектом за Војводину и да ће туристи већ моћи и да
користе те бициклистичке стазе. Ова мрежа бициклистичких стаза ће
пролазити кроз многе општине укључујући и вашу.“ - рекла је Бранкица Табак, подсекретарка Покрајинског секретаријата за урбанизам
и заштиту животне средине.
„Презентација пројекта која се данас одвијала овде у Бечеју у
организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине је значајна за унапређење туризма у Бечеју и туристичких капацитета целе наше општине. Овај пројекат је изузетно
важан јер у Бечеју већ постоји огранак бициклистичке мреже
„ЕуроВело 11“ посебно ако узмемо у обзир чињеницу да је спорт-

ЈП „Топлана“

а овај понедељак била је заказана је и 25. седница СО Бечеје
са само једном тачком дневног реда. Пред одборницима се
нашла Одлука надзорног одбора овог предузећа којом се даје
сагласност предузећу да учествује у пројекту „Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији“ који
спроводе Министарство рударства и енергетике и Европска
банка за обнову и развој. Одборници су потврдили ову одлуку да ЈП „Топлана“ учествује у делу пројекта од називом
„Коришћење геотермалне енергије уградњом топлотне пумпе
и котла за сагоревање метанског гаса у систему даљинског
грејања Бечеја“.
У документу који је достављен одборницима каже се да је већ
урађен први корак за учествовању у овом пројекту, урађена је Брза
студија процене у организацији предузећа и оснивача Општине
Бечеј. Брза студије је према документацији показала да су резултати веома задовољавајући и да би учешће у пројекту допринело
развоју и унапређењу услуга грејања у општини Бечеј али да би
такође унапредило и пословање самог предузећа. Поред тога ЈП
„Топлана“ је затражила да се пројекат прошири и да се овом Одлуком о сагласности обухвати и питање проширења пројекта
на израду детаљне Студије изводљивости реконструкције дела
постојеће дотрајале дистрибутивне мреже и аутоматизација
одређеног броја постојећих топлотних подстаница..
Коришћење геотермалне енергије почело је у Бечеју 2011. године од када се користи за дугорочно грејање и климатизацију у
јавним и приватним објектима. Мрежу даљинског грејања тренутно
напаја котао на природни гас. Тренутно је у плану и коришћење
геотермалне топлоте и мрежи даљинског грејања и због тога
је на бушотини БчХТ-3/9 уграђен хидротермални систем који
омогућава одвајање метана из геотермалне воде и довод у
постројење. Тренутно је у изградњи топловод за међусобно
повезивање постројења и постојеће мреже даљинског грејања.
Овај нови пројекат разматра изградњу геотермалне електране. Због тога је потребно инсталирати јединицу за пречишћавање
воде и дегазацију како би се омогућило коришћење слане воде и
гаса. Геотермална вода може директно да се користи док још нису
у мрежи потребне високе температуре воде (вода до 60 степени)
или за претходно догревање воде у зимским месецима када је потребно да вода у мрежном систему буде већа.
Према овом пројекту све нове компоненте (топлотна пумпа,
јединица за дегазацију, котао на биогас и природни гас) биће инсталиране у новој котларници на локацији укључујући и пратећи
простор за канцеларију за до 30 запослених. У пројект су урачунати и прилазне саобраћајнице и припрема и опремање плаца.
Према документацији која је приложена читав пројект
требало би да кошта нешто око 5 милиона евра с тим што је
предвиђено да Европска банка уложи око 20 посто неповратних средстава као донацију а предвиђено је да 80 посто буде
финансирано из зајма (општина или делом виши нивои власти). Према речима директора ЈП “Топлана” ова инвестиција
омогућила би да даљинско грејање у Бечеју буде чак 80-90%
независно од набавке енергената. Поред тога ова инвестиција
би решила проблем овог предузећа са губцима енергије, са
ликвидношћу па и са одређеним процентом смањења цена за
кориснике у наредних 20 година. Отплата зајма била би на
период од 15 година (са три године грејс периода). Трошкове
израде студија, идејних пројеката и надзора сносиће Европска
банка за обнову и развој.
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„ПОТИСЈЕ БЕЧЕЈ“:

ЈП „ПОТИСЈЕ БЕЧЕЈ“:

Поскупљење услуга
К

и за домаћинства и за фирме

омунално предузеће „Потисје-Бечеј“ доо затражило је од оснивача да им одобри повећање цена услуга и то од 1. јуна 2022. године. Према документацији коју су предали на усвајање последњи пут
цене су мењане у јуну 2020. године. Разлози за подизање цена који
су наведени су повећање цена горива, повећање минималне цене
рада као и свих осталих цена укључујући и цене одржавања возила,
материјала, набавке резервних делова, енергената.

К

Предаја старих
фискалних каса

омунално предузеће „Потисје-Бечеј“ доо у оквиру свог програма рециклаже покренуло је иницијативу прикупљања
старих фискалних каса из предузећа углавном на територији општине Бечеј али су вољни како кажу и да прошире то на суседне
општине уколико привредници са тог подручје желе да дођу и
да их предају.

За домаћинства тражено повећање цена
било би за око 18%.

Претходна цена за редовно недељно изношење смећа за канте од 80 литара била је 363 динара док је сада предвиђено да се
повећа на 463 динара, за канте од 120 литара цена је била 543
динара, повећање од јуна би износило 640. динара, за 1100 литара
4.994 динара на 5887 динара. Ово су цене са ПДВ.
Такође су из овог предузећа од Општине и СО Бечеј тражили
да се уведе и накнада за депоновање смећа и то у паушалном износу. Ово је образложено да је новим Законом о управљању отпадом
предвиђена и обавеза примарне селекције комуналног отпада ради
рециклаже и на нивоу домаћинстава али и правних лица и установа. Ово подразумева да се сваке друге недеље празне контејнери и
прикупља рециклажни отпада што захтева и коришћење и возила
и горива и радне снаге. Поред тога ово значи и додатна улагања у
депонију и друге трошкове.

Износ који је затражен је да се по домаћинству
али и за установе и привредна предузећа
наплаћује паушално за ове потребе 88 динара
(износ са ПДВ-ом).

Дојаве о постављеним
бомбама у основним
школама
У

Бечеј, петак 20. мај

све четири основне школе у Бечеју, школе у Бачком Градишту и Бачком Петровом Селу као и у Музичку школу у петак,
20. маја ујутру стигао мејл о томе да је у школу подметнута бомба.
Настава је одмах обустављена, полиција је изашла на терен а школе су чувале патроле бечејске полиције у до изласка контрадиверзантских полицијских јединица из Новог Сада. Средње школе
нису добиле дојаве.
Поред бечејски и скоро све основне школе и у Новом Саду
као и у целом јужно-бачком региону су добиле ове дојаве. За
сада се не зна ко стоји иза ових масовних дојава јер оне долазе
са разних мејлова који су базирани на серверима у великом броју
земаља (Швајцарска, Русија, Иран, Украјина, Словенија, Пољска,
Гамбије, Нигерије …). Претеће поруке су слате са сервиса Gmail,
ProtonMail, Eunet mail, Yandex, као и путем анонимних телефонских позива.
Из Владе Србије тврде да је ово притисак на Србију у вези са
јаснијим одређивањем према рату у Украјини и руској агресији
према Украјини, стручњаци тврде да још увек нема доказа нити
јасних индиција да иза свих ових дојава стоји исти извор и да
је организован и планиран како то тврде из Владе, нити да је то
мотив ових дојава. То поткрепљује и чињеница да овакве дојаве
тренутно су честа појава и у Босни и Херцеговини, Хрватској,
Румунији и Црној Гори.
У сваком случају свака од претњи мора да буде процесуирана по протоколу о безбедности, МУП мора бити обавештен,
Иако се до сада показало да су дојаве лажне за полицију је свака
дојава значи обавезан излазак контрадиверзионе јединице на терен, евакуацију свих грађана који су се на тим местима затекли, и
детаљан преглед сваког кутка.

Иницијатива је потекла из самог предузећа јер након почетка
примене новог закона о фискализацији који предвиђа и савременије
уређаје касе које су до сада биле у употреби више нису употребљива
пре свега јер је од почетка маја месеца Е-фискализација обавезна у
Републици Србији. То подразумева употребу новог хардверског или
софтверског решења, путем којих се издају фискални рачуни са QR
кодом. Скенирањем QR кода купци и корисници услуга могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом, а успостављају и везу
са Пореском управом, те добијају информације да ли је њихов рачун
валидан.
Претходне, старе фискалне касе су једна врста електронског
отпада којем свакако није место у комуналном отпаду. Ипак, иако
је закон ступио на снагу проблем одлагања ових апарата није системски решен. У већим трговинама и у трговинским ланцима, како
кажу у „Потисју“ биће сигурно организовано повлачење старих
каса и предаја на места за складиштење електронског отпада али
за мање индивидуалне радње то значи да ће се оне сигурно наћи у
контејнерима као обичан комунални отпад.
На конференцију за штампу која је у предузећу „Потисје
Бечеј“ одржана овим поводом Велимир Цвејанов, еколог у фирми, је рекао да је у овом случају ово предузеће само једна врста
промотера јер ће сакупљање каса вршити за фирму „Божић и
синови“, реномирану фирму која се бави рециклажом и која је и
овлашћен оператер за сакупљање електронског отпада.
Привредници ће моћи да своје старе касе предају на депонији
„Ботра“ у следећих неколико месеци. Овај програм није временски
орочен али може да се претпостави да ће сви који су заинтересовани
то и урадити у наредних неколико месеци.
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Помор рибе
на Мртвој Тиси

рошле недеље су се на бечејским групама и на друштвеним мрежама појавиле фотографије великог помора рибе на
Мртвој Тиси код Медењаче. О овоме је обавештена и општинска
инспекција заштите животне средина која је ове фотографије и на-

лаз проследила надлежној покрајинској инспекцији. С обзиром да
само подручје око Мртве Тисе и Медењаче припада и у надлежности је општине Нови Бечеј алармирана је и њихова инспекција
јер је и званично читав овај случај ван ингеренција наше локалне
општинске инспекције. Без обзира чија је ингеренција у питању
велика количине мртве рибе која плива на површини Мртве Тисе
је узнемирујући призор који потенцијално може бити и веома штетан за непосредно окружење. Овако масован помор рибе налази
се тамо где грађани често пецају, на воденој површини која није
далеко од насељеног подручја, уз куће и домаћинства. Ово може
бити потенцијално веома опасно ако се утврди да се ради о неким
хемијским супстанцама којима је загађена вода а који могу бити
штетни и за људе. То значи да за грађане и Бечеја и Новог Бечеја
је најмање важно која је инспекцијска служба надлежна и која би
требало да интервенише јер овај инцидент не може остати неистражен и игнорисан.
Покрајинске инспекције је након обавештења који су добили
изашла на терен у понедељак 16. маја заједно са општинским инспектором заштите животне средине и шефом Одсека општине
Бечеј. То је учињено и са инспекцијом из Новог Бечеја са друге
стране обале. Према прелиминарном и незваничном мишљењу
покрајинске инспекције највероватнији узрок овог помора рибе су
неповољни климатски услови, веома високе температуре за овај
период године и веома низак ниво водостаја што није типично за
пролећни период.

MENJAČNICE • PÉNZVÁLTÓ

MONETA
Platni promet

Najpovoljnije u gradu

У

Нови хотел расписао
конкурсе за радна
места

Змај Јовиној улици у Бечеју на плацу у близини Јодне Бање
је прошле године 4. марта свечано постављен камен темељац
за хотел са четири звездице „Experience“. Инвестиција вредна 2.5
милиона евра полако се приводи крају као заједнички пројекат
мађарске Фондације Просперитати и акционарског друштва „Arthur
Bergmann“ из Мађарске. У Бечеју је регистрована и локална фирма под називом „Obrock food“ чији је заступник Деже Фехер, која
се према опису из АПР-а бави делатношћу ресторана и покретних
угоститељских објеката. Та фирма је и званично пре две године на
конкурсу Фондације Просперитати добила око милион евра за ову
инвестицију, остатак од око 1,5 милион је обезбедило акционарско
друштво „Arthur Bergmann“ из Мађарске.
Да се хотел дефинитивно приводи крају и да је могуће да ће
и рокови за завршетак изградње који су предвиђени за крај ове
године бити испоштовани сведочи и објава конкурса за радна
места које је фирма „Obrock food“ расписала средином маја месеца. Па је тако у огласу за пријем нових радника објављено 20
радних места у хотелу и то: за по једног извршиоца: за менаџера
одржавања хотела, супервизора домаћинства, супервизора
рецепције, менаџера за храну и пиће и за главног кувара, по два
извршиоца за помоћног радника у кухињи и два кувара, за 5 извршиоца са позицију собарице и 6 извршиоца за рецепционаре.
За менаџера одржавања хотела рок за конкурисање за посао је
31. јули док је за све остале позиције рок 30. септембар.
У питању је је хотел са око 25 соба и три апартмана који ће у
свом склопу имати и спа центар, терен за мини голф, ресторан, теретане и друге пропратне садржаје. Задњим делом хотел гледа на
Горански расадник па је овим пројектом предвиђено и уређење тог
околног простора, Пројекат је укупне вредности 2,5 милиона евра.
„Просперитати“ је мађарски фонд у Србији који је до сада одобрио новац за реализацију 14.000 пројеката у областима развоја
привреде, туризма и пољопривреде, куповине кућа за младе брачне парове и др. Фондација Просперитати представља мађарску регионалну фондацију за заједнички развој у Војводини. Фондација
је добровољна, невладина и непрофитна организација, основана
ради остваривања добротворних циљева. За главног инвеститора
„Arthur-Bergmann Hungary“ ово је једна од мањих инвестиција која
је такође пилот пројекат у Србији, нека врста испипавања тржишта и
могућности за даље инвестирање.

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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ОПШТИНА БЕЧЕЈ:

Највише средстава добила је организација под називом Бечејски
едукативни центар и то 350.000 динара, Друштво пријатеља деце
подржано је са 250.000 динара као и Хуманитарно удружење „Ђина“
такође са 250.000 динара. Удружење грађана „Променада“ добило
је 160.000 динара, БУМ и Друштво интелектуалаца „Браћа Тан“ по
130.000. Сви остали програми подржани су са 100 и мање хиљада
динара. У овој области није било одбијених пројеката.

Општина Бечеј је објавила резултате конкурса
за цивилна удружења за програме и пројекте из
четири различите области: из области културе,
социјалне политике и области омладинске
политике и остали корисници.

Број програма који су подржани из области
омладинске политике је 10 и то са укупном
количином средстава из буџета у износу од
1.200.000 динара.

Резултати конкурса за
цивилне организације

Укупна средства која су додељена цивилним организацијама
ове године су 16.950.000 динара.

На конкурсу из области културе одобрено је
36 програма у укупној вредности од 12.000.000
динара.

Највише средстава из ове области као и раније добили су
МКУД „Петефи Шандор“ (4 милиона динара) и КУД „Ђидо“ (3
милиона динара), Друштво интелектуалаца „Браћа Тан“ добило је 600 хиљада динара, „Мајске игре“ 400 хиљада, Уметничко
такмичење средњошколаца „КМВˮ 350 хиљада и БУМ 250 хиљада
динара, Друштво народне – уметности и стваралаштва „Потисје“,
КУД „Бранко Т. Радичевић“, Круг културе „Др. Имре Киш“, КУД
„Ђерам“, Уметничко удружење „Културкор“ су сви добили 210
хиљада динара, Организација резервних војних старешина добила
је 200 хиљада динара , док су „Војвођанска организација младих“,
Хор „Scshola cantorum“, Градски оркестар „Беус“, Бечеј „Фолк фест“
и „Завичајни дани“ сви добили по 150 хиљада динара. Сви остали
програми су за своје пројекте подржани од стране Општине Бечеј
100 и мање хиљада динара. Комплетан списак подржаних пројеката
и програма можете наћи на сајту Општине Бечеј. Један програм је
одбијен на овом конкурсу и то пројекат организације под називом
Удружење Срба Косова и Метохије „Грачаница“ због непотпуне
документације.

Највећи износ којим је један пројект подржан у овој области је
БУМ-ов пројекат „Покрени механизам“ и то са 280.000 динара, Група грађана „Наше село“ из Бачког Петровог Села са 220.000 динара Друштво интелектуалаца „Браћа Тан“ са 260.000 динара. Остали
програми који су подржани су на 100 хиљада и мање. У оквиру овог
конкурса одбијена су чак три пројекта и то програм Удружења великих породица „Бобита“ јер није удружење из области омладинске
политике, са истим образложењем одбијен је и пројекат Удружења
„Етно ризница“ док је пројекат Реформске хришћанске општине
одбијен јер није у питању удружење.

За пројекте из расписа конкурса под називом
„остали корисници“ подржани су пројекти
цивилних организација из различитих области и
то пројеката са укупним средствима од 2.000.000
динара.

Само две организације добиле су за своје пројекте више од 100.000
динара и то „Савез удружења Народно ослободилачког рата“ 250.000
динара и Друштво за афирмацију инвалида „Феникс“ са 200.000 динара. Три пројекта су одбијена и на овом конкурсу и то Хуманитарно
удружење „Ђина“ због непотпуне документације, Друштво интелектуалаца „Браћа Тан“ јер је била у питању неодговарајућа област за
тај пројекат и поново Реформска хришћанска црквена општина јер
није у питању удружење грађана.

Када су у питању програми из области социјалне
заштите подржано је 13 пројеката укупне
вредности 1.750.000 динара.
COVID-19:

Периодични извештај
У

(10. маја – 24. маја)

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. У Бечеју на дневном нивоу скоро да више и нема зараженех. Укупан број заражених за две недеље спао је на 8 нових
случајева. Драстично смањење бележи и број активних случајева
и сад је само 9. Прилично се смањио се и број оних који се
јављају у ковид амбуланту са сумњом да су заражени па је тако
за две недеље било само 240 тестираних у ковид амбуланти.
У овом тренутку је 7806 наших суграђана у Бечеју прележало
ковид од почетка пандемије. У ове две недеље, на жалост, ипак
било је и хоспитализованих особа због вируса и то два пацијента
су пребачена на болничко лечење али није регистрован ниједан
случај деце оболеле од ковида. Да поновимо и обавештење Дома
здравља да су маске у медицинским установама и даље обавезне
на свим осталим местима сад је то само препорука за затворене
просторе.
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 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.

Следећи број Бечејских дана
излази 11. јуна.
Ваше мале огласе и помене можете
предати до 7. јуна (уторак)
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Bella Toscana
Bácsföldváron

Farkas Angéla a családjával harminc év után
költözött haza a festői szépségű Sienából

„V

ajon hány embernek adott már gyökereket a Tisza?” – teszi fel a
kérdést Ljasuk Dimitry filmrendező A Tisza nevében című dokumentumfilmjében. Nem tudom, mi a válasz a kérdésére, de egyikük egészen biztosan Farkas Angéla - a temperamentumos hölgy Európa egyik
legnagyszerűbb gótikus városát, a
toszkán dombokon fekvő Sienát 30
évig tartó szerelem után cserélte le
a kedvéért. Angéla az idén áprilisban szülőfalujában, Bácsföldváron
teremtette meg az ő Bella Toscánáját (Szép Toszkánáját).
Mire kora délelőtt leülünk a
gasztrobár egyik asztalához, Angéla már kipipálta a feladatok egy
részét: bedagasztotta a pizzatésztát, kisütötte a csokikrémes tekercseket, letudta a beszerzéseket, a
munkatársaival megbeszélte a napi
feladatokat és süti a szezámmagos
lepényeket.
„Egyszerű, de minőségi alapanyagok kellenek az olasz konyAngéla életét most a Bella Toscana
hához, a jobb áruért – olívaolajért,
tölti ki Bácsföldváron
mozarelláért – Újvidékre utazom
heti két alkalommal. A bazsalikomos hámozott paradicsomot én magam
készítem, nálam ez kerül a pizzára, nem a ketchup.”
Angéla pontosan tudja, mitől jó az olasz pizza: először is a komótosan készülő tésztától, aztán meg a válogatott, harmonikus feltétektől – és
ebben az esetben valóban a kevesebb több. Andrea 30 évig élt Olaszországban, két éttermet nyitott a férjével, és sikerült nem csak a turistákat,
de a helybélieket is meggyőzniük arról, hogy jó konyhát visznek. Amikor
a kilencvenes évek elején a férjével elkerültek Sienába, nem hogy az olasz
konyhát, de még a nyelvet sem ismerték.
„Sienában élt egy ismerősünk, azért esett a választásunk erre a városra. Egy utazótáska volt minden vagyonunk, pénzünk semmi, a nyelvet
nem beszéltük, tele voltunk szorongással, aggódással. Munkába álltunk,
elkezdtük elsajátítani az olasz nyelvet, magunkévá tettük a hagyományaikat, elkezdtem templomba járni – végül beilleszkedtünk és befogadtak
bennünket. A férjem konyhán kezdett el dolgozott, aztán séf lett belőle,
és beleszeretett a vendéglátásba. Én is konyhán kezdtem, aztán teremben
folytattam a munkát, és elvégeztem egy sommelier-képzést is. 15 év után
nyitottuk meg az első, majd a második vendéglőnket.”
Angéla szerint sokszorosan kellett bizonyítaniuk, hogy külföldiként
is megállják a helyüket a toszkán konyhában, és hónapok teltek el, mire
lassan elkezdtek érkezni a vendégek: sokat dolgoztak, de szenvedéllyel
és boldogan csinálták. A sok munka mellett Angélának még ahhoz is volt
energiája, hogy megvalósítsa egy régi vágyát, és 30 évesen beiratkozzon
egyetemre olasz irodalmat tanulni.

tusos fotóval próbálok kedvet csinálni ahhoz, hogy benézzenek hozzánk.”
Még mielőtt megnyílt volna a Bella Toscana, Angéláék otthon sütöttek, főztek, rendelésre vitték tőlük az ételt. A gasztobár még alakul,
szeretnének majd fagylaltot, süteményt is árulni, Olaszországból pedig
remek borokat, sajtokat, olívaolajakat importálni.

Tisza csak egy van

Amikor azt kérdezem Angélától, hogy mi hiányzott neki itthonról a
leginkább Olaszországban, csak pár másodpercig gondolkodik a válaszon.
„Tudod mi? Sokszor becsuktam a szemem és éreztem a Tisza vizét a
bőrömön. Itt nőttem föl, a fürdések meg horgászások emléke, az iszapos
illat visszahúzott. El is tökéltem, hogy még aktív korszakomban visszajövök, hogy még én is fürödhessek a gyerekeimmel a Tiszában. Amikor két
évvel ezelőtt hazaköltöztünk, felújítottuk a nagyanyám házát, vettünk egy
hétvégi házat a Tiszán, és lett egy kis szőlőnk is - tavaly már szüreteltem
és elkészült az első borom. Nyugodtabb életet élhetünk itt, több időnk van
egymásra, és megelégszünk azzal, ami rendes tempóval belefér a napba.”
A folyó és a falu szabadsága Andrea fiát is boldog kamasszá érlelte.
Emanuele angol iskolába járt és olaszul beszélt. Mielőtt elkezdte volna a
hetedik osztályt, két hónapig tanult csak szerbül, de év végén kitűnő lett
a bizonyítványa.
„Egészen más személyiség lett, olyan boldognak látom! Tudod, mi
lett a közös pontunk? A Tisza. Délelőtt tanult, délután mentünk le fürödni,
ugráltunk a vízbe a hídról. Szabad lett: biciklizik, egyedül megy vásárolni, elhagyott cicákat fogadtunk be, gazdátlan kutyákat hozott haza, így
lett Dundink, Bodrink, Zsuzsink. Sienában lakásban élünk, erre nem volt
lehetőség. A falusi élet teljesen megváltoztatta a fiamat, sokat nevet, befogadták az iskolatársai is, de mi is több időt tudunk egymással tölteni.”
Emanuele, aki borzasztóan szeret focizni, a nyolcadik osztályt már a
tótfalusi Nyers István Labdarúgó Akadémián folytatta.

La Cucina Italiana

- Mondd Angéla, mitől olyan jó az igazi olasz konyha?
- Az igazi olasz ételek íze egészen más, mint az itteni utánzatoké.
A tészta minél kevesebb élesztővel készül, annál könnyebben emészthető, tehát sokkal tovább kell keleszteni. Én legalább egy nappal előbb
begyúrom, kelesztem, másnap újra begyúrom, kelesztem, csak ezután mehet a sütőbe. A pizzára pedig nem teszünk ketchupot!
- No de ki fog végül betörni ebben a kérdésben?
- Ez nagy dilemma, mert harcot vívok a ketchup ellen! Ha valaki
kér - márpedig kérik sajnos -, akkor a felszolgáló kiviheti, de mi nem
teszünk ketchupot se a pizzára, se az asztalra. Itt még azon is megátalkodnak az emberek, hogy vékony, ropogós a pizzánk, bazsalikomos paradicsompürével…Itt még az a jó pizza, amire mindent rápakolnak, de hát ez
nem tankolás! Ebből nem engedek, ahogy a standard pizzaméretből sem
– nincs kicsi meg közepes meg családi. Van egy kezdeti elégedetlenség,
de majd megszokják.

Megvalósuló álom Bácsföldváron

Még az olaszok is úgy látják, hogy két Itália létezik: az az ország,
amelyiket ők élnek nap mint nap, és az, amelyiket a turisták csodálnak
egy rövid ideig. Angéla azt mondja, Olaszországban borzasztó nehézkes
a bürokrácia, kapcsolatok nélkül jószerivel semmit nem lehet hatékonyan
elintézni.
„Végül részben ezért is döntöttünk úgy, hogy hazaköltözünk. Sok lett
a feszültség, szaporodtak a problémák, az utóbbi években egyre nehezebb
volt munkaerőt találni, erre jött még a járványhelyzet. Nehéz döntés volt,
de eladtuk az egyik vendéglőt, majd a másikat is, és hazaköltöztünk a
fiunkkal. Matild lányunk Sienában maradt, ő ott dolgozik.”
Angéla még itthon ismerte meg macedón származású férjét, amíg ő
is haza nem költözött végleg Sienából, Angélának nélküle kellett gyakorlatilag egy hónap alatt tető alá hozni a semmiből egy gasztrobárt Bácsföldváron, ahol tulajdonképpen még egy rendes kávézó sincs. Angéla
március elején bérelte ki a helyet, egy hónapig dolgozott rajta, és április
16-án megnyitott.
„A Bella Toscana egy álom megvalósulása. Egy olyan találkozási
pontot szeretnék teremteni itt a faluban, ahol kortól, nemtől, nációtól függetlenül összejönnek az emberek, ahova a bevásárlás, a piac vagy a mise
után is betérhetnek. A Facebookon is igyekszem ehhez kedvet csinálni,
lefotózom a reggeli cappucinót meg a brióst, és kiírom, hogy „Buon giorno, Bella Toscana!” Máskor egy toszkán tájképpel vagy valamilyen gusz-

Angéla az egyik sienai éttermük munkatársaival

- Az olaszok sok tésztát és pizzát esznek, mégsem kövérek, ez hogy
lehet?
- Az olaszok egyrészt durumból készült tésztát főznek al dente, azaz
roppanós állagúra. Pizzát hetente egyszer esznek vacsorára, de ebédre
szinte minden nap tészta van, viszont sok zöldséget és salátát is esznek,
szépen, lassan. Az a gond, hogy itt az emberek a fast foodot szeretik inkább, még a lasagnét is csomagolva, elvitelre kérik. Hogy ezt az igényt is
kielégítsük, a vendéglő melletti helyiséget is ki szeretnénk majd bérelni.
Végül is nem pihenni jöttünk haza: csináljuk a dolgukat, de már más tempóval…
- Nem hiányzik Olaszország?
- Én nagyon szeretek visszajárni Olaszországba, de már csak látogatóba, turistaként. 30 éve is tudtuk, hogy haza fogunk jönni, erre készültünk.
Sienában mindig a falumról álmodtam, most nem álmodom Toszkánával
– egyértelmű, hogy hazaértem.
F.R.
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Jubilált a Kőketánc Óbecsén

A kiemelkedő csoportok kiemelt arany minősítésben részesültek,
emellett a zsűri négy oktatót és koreográfust - az óbecsei Cseszák Korcsik

M

ájus 20-án és 21-én mintegy ezernégyszáz résztvevővel tartották
meg Óbecsén a Kőketáncot. A vajdasági óvodások és általános iskolások énekes népijáték- és néptáncversenyét 25. alkalommal szervezte

Mezítlábas kanászok a színpadon

Anikót és Cseszák Balázst, a péterrévei Ferencz Katalint és a temerini
Lukács Imrét - külön is díjazott.
F.R.

A péterrévei lányok fellépés előtt

meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. A zsűri és a közönség Vajdaság csaknem negyven településének 63 produkcióját láthatta.

Óbecsén indultak el
Vajdaság első hibrid taxijai

T

A különdíjas Ferencz Katalin a fellépés előtt a szoknyákat igazgatja

– Egy nagyon jó Kőketáncon vagyunk túl, amely a feladatát és célját
teljesítette. A gyerekek ugyanolyan tüneményesek voltak, mint az elmúlt
huszonnégy alkalommal. Ők nagyon élvezik azt, amit csinálnak, ez ad
évről évre nekünk is erőt a folytatáshoz – mondta Szabó Gabriella, a rendezvény megálmodója és szervezője.

A díjazott oktatók egyike, Cseszák Korcsik Anikó az egyik csoportjával

A zsűri tagjait az idén is az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Népművészeti Egyesület delegálta. A produkciókat Strack Orsolya néptáncoktató nézte végig, aki már harmadszor vett részt zsűrizőként a rendezvényen, illetve a Kirch Zoltán–Podpácz Bea, komlói néptáncoktató
házaspár értékelte a látottakat. A fellépők arany-, ezüst- és bronzminősítést kaptak.

avaly év végén Vajdaságban elsőként Óbecsén kerültek forgalomba
a Crveni E Taxi hibrid autói. A korszerű és környezetbarát járművek
károsanyag-kibocsátása 35 százalékkal alacsonyabb, mint a hagyományos autóké. A taxis cég szolgáltatásai is nyugati színvonalúak.
A környezetvédelmi szempontok mellett az utasok biztosítása és
biztonsága is fontos a cégnek.
- Minden utas, aki beül a mi autónkba, egészen addig biztosítva van,
amíg ki nem száll a taxiból. A mi autóink a Toyota Corolla legújabb
modelljei. A Toyota világelső a hibrid autók és a biztonsági rendszerek
tekintetében. Ezek a Toyota autók aktív és passzív biztonsági rendszerekkel is rendelkeznek – ismertette a biztosítási feltételeket és a biztonsági rendszereket Brankov Dejan menedzser.
A Piros e-taxi névre hallgató, de fehér és zöld színű hibrid autók a
város több pontján, de Bácsfölváron és Péterrévén is posztolnak. Óbecse községben jelenleg közel 50 taxi van, ebből 12 autót üzemeltet a
Crveni e-taksi vállalat, amelynek a flottájába heteken belül további két
jármű érkezik.
Aleksandar Golubović, a Crveni E Taxi tulajdonosa 15 évvel ezelőtt
Újvidéken indította el a vállalkozását, majd a székvárosi sikeren felbuzdulva Verbászon, majd a szomszédos Kúlán is elindultak a taxijai.
- Decemberben Óbecsén kerültek forgalomba a cég első hibrid autói - egy olyan időszak volt ez, amikor a cégünk annyira megerősödött,
hogy már a társadalmi felelősséget is fel tudtuk vállalni. Ezért döntöttünk kísérleti jelleggel a hibrid autók mellett, amelyek lényegesen kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint a többi autó. Ez egy komoly
beruházás volt, hiszen a hibridek 2,5-3-szor többe kerülnek, mint a hagyományos autók. Úgy gondoltuk, Óbecse azért jó választás ehhez,
mert a városban komoly beruházásokat terveznek, gyógyfürdő is épül
majd, és mi igazodunk ehhez a trendhez. A legkorszerűbb technológiát
alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy számítógépes rendszer választja ki
a címhez eső legközelebbi járműt. Ez egy olyan szoftver, amit kifejezetten taxis szolgáltatásra fejlesztett ki egy kraljevói illető - szerintem
Európában ez a legjobb ilyen rendszer. Ennek köszönhetően normális
körülmények között 3-5 perc alatt a helyszínre érkezünk - – mondta el
Aleksandar Golubović.
A 24 órás szolgáltatást nyújtó cég árai igen versenyképesek: helyben 200 dinár az alapdíj, ezért 2.5 km-t viszik az utast. Ezt követően
55 dinárba kerül egy km. A városon kívül is nagyon kedvező árakat
számolnak fel: Bácsföldvárra például 550, Péterrévére 650, Újvidékre
2700, a belgrádi reptérre pedig 6000 dinár a fuvardíj.
A taxis cég azt tervezi, hogy még az idei évben megvásárolja az első
elektromos autót is, amely semmilyen káros anyagot nem bocsát ki –
ilyen taxi Vajdaságban még sehol nincs.
F.R.
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ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЖЕНЕ СА СЕЛА:

У Пољаници у току
курс српског језика

У најмањем селу бечејске општине - Пољанице,
недавно су почеле бесплатне радионице у оквиру
пројекта „Ка унапређеној безбедности жена у
општини Бечеј“.

Курс српског језика као језика средине се у месној заједници
одржава два пута недељно, уторком и четвртком од 19 сати, и то
је само једна од бесплатних едукација које организује Бечејско
удружење младих (БУМ) у оквиру поменутог пројекта.

Поред радионица које ће водити стручњакиње из Центра за
социјални рад Бечеј, у пет села општине Бечеј биће организовано и
психолошко саветовалиште, као и обуке књиговодства, пословања
и писања бизнис плана, те језика средине – српског и мађарског
и шивења. Уз то, биће организоване и посете послодавцима са
територије општине Бечеј.

Информације о курсевима и другим врстама
програма могу се добити на број телефона
062/373-427 или на имејл ana@bum-becej.org.

Додајмо да је само у току 2021. године Центру за социјални
рад Бечеј пријављено 154 случаја насиља према женама. У
највећем броју забележени су случајеви психичког и физичког насиља, док се економско насиље као такво не препознаје.
Пројекат „Ка унапређеној безбедности жена у општини Бечеј“
спроводи Бечејско удружење младих уз подршку Агенције
Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена
UN Womenу Србији у сарадњи са Амбасадом Краљевине Норвешке у Београду.

Матурантски плес

Фокус пројекта, у оквиру ког је, иначе, планирано чак 258
радионица, јесте оснаживање и повећање запошљивости жена из
сеоских средина. Како би се помогло женама да препознају насиље
и да се обрате надлежним институцијама у циљу заштите и подршке,
БУМ од овог пролећа припрема бројне активности за око 300 жена
са села у општини Бечеј чији је положај додатно неповољан. Наиме,
отежавајуће околности за њих су већа незапосленост и отежан приступ услугама Центра за социјални рад и другим службама које им
могу помоћи да изађу из насиља и економски се оснаже.

„СЕВЕР ЂУРКИЋ“ НАСЕЉE:

Акција „Комшије
кувају за комшије”

Становници насеља Север Ђуркић организовали су још једну
успешну акцију „Комшије кувају за комшије“. У недељу 22. маја
организовали су заједнички недељни ручак који је протекао у лепом дружењу и дегустирању укусних јела. Организатори кажу да
је послужено је више од 150 оброка и испечено више од 100 палачинки. Укупно је сакупљено 50.750 динара, који ће се користити

за уређење насеља. Акција је имала и хуманитарни карактер јер је
један број оброка је прослеђен као донација социјално угроженим
суграђанима. Они су на свом фејсбук профилу изразили и велику
захвалност „куварима“ и свим осталим комшијама и суграђанима
који су подржали или посетили ову акцију и дружење. Посебно
су се захвалили на подршци Пекари Цветановски Василије, Радету Јоцићу, Disko Bar Clubu Бечеј и екипи ТВ Бечеј која је пропратила ову акцију. Најавили су и следеће овакво дружење на јесен
поново.

М

на тргу

атуранти бечејске Гимназије и Економско-трговинске школе
су на централном градском тргу и ове године организовали
традиционални матурски плес. Бeчejски матуранти су тачно у
пoднe 20. маја извели „European Quadrille Dance Festivalˮ, матурантски кадрил који је у Србији почео да се одржава 2005. године.
У Бечеју ово је десети по реду матурантски плес (претходне две
године није одржан због пандемије). Ученици завршних разреда
ове две средње школе су последњих неколико месеци радили и
увежбавали кореографију на часовима физичког. Поред стандардног кадрила који је део традиције они су плесали и заиста се лепо
забавили уз Пачији плес, Пингвин плес (нешто као Конга), чардаш
и коло.
Према речима директора ове две школе све укупно на тргу је
ове године било око 240 матураната.
„Полагања матурских испита нам почињу одмах после матурске вечери која ће бити организована 30. маја, то је понедељак, у
среду након тога је пријава матурских радова и практично од тог
четвртка у Гимназији почиње полагање матуре које се завршава
16. јуна. Последњи наставни дан за наше матуранте је следећи петак који ће они провести у школи где су позвани и родитељи на
сад већ традиционални испраћај матураната и то почев од 8 сати
ујутру до 10. Када је начин полагање матуре у питању ту се ништа
није мењало у Гимназији још од 1992. године али за две године
очекујемо државну матуру, припремамо се за то, јер ће то из корена променити све што се тиче гимназијске матуре. Ове године
80 ученика завршава четврти разред Гимназије. Када је у питању
прослава матурске вечери, 30. маја скуп ће бити у центру, овде у
6 сати поподне након чега ће бити организована поворка у 7 увече, матуранти ће направити један мало већи круг око центра, поред економске школе, па Дома здравља, поред базена, па поред
Гимназије и поново на трг код Општине, мислим да ће то бити
и најсвечанији и најлепши део обележавања те матурске вечери.
Након тога је окупљање у Ветрењачи и дружење.“ – рекао нам је
Миодраг Басарић, директор Гимназије.
„Наши матуранти завршавају са наставом 3. јуна, матурске
испите полажу од 6. до 10. јуна а 13. јуна имају матурско вече.
Мађарска одељења заједно са техничком школом славе матурско
вече 15. јуна. Опраштање од матураната ћемо организовати у преподневним сатима 3. јуна. Поред тога биће највероватније организована, као што је то било и претходних година, велика завршна
заједничка свечаност за све три школе али тачан датум и сатница
још нису утаначени али ће то највероватније бити у петак 17. јуна.
Наравно тада ћемо и свечано прогласити и ученике генерације за
све три школе, биће награђени најбољи ученици, али о томе ћемо
још обавестити медије.“ – рекла је Гордана Ковачев, директорица
Економско-трговинске школе.
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64. МАЈСКЕ ИГРЕ:

Додељене награде
најбољима

Завршене су и овогодишње, 64. по реду
мајске игре. Стручни жири је подели награде
најбољим представама, глумцима и другим
ауторима представа.

Они најважнију „Златног пажа“ фестивала ове године је по
мишљењу жирија у саставу: Сања Микитишин, глумица Српског
народног позоришта из Новог Сада, Моника Пешиц, глумица
Народног позоришта из Суботице, Бојана Милановић, глумица
Српског народног позоришта из Новог Сада доделили су:
У конкуренцији представа за децу:
Златни паж у конкуренцији представа за децу Глумачкој радионици добила је представа Дома културе из Чачка за извођење
представе „Капетаница Џун Пиплфокс“, Сребрног пажа у доделили су ансамблу Színes Szilánkok Dijákszínpad (Ђачка сцена Шарене
искрице), Нови Сад за извођење представе „John Peoplefox kápitány“
(Капетан Џон Пиплфокс). Бронзани паж освојили су Бечејци, Дечији
драмски студију Градског позоришта Бечеј за извођење представе
„До последњег шаха“
Награду за најбољу главну мушку улогу освојио је Николај
Ерак (за улогу Белог краља Гамбитуса у представи „До последњег
шаха“Дечијег драмског студија Градског позоришта Бечеј), за
најбољу главну женску улогу Маша Урошевић (Сали Секира у
представи Капетаница Џун Пиплфокс, Глумачке радионице Дома
културе Чачак), за најбољу споредну мушку улогу Роберт Санто
Ђачка, сцена Шарене искрице, Нови Сад за улогу Корњаче у представи „John Peoplefox kápitány“ (Kapetan Džon Piplfoks) а за најбољу
споредну женску улогу равноправно су поделиле Ђурђа Вујовић и
Анђелија Обреновић за улогу Сирена у представи „Капетаница Џун
Пиплфокс“, Глумачке радионице Дома културе из Чачка.
У конкуренцији представа за младе:
Стручни жири је доделио награду Златни паж у конкуренцији
представа за младе Ансамблу Színes Szilánkok Diákszínpad
(Ђачка сцена Шарене искрице) за извођење представе „Tenger a
lélekben“ (Немир у души). Стручни жири је доделио Сребрни паж
ансамблу «Културоциклина» из Крушевца за извођење представе
„Краљ Иби“ и Бронзани паж Аматерском позоришту Дома културе
Пријепоље за извођење представе „Перон за сутра“.
Најбољу главну мушку улогу равноправно деле Мартин Томић
(улога Приповедача у представи „Краљ Иби“ Културоциклина из
Крушевца) и Тарик Ханић (за улогу Чарлија у представи „Перон за
сутра“ Аматерског позоришта Дома културе Пријепоље). Награду
за најбољу главну женску улогу добила је Дорис Ковачевић за улогу Јелене у представи „Краљеви и коњушари“ у извођењу Драмске
секције Опће гимназије Католичког школског центра Свети Фрањо
из Тузле
Најбољу споредну мушку улогу равноправно деле Амир Каљић
за улогу Микија у представи „Перон за сутра“ Аматерског позоришта Дома културе Пријепоље и Иван Димитријевић за улогу Културе
у представи „Краљ Иби“, „Културоциклина“ из Крушевца. Награду
за најбољу споредну женску улогу добила је Магдалена Томић за
улогу Доре у представи „Краљеви и коњушари“ у извођењу Драмске
секције Опће гимназије Католичког школског центра Свети Фрањо
из Тузле.
На фестивалу су додељене и награде за остале ауторске радове за припрему представа:
Награду за најбољу режију фестивала добила је Терезији Фигура за режију представе „Tenger a lélekben“ (Немир у души) Ђачке
сцене Шарене искрице Нови Сад. Награда за најбољу сценографију
фестивала додељена је Глумачкој радионици Дома културе Чачак за представу „Капетаница Џун Пиплфокс“, награду за најбољу
костимографију фестивала Глумачкој радионици Дома културе Ча-

чак за представу „Капетаница Џун Пиплфокс“, награда за најбољу
оригинална музика фестивала представи „Краљ Иби“ Културоциклин, Крушевац а специјална награда за колективну игру - ансамблу представе „Немир у души“ (Нови Сад). Додељена је и још једна
специјална награда: Награда за храброст у истраживачком драмском
изразу - представа „Седам“ Културни Центар Кула.
Као и свих претходних година представе су оцењивала и
деца, гледаоци али и дечији жири. (Дечији жири додељује награде само у конкуренцији представа за децу)
Према њиховој одлуци најбоља представа фестивала је Капетаница Џун Пиплфокс, Глумачка радионица Дома културе Чачак, награду за најбољу главну мушку улогу доделили су Атили Форо (Капетан Џон Пиплфокс у истоименој представи Ђачке сцене Шарене
искрице, Нови Сад)
Награду за најбољу главну женску улогу Тамари Татовић (Капетаница Џун Пиплфокс у истоименој представи Глумачке радионице Дома културе Чачак), награду за најбољу споредну мушку улогу
Душану Ивановић за улогу Црног ловца Пат у представи Дечијег
драмског студија Градског позоришта Бечеј и награду за најбољу
споредну женску улогу: Маша Урошевић за улогу Сали Секире у
представи Капетаница Џун Пиплфокс Глумачке радионице Дома
културе Чачак.

ФЕНИКС 95:

Премијера нове
представе

Премијера нове представе Драмског студија „Феникс 95“ из
Радићевића под називом „Европејци“ одржаће се у суботу 28. маја
у 20 часова у Дому културе Радичевић. Представу је режирао Драган Гаврић по тексту Мирољуба Недовића.
Представа је комедија која на сатирично-иронични начин говори
о судару српске традиције и модерних европских схватања.
У представи играју Јанош Шимон, Милан Маринковски, Љиљана
Гаврић и Чедомир Протић.

Улаз је бесплатан.
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БУМ:

Пројекат медијског
описмењавања

упознавања јавности са темом медијске писмености. На интернету се
налази велики број оваквих превара које на само један клик скупљају
податке о људима који се лако могу злоупотребити.
Сви они које интересује ова тема и који желе да науче нешто
ново, могу погледати наше едукативне едукативне видео радове
Бечејског удружења младих на Instagram-uили Facebook-u, те започети своје медијско описмењавање.

Доносим сам/а одлуке
или можда ипак не?

оношење одлука никад није лако. Увек на то утичу различити
Д
фактори, поготово кад су у питању тинејџери.
Драги вршњаци, пре него што се побуните- и ја имам осамнаест го-

М

едијско описмењавање Србије (МОПС) је кампања која је
настала као продукт тренинга „Медијски писмени грађани
против лажних вести“ који је окупио 20 младих представника/ца
организација цивилног друштва широм Србије са циљем подизања
свести младих, али и осталих грађана и грађанки у локалним
заједницама, о важности медијске писмености. Ову кампању у
Бечеју спроводи Бечејско удружење младих.
Организације које су радиле заједно у креирању и реализацији
ове кампање су: Бечејско удружење младих, Омладинско студентска
акција Нови Сад, Сомборски едукативни центар, Женско удружење
колубарског округа из Лазаревца, Свет речи из Велике Плане, Клара
и Роса из Суботице, PROTECTA из Ниша, Forca Пожега и Визија
Пирот.
Кампања је настала у оквиру пројекта „Медијски писмени
грађани против лажних вести“ који спроводе Бечејско удружење
младих и FakeNews Tragačу оквиру програма „Млади и медији
за демократски развој“ Београдске отворене школе уз подршку
Краљевине Шведске.
Према речима аутора и организатора кампања у Бечеју је била
реализована из више делова и фаза. Први део били су едукативни
видео записи који су сами активисти БУМ-а снимали за потребе
едукације ширег становништва како би стечено знање са тренинга
поделили са јавношћу. Завршна фаза овог едукативног процеса је и
провера знања, тј. квиз медијске писмености за оне који су „прошли
курс“. Циљ је био да се добије јаснији увид у то колико су наши
суграђани/ке научили о овој теми, који су то појмови, процеси,
појаве када је у питању медијска писменост мање или више познати
и о шта је ново ова кампања покренула као тему, о чему је потребно
још разговарати. Овај квиз није био локалног карактера, он је истовремено урађен на сличан начин у 10 различитих градова и општина
– од Суботице, па све до Пирота. Кампања је захваљујући свим овим
организацијама које су заједно радиле у креирању и реализацији
овог пројекта широм Србије успоставила шири јавни дијалого о
утицају интернета на ширење дезинформација као и о томе колико
је становништво Србије подложно прихватању тих информација неселективно и без увида у релевантност извора. Квиз је БУМ радио на
фреквентнијим местима у граду по систему случајног узорка.
Оно што су добили као резултате квиза није баш оптимистична слика јавности у Бечеју. Веома велик број грађана заправо не зна шта тачно значи појам медијска писменост и зашто је
та тема младима из Бечејског удружења младих толико важна да
су пожелели да је на овај начин и покрену у јавности, да се о томе
разговара. Осим медијске писмености активисти у кампањи суочили су наше суграђане и са другим терминима, појмовима, појавама
и феноменима које је произвело информисање путем интернета као
и комплетна комуникација на интернету. Грађане су питали шта
значе појмови попут spin-a, fact checking-a, clickbait-a и претраге
фотографија, ови појмови су такође већини суграђана углавном били
непознати.
Поред квиза, део кампање била је и лажна наградна игра на
коју су грађани/ке могли наићи путем интернета или QР кодова
који су се налазили у 10 локалних самоуправа. Објава ових кодова „навукла“ је грађане да се на новоотвореном сајту пријаве
за учешће у наградној игри и тим путем освоје лажни ваучер за
путовање што је стандардна кликбејт пракса на многим порталима, друштвеним мрежама, сајтовима на које могу и иначе
свакодневно да налете. На ову „специјалну понуду“ у виду наградне игре «насело» је чак око 250 људи. Ово је само ишло у прилог чињеници да је овај пројекат био веома важан са становишта

дина. Верујте ми тако је, а ево и зашто.
На предавању о коме је било речи о утицају наших поступака и
мисли, и како се то одражава на живот било које особе, ја сам била
најмлађа. Није било ни једног вршњака.
Врло изненађујуће.
Ипак, негде на половини предавања дошли смо и до закључка.
Колико год негодовали, адолесценција јесте најбурнији период
одрастања. Сајт „Центар за дечију психологију“, каже да то доба
почиње од једанаест година, а може да траје и до двадесет и пет.
Зашто је потребна ова статистика?
Зато што је једној младој особи тада најпотебније да буде прихваћена
од друштва.
Узмимо пример пушења цигарета.
Уколико се особа која је непушач нађе у друштву где више њих већ
пуши цигарете, постоји могућност да ће он/а после неког времена
почети да пуши.

Друштво не мора да каже ништа. Сам/а ће осетити потребу да проба.
Да ли је ова одлука донета самостално или ипак можда није?
Све зависи од тога колико то друштво може некоме да значи.
Те одлуке не морају да буду много битне, али итекако могу да одговоре на питање да ли доносимо одлуке сами или неко има утицаја
на исход.
Та припадност групи на пример може бити тренутно задовољство.
Ипак треба имати у виду да се личност развија. Не само наша,
већ и од осталих људи у групи, у овом случају.
Јавиће се нека жеља да се испроба нешто ново. Може да се деси да у
неком тренутку осетимо непријатност.
Океј и шта сад?
Постоје две опције:
Испробавање тога, све док се не стигне кажете: Не могу ја ово!
А шта после тога?
У већини случајева, поготово кад су навике у питању није лако променити их.
За то је потребна огромна снага воље!
Игнорисање. Други начин да буде боље Само да кажете: Ма живот је тежак. Узмете то као чињеницу, и цео живот то понављате
стварајући себи терет тиме.
Зато питам, зашто да се чека да последња кап прелије чашу?
Предлог је да се с времена на време упитамо шта нам то прија а шта не.
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Како сачувати
археолошко наслеђе

рпско археолошко друштво у сарадњи са Министарством културе и информисања и Градским музејом у Бечеју у оквиру пројекта
„Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ организовали су
у просторијама Градског музеја у Бечеју јавну трибину под називом
„Како сачувати археолошко наслеђе“. На трибини коју је модерирао
кустос-археолог Градског музеја Рашко Рамадански као предавач гостовао је археолог др. Адам Црнобрња.

Тема трибине била је механизми државне
заштите археолошких налазишта тј. законски,
правни оквири за регулисање обавеза државних
органа и установа када је у питању очување
непокретног културног наслеђа као и на који
начин се у пракси те законске обавезе спроводе.

Према речима предавача из Српско археолошко друштва, које
је репрезентативно удружење у култури за област непокретног
културног наслеђа, они су се у оквиру те институције одлучили на
покретање овог пројекта пре свега јер су сматрали да је потребно,
со обзиром на све ширу праксу угрожавања археолошког наслеђа
разним факторима од крађе до немара, да и на овај начин, оваквим
јавним трибинама апелују на доносиоце одлука, стручне службе,
локалне самоуправе, културне институције да се озбиљније обрати
пажња на све већи ризик за очување археолошког наслеђа. Иако је
циљ организације ове трибине био да се пре свега обрате органима локалне самоуправе, полиције, тужилаштва као и другим
релевантним институцијама које би требало да буду одговорне
за очување непокретног културног наслеђа, овој трибини, приметно, није присуствовао нико из локалне самоуправе или из
других наведених установа у Бечеју.
Др Адам Црнобрња је за присутне посетиоце трибине говорио
о томе шта је археологија, на који начин функционишу археолошка
истраживања, које су ингеренције појединих институција у оквиру
читавог процеса истраживања, коме припадају и на који начин се
регулише „власништво“ над археолошким локалитетима и предметима тј. материјалним остацима који се архивирају са локалитета.
Он је говорио и о томе шта све може бити узрок угрожавања интегритета локалитета нестручним методама. Др. Црнобрња је посебну
пажњу на трибини посветио крађи археолошког блага, нелегалним
ископавањима „дивљих трагача“ чији су једини мотив прибављање
материјалне користи, препродаја предмета који су пронађени на локалитетима. Он је говорио и о томе на који начин су организоване ове
групе и колико су заиста државни органи информисани о томе шта
се догађа широм Србије када су археолошки локалитети у питању,
колико су вољни да интервенишу и колико је велика штета већ сада
учињена на неким од највећих и најзначајнијих археолошких налазишта у Србији нестручним ископавањима и крађом. Др. Црнобрња
је на трибини говорио и о томе шта је све у надлежности локалних самоуправа када су у питању археолошки локалитети који
се налазе на територији једне општине, говорио је и томе да сви
локалитети и налазишта морају бити јасно уцртани и забележени у општинске планске документације (стратегије развоја, акционе планове) али и у урбанистичке планове. Он је нагласио да
све што је „испод земље“ припада држави, не може бити приватно
чак и кад је „надземна“ парцела у приватном власништву. То је један
од разлога зашто је држава та која издаје локацијске и грађевинске
дозволе што је аутоматски поставља у позицију да може и да сачува археолошке локалитете и да заустави евентуалне грађевинске
и инфраструктурне радове до завршетка рада стручних служби на
конзервацији локалитета јер урбанистичка инфраструктура подземна и надземна, грађевински пројекти су поред крађа највећи фактор
уништења археолошког наслеђа.
Питање очувања археолошког наслеђа и управљање и чување је,
показало се веома комплексна тема па је трибина потрајала више од
сат и по времена и заиста је штета што то све нису чули они којима
је дужност и обавеза да поступају тако да заштите културно наслеђе
у оквиру својих ингеренција.
Кустос-археолог Градског музеја у Бечеју, Рашко Рамадански се
након излагања др. Црнобрње осврнуо и на новине и планове у оквиру његовог одсека Градског музеја у Бечеју, на стање у бечејском
музеју када су у питању услови за рад и за чување предмета из археолошке збирке.

„На територији општине Бечеј ми смо у сарадњи са другим установама културним и научним спровели магнетометријска истраживања
неолитског локалитета на Перлеку тако да је и код нас евидентирано
једно условно речено 6 до 6 и по хиљада година старо неолитско
насеље са све двоструким рововима, објектима кућама, стаништима
итд. Спровели смо и угљенична датовања налаза, врло уредно радимо рестаурацију, конзервацију. Можемо да се похвалимо и да је део,
замајац и катализатор сређивања ове галерије, као својеврсни део тог
пакета уз неке друге приче била управо конзервација археолошког
материјала. Када је реч о заштити културних добара Градски
музеј Бечеј је током 2019. и 2020. године спровео и археолошка
истраживања и валоризацију историјске бечејске тврђаве која
се данас налази у Банату код Новог Бечеја као једног изузетног знамења на које сви имамо на овај или онај начин права да
претендујемо. Када је у питању конзервација Градски музеј у Бечеју
среће се са једним великим изазовом. Музејски радници и археолози који полажу стручни испит уче да су главни фактори опасности,
главни разарачи археолошких налазишта крађа о којој је било данас доста речи, физичка пропадљивост услед корозије или труљења
као последица лошег чувања али и дислокација јер чак и унутар
саме куће, музеја нам ишчезавају предмети. Заштита археолошког
наслеђа али и другог културног наслеђа у ширем смислу не завршава се на археолошким локалитетима већ се наставља у музејима.
Музеји јесу место где би требало да предмети буду сигурни јер ту су
у власништву Републике Србије али управо наш музеј се сусреће са
једним великим изазовом а то су јако лоши услови чувања предмета
у депоима. На то морам да скренем пажњу.

Уређење ове мале галерије јесте помак за наш
Музеј али ми се надамо да је то само почетак
улагања јер ја могу да вам потврдим да депо
мог, археолошког одсека у којем се чувају
вишемиленијумске вредности местимично нема
ни таваницу.

Деценијско одлагање санације тог депоа довело је до тога да
нам предмети једноставно нестану. Када говорим о локалитетима и
на који начин се они чувају, споменули смо Перлек на којем су и
спровођена та неинвазивна испитивања ту се вишедеценијски улаже и доста пажње је посвећено Перлеку али ипак тај локалитет није
сигуран јер се последњих година појачано и илегално оре стара обала. Код нас овде у равници то су једине аномалије у рељефу које
су нам и визуелно пријемчиве а које за археологију имају велики
значај. Ти лесни профили старе обале: Медењача, Перлек, делови
Ботре са једне стране су значајна налазишта за археологију. Са друге стране и можда још значајније су и хумке као људске творевине
вишемиленијумске старости којих конкретно око Бечеја има много и
које су још увек надземне али су и оне су такође мета разних разорних дејстава о којима је и др. Црнобрња говорио.“ – рекао је Рашко
Рамадански.

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
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Радионице
за психо-физичко
оснаживање жена

организацији Удружења жена општине Бечеј у просторијама
КЗМ одржана је прва од четири психолошке радионице за жене
са циљем њиховог оснаживања и побољшању општег психофизичког стања у свакодневним приликама. Радионицу је са око петнаестак жена одржала Наташа Џигурски. Прва радионица под називом
„Како побољшати свој живот у једном кораку“ била је конципирана
пре свега као разговор са учесницама о различитим свакодневним
темама, страховима, проблемима али и успесима, породици, лепим
и позитивним стварима које им дају подстрек да се лакше суочавају
са оним тешким или компликованим ситуацијама у животу. На овој
првој радионици методолошки процес је тек загребан и због тога смо
кроз разговор са Наташом Џигурски покушали да сазнамо какви су
даље планови, шта ће бити у фокусу едукације даље и шта је циљ
читавог овог процеса.

побољшаш живот у једном кораку”, а тема су била уверења која нам
креирају свакодневицу и начин како их открити и мењати. Зато позивам да наставимо са радом наше учеснице са прве радионице али
позивам и све оне које желе да нам се прикључе.

Распоред радионица:

Дана 25. 5. 2022. од 18 до 19:30 часова одржаће се радионица
под називом „Научите да окружењу поставите границе“, на којој
ћете научити зашто је за вас важно да поставите границе, где би
требало да их поставите и како да то урадите.
Дана 01.6.2022. од 18 до 19:30 часова одржаће се радионица
„Оснажите своје самопоуздање“, на којој ћете увидети своје снаге
и сопствене моћи и оснажићете самопоуздање. Јер моћ је у вама.
Последња бесплатна радионица, под називом „Како да савладате стрес у 3 корака“, одржаће се 8. 6. 2022. од 18 до 19:30
часова, на којој ћете добити 3 корака како да живите смиреније и
опуштеније. Јер ви то заслужујете, зар не?
Пријавите се на телефон: 064/153 58 38.

ГРАДСКИ МУЗЕЈ:

Изложба примењене и
уметничке керамике

У

Градском музеју у Бечеју отворена је изложба примењене и
уметничке керамике из збирке примењене уметности музеја
и из уметничке збирке. Ова релативно скромна збирка у Музеју
је настала углавном сакупљањем и откупом као и поклонима експоната од стране грађана Бечеја. Изложбу су у малој галерији отворили кустос Радослав Михаиловић и директор Градског музеја
Акош Тојзан.

Наташа Џигурски је васпитачица и ради у ПУ „Лабуд Пејовић“
скоро две деценије. Након две деценије рада са децом она је почела
да се бави и едукацијом одраслих са циљем развијања асертивних
метода код жена.
Радионице ће се одржавати сваке среде са почетком у 18 часова,
закључно са 8. јуном, када ће бити одржана последња. Теме радионица које су још у оквиру овог програма су како научити и правилно
поставити границе, оснаживање сопственог самопоуздања и како
савладати стрес.
БД: Одржана је прва радионица, била је добро посећена и
прилично лако сте постигли да већина жена које су присуствовале учествују, да отворено говоре о својим страховима, проблемима, стресу, шта и колико раде на себи ... Шта даље?
НЏ: Тренутно радим серијал од 4 бесплатне радионице “Живи
живот какав заслужујеш” које се реализују у организацији Удружења
жена Бечеј а у сарадњи са Канцеларијом за младе Општине Бечеј.
Циљ радионица је подршка и оснаживање жена. Неке од тема су
постављање граница, развој самопоуздања, савладавање стреса.
Приступ темама је такав да све радимо кроз практичне вежбе и активности кроз које учесници сами долазе до спознаја сопствених капацитета, поред тога добијају и практично применљиве методе које
могу самостално свакодневно користити.
БД: Која је циљна група коју очекујете на овим радионицама?
НЏ: Циљна група ових радионица јесу жене, девојке, различитих
година које интересују наведене теме, које желе да промене своју
свакодневицу на боље без обзира на животне изазове и на различите
социјално-друштвене или породичне околности у којима живе.
БД: Рекли смо већ да је већ прва радионица показала да
учеснице желе да отворено причају о свему, да су отворене и за
сугестија, да ли сте и ви стекли такав утисак, да ли сте задовољни
постигнутом комуникацијом?
НЏ: Моји утисци како предавача након прве радионице су веома позитивни. За почетак сам захвална Удружењу жена Бечеј и
Канцеларији за младе што су подржали ову идеју. Атмосфера на
радионици је била веома пријатна, сви присутни су активно учествовали и на свој начин допринели успешној реализацији активности.
Веома ми је драго што се развила и активна дискусија учесника и
размена искустава и мишљења што такође позитивно доприноси
проширивању искустава и знања, као и свести да се свака од нас суочава са сличним ситуацијама које је лакше превазићи када знаш да
те неко разуме и када са неким, на конструктиван начин можеш да
разговараш на ту тему. Назив прве одржане радионице је “Како да

Део збирке који је тренутно изложен у Градском музеју датира
из периода од средине 19 века па све до 60-тих година 20. века.
У оквиру ове изложбе класификовани су експонати на предмете
примењене уметности из збирке посуђа, на украсне предмете и
на уметничке керамичке скулптуре. Заједничко им је према речима кустоса-историчара уметности Радослава Михаиловића да си
израђени од керамике.
Старија група предмета који су изложени припадају на
њима се могу препознати европски стилови око 1900. године,
препознатљиви мотиви сецесије, југендстила тачније можда мало
провинцијске грубље верзије тих стилова. Ту су изложени разни
предмети од декоративних абажура за лампе, посуђе за чај, кафу
и др. Када је у питању декорација најчешће су у питању фолклорни мотиви али се могу пронаћи и занимљиви изузеци од тог
правила укључујући и модерну, тада на преласку векова, далекоисточну декорацију. Предмети из прве половине 20. века углавном припадају касном класицизму али се такође и у том том делу
збирке могу пронаћи и мотиви тада популарних и врло модерних
и актуелних стилова као што су геометријски мотиви, арт деко и
сл. Део ове изложбене поставке су и уметничке скулптуре и панои углавном из друге половине 20. века. Овај део збирке у Музеј
је доспео углавном са бечејских уметничких колонија. Уметници
су користили за израду скулптура углавном теракоту, фигуралну
пластику од печене глине. У оквиру овог дела збирке се могу препознати и реалистичке скулптуре али и код неких уметника и врло
модеран у то време модернистички приступ скулптуралности.
Ова изложба у Градском музеју биће постављена током маја
и јуна месеца.
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Програм
манифестације
„Бечеј ноћу“

Организатори манифестације „Бечеј ноћу“,
Општина Бечеј наја-вили су богат програм
за две вечери фестивала.

„БЕЧЕЈ НОЋУ“:

Конкурс за 3. Ревију
краткометражног филма
у оквиру фестивала

У оквиру фестивала “Бечеј ноћу” (17-18. јун 2022.)
одржаће се трећа Ревија краткометражног филма
на којој ће бити приказано до осам филмова по
избору селектора.

Уз образложење да је овако квалитетан програм организован после две године паузе пре свега због тога што је ова велика
манифестације постала веома популарна и једна од најдражих
музичких традиција не само Бечејаца, већ читавог бачког округа. „На бечејском Тргу ослобођења, у јуну 2018. Бајага је окупио 10.000 људи, наредне године Парни ваљак више од 20.000,
а после паузе изазване пандемијом, Општина Бечеј је одлучила
да пети ,,Бечеј ноћуˮ буде дводневни и да још једном преиспита капацитете велелепног Трга: као главна музичка звезда
наступиће Здравко Чолић.“ - каже се у саопштењу организатора.
Здравко Чолић ће на манифестацији ,“Бечеј ноћуˮ наступити у суботу, 18. јуна 2022. Пред Чолићев наступ окупљени на
бечејском Тргу ослобођења биће у прилици да уживају у наступу дечјег оркестра ,,Креативни М кутак”, а како Општина Бечеј
посебно негује мултикултуралност своје средине, и ове године
ће угостити уметнике из Мађарске, групу New Level Empire.
Вече пре тога, у петак, 17. јуна, Општина Бечеј на истом месту припрема богат културно-уметнички програм. Наступиће
Del Arno Band, Les Filles, Generation Z, Skladište 58 и Fingerbang.

Фестивал прима краткометражне игране, документарне и
анимиране филмове, у трајању до 30 минута, снимљене у пероду од 2020-2022. године.
Право на учешће имају сви филмски аутори из Србије, студенти академија уметности, као и аматерски ствараоци.Пријава
на конкурс траје до 1. јуна, а селекција ће бити објављена
најкасније до 5. јуна.
За Ревију ће бити селектовано до 8 краткометражних филмова који ће се приказивати прве вечери фестивала, односно 17.
јуна у Градском позоришту Бечеј.У току Ревије краткометражног филма биће изабран најбољи филм гласовима трочланог
жирија. Победнику следи награда у износу од 50.000 динара.
Филмове слати на адресу rkf.becejnocu@gmail.com путем уобичајених files sharing сервиса (WeTransfer, SendSpace,
Google Drive…) или линкове (you tube или vimeo линкови у
високој резолуцији).Уз пријаву приложити и податке о ауторском тиму и кратак синопсис.

УЛАЗ НА МАНИФЕСТАЦИЈУ ,,БЕЧЕЈ НОЋУ” и 17. и 18.
ЈУНА ЈЕ БЕСПЛАТАН.

Информације: pozoristebecej@gmail.com
или на телефон 064/ 208 55 21.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА:

Нова збирка поезије
Светислава Травице

Н

ова збирка поезије Светислава Травице носи назив „Претпостављени крај света“. У њој се налази око 50-так нових песама. Иако је чест гост Народне библиотеке Светислав Травица
већ одавно пред бечејском публиком није представио сопствене
песме и стихове, последњих неколико књига углавном су то били
преводи руске савремене поезије али и песника совјетског времена, периода руске авангарде и др.

Нова збирка песaма је носталгична како каже сам аутор, посвећена је личним успоменама, пријатељима којих више нема, прошлим временима, младости,
„Ово су стихови са којима покушавам да сачувам то прошло
време, успомене живим али то је увек на крају узалудан посао
јер то читалац неће приметити, он ће те стихове читати из своје
перспективе у њима видети неку своју ситуацију. Сви ти моји
покушаји да поново оживим неко прошло време су посао песника
који онда он ради са мање или више успеха.“ – рекао је Травица
Ова књига поезије, „Претпостављени крај света“, која је
представљена бечејској публици је према мишљењу критичара листа „Политика“ проглашена за једну од 10 најбољих књига
објављених у 2021. години и Светислав Травица је веома поносан
на ову чињеницу. Поносан је на то да је књига тако добро примљена
од стране критичара што је веома ретко за писца „из провинције“
који није у Београду, који није „видљив“ у књижевним круговима
у граду.
Светислав Травица је на овој књижевној вечери говорио и о
свом преводилачком раду. Прошле године изашла је књига „Бронзани век“, капитално издање, антологија нецензурисане руске
поезије из совјетског времена на преко 600 страница. Он сам каже
да је то био велики и напоран посао који је радио са уживањем.
„Радио сам са уживањем али ми је у једном моменту помогао и
председник када ме је закључао па ми ништа друго није преостало
него да преводим“ – рекао је Травица са специфичном дозом хумора сећајући се периода од пре две године.
Светислав Травица тренутно ради на преводима песама познатог руског песника, добитника Нобелове награде за књижевност,
Јосифа Бродског и до сада је превео око 200 песама. У међувремену
нада се да ће се ускоро појавити и издавач који ће бити вољан и да
објави и ту збирку превода поезије.

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

АШТАЈЕСАИЗАМ

Иако се обично спомиње као „совјетска пропагандна техника“, због склоности Совјета да на америчке критике одговарају
контраоптуживањем „А код вас линчују црнце!“ и сл, реторичка финта аштајесаизам (енг. whataboutism) примењује се одувек
и свуда. Од срачунатих демагошких петљања у унутрашњој и
спољној политици, до инстинктивних одбрана и правдања у
свакидашњим препиркама, покушава се замутити вода и минирати
расправа. Уосталом, интелектуално поштење и истинољубивост,
чак и да су било коме на памети, неретко представљају хендикеп
у пропагандном надгорњавању.
Аштајесаизам подразумева две смицалице. Прва је „црвена
харинга“ тј. одвраћање пажње, скретање с теме. У маниру „напад је најбоља одбрана“, са незгодног питања, приговора или
проблема фокус се пребацује на критичара, без да се одговори
на саму критику. Понекад
се противпитање најави реторичком фигуром „А да ја
вас нешто питам?“, како то
чини и актуелни председник
Србије, да би одвраћак добио на значају. Друга смицалица је ad hominem напад,
дискредитовање критичара
тако што му се експлицитно или, чешће, имплицитно
припише лицемерје. Указује
се на његову недоследност,
на двоструке стандарде, да
и сам има путера на глави, па није у позицији да
држи лекције. У питању је псеудоаргумент „tu quoque“ или, у
слободнијем преводу, „Ти ћеш да ми кажеш!“. Лицемерје саговорника се препознаје и у томе што не реагује једнако у сличним
ситуацијама, а такве спочитавајуће замене теза посебно су честе
у коментарима на друштвеним мрежама („а што ниси дигао глас
када...“, „а не занима вас што...“, „а нико не говори о томе како...“
итд).
Ради се о „Два лоша чине Милоша“ манипулацији – једна
рђавштина се правда, несрећа омаловажава, позивањем на неку
другу. У ноћи моралне уравниловке све краве постају црне, и сви
су амнестирани јер, ето, сви греше („Све стране су чиниле злочине“, „У рату нема невиних“ итд). Односно, подвала је у приговору
да је лицемерно реаговати на једно зло док се на друго, према
мишљењу аштајесаисте веће зло не реагује (на недавну вест да
је у Украјини погођен воз препун деце одвраћа се како је „НАТО
1999. гађао мост у Грделици и починио ратни злочин за који нико
није одговарао“, или „Кукате за Нотр Дам, а кад су светиње на
Косову и Метохији гореле?!“). А некад се напросто цепидлачи
у циљу релативизације („А шта ћемо са насиљем над мушкарцима?“, или се забринуто приговори „Зашто помагати мигранте,
имамо наше гладне?!“, без икакве спремности заправо да се ту
било коме помогне). Па ипак, путер на глави није исти код свих
људи, није једнаке тежине, нити се може прихватити такав морални ригоризам („Ко је без греха, нека први баци камен“), јер би се
укидањем права на критику обесмислило свако преиспитивање.
Супериорно рекламирање аштајесаизма као прекршаја
рационалне расправе, међутим, и само може бити подвала
дистракције. Наиме, аштајесаизам не представља увек непоштено враћање лопте, скретање с теме и мешање баба и жаба.
Каткад је потребно сагледати ширу слику, упутити на двоструке
аршине, на хипокризију појединаца, власти, великих сила. Отуд
инсистирање на томе да је нешто ирелевантно, да то сад није
тема, односно да је нешто друго значајније, да нас се више тиче,
може бити итекако тенденциозно. Рецимо, иако чињеница да „и
други то раде“ (најчешће) не ослобађа одговорности, иако и лицемерни критичар може бити у праву, поставља се питање имају
ли Совјети из горњег примера обавезу полагати рачуне Американцима које такође није брига за погажене вредности, јер их и
сами газе. Узмимо нпр. актуелни рат у Украјини. Руска инвазија
је злочин. Међутим, понекад се та чињеница, уоквиривањем проблематике, једностраним фиксирањем теме, злоупотребљава у
расправама као аргумент у прилог прозападњачке стране у конфликту два империјализма. А они који не пристану на наметнути
оквир, на подметачину лажне дилеме, и навијачког сврставања,
етикетирају се као русофили и путинољупци. Уопште, прибегава се „противнику од сламе“ тј. тенденциозно се изврће смисао
саговорникових тврдњи, импутирају намере, како би се лакше
оспориле.
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Завршен
‘’Фантаст 2022’’

евето међународно музичко такмичење ‘’Фантаст 2022’’ је завршено и додељене су награде најбољима. Организатори, колектив
Музичке школе „Петар Коњовић“ на крају такмичења нису крили
задовољство јер иако су били принуђени да за овај веома престижан музички фестивал са веома много учесника из земље и иностранства пронађу нову локацију то није утицало на квалитет самог
такмичења. Дворац „Фантаст“ је тренутно затворен и неизвесно је
када ће бити поново отворен. Ипак, кажу организатори ово је била
прва веома успешна сарадња са хотелом „Златна обала“ и они и учесници деле веома позитивне утиске за простор и особље и помоћ у
организацији од стране хотела. Организатори такмичења се посебно
захваљују на подршци и помоћи у организацији Националном савету
мађарске националне мањине, Општини Бечеј, Пекари ‘’Тривит’’ и
‘’Sweetsystem’’ доо из Бачког Петровог Села.

Учествовало је укупно 256 учесника у 6
дисциплина по инструментима.

Као и претходних година највише наступа и такмичара било је у
дисциплини клавир, ту су још и виолина, гитара, хармоника и тамбура а од ове године отворена је и нова за кларинет. Такмичари су
билу ученици музичких школа из већег броја земаља, највећи број их
је био из Србије али било је такмичара и из осталих земаља региона
(све бивше СФРЈ државе и из Мађарске).
Највећи број бодова, укупно 100 добило је чак 15 такмичара
али су проглашена и два лауреата: у дисциплини гитара - Бењамин
Станојевић, четврта категорија, ЈУ Музичка школа ‘’Саво Балабан’’
из Приједора у класи Сунчице Тркуље Шушњар и у дисциплини
тамбура Лана Пришћ, пета категорија из Основне глазбене школе
‘’Контеса Дора’’ из Нашица, Хрватска, класа Деан Копри.
Посебну награду као најмлађа учесница добила је Ленка
Ћеримовић из МШ ‘’Филип Вишњић’’ из Шида, са само 5 и по година.
Додељена су и награде за педагошки рад: школи која је довела
највише учесника (ако се не рачуна наша школа) - Школа за основно музичко образовање из Бачке Тополе са укупно 15 такмичара и
наставнику са највише ученика на такмичењу а то је овог пута био
Дејан Петковић, наставник тамбуре у нашој школи са 9 такмичара
(7 првих и 2 друге награде). Из наше музичке школе учествовало је
58 ученика.

Освојене су укупно 44 прве и 14 других награда.
Најуспешнији по инструментима били су:
КЛАВИР
– Ходи Жофиа, беби категорија, класа Тимеа Форго, 99,33 бода
ВИОЛИНА
– Тот Вилмош, пета категорија, класа Карина Боснић, 97 бодова
ГИТАРА
– Вања Гаврић, беби категорија, класа Михајло Ђорђевић, 96
бодова
КЛАРИНЕТ
– Тот Роланд, друга категорија, класа Габор Хењел, 93,33 бода
ХАРМОНИКА
– Михајло Вајагић, прва категорија, класа Ерика Кизур, 91,67
бодова
ТАМБУРА
– Павле Зеремски, прва категорија, класа Дејан Петковић, 99,67
бодова

Организатори су такође најавили и неколико
концерата у наредном периоду:

Завршни годишњи концерт ученика школе који је заказан за
понедељак, 6. јун, у 18 часова у Градском позоришту Бечеј. Улаз
слободан.
И два концерта у школи: у понедељак 30. маја са почетком у
19 часова солистички концерт Невене Ташин, матуранткиње на одсеку виолине у СМШ ‘’Исидор Бајић’’ Нови Сад. Улаз слободан и у
среду, 1. јуна концерт Александре Хорват, флаута и Саше Свијића,
клавир. Улаз је такође слободан.

ЏУДО

Девета спортска
олимпијада
Одличан резултат бечејских џудиста

Зрењанин је од 19. до 22. маја био домаћин девете Спортске
Олимпијаде школске омладине Војводине (СОШОВ) на којем је уз
изузетну организацију наступило и осморо ученика из бечејске општине, који су се пласирали са Школског првенства Војводине.
Постигли смо одличан резултат освајањем чак седам
медаља. Друга места заузели су Филип Попов у категорији до 25 килограма, Катарина Перић у категорији до 31 килограма Анастасија
Радовановић, у категорији до 40 килограма и Леон Бенкович у
категорији +81 килограма. Бронзане медаље су освојили Хана Поучки, у категорији до 38 килограма, Вања Лепеш Ковач, у категорији
до 25 килограма и Невена Грбић у категорији + 63 килограма.
Школско првенство ученика основних и средњих школа
Војводине одржано је 9. и 10. априла у Степановићу, уз учешће 1156
ученика из 185 школа. Бечејску општину представљао је 21 ученик,
који су постигли добар резултат освајањем два друга места и пет
трећих места.
Сребрне медаље припале су Вањи Лепешу Ковачу у конкуренцији
првих и других разреда, као и Филипу Попову за узраст трећих и четвртих разреда, обоје из ОШ ,,Здравко Гложански“.
Трећа места припала су Невени Грбић из исте школе у
конкуренцији седмих и осмих разреда и Катарини Перић, Хани
Поучки (први и други разреди) и Анастасији Радовановић (пети и
шести разреди) из ОШ ,,Север Ђукић“ као и „гимназијалцу“ Леону
Бенковичу, у конкуренцији првих и других разреда средњих школа.
Филип Попов, Анастасија Радовановић, Невена Грбић и Леон
Бенкович стекли су право наступа на Школском првенству Србије,
које је одржано 5. маја у Београду, где је једину медаљу освојио Леон
Бенкович и то бронзаног сјаја, у категорији +90 килограма.
Џудо куп ,,Дунав 2022“ одржан је у недељу 22. маја у Београду за узраст полетараца, млађих и старих девојчица и дечака, на
којем је наступило 414 такмичара из 42 клуба из Украјине, Грчке,
Босне и Херцеговине и Србије. Бечејска седмочлана екипа је и на
том такмичењу била је успешна. Филип Попов је освојио златну
медаљу у категорији до 25 килограма, док је у истој категорији бронзану медаљу освојио Вања Лепеш Ковач победивши свог клупског
друга Матеју Попадића. Друга бронзана медаља припала је млађој
девојчици Анастасији Радовановић у категорији до 40 килограма.
Тридесет седми међународни џудо куп ,,Кикинда 2022-Драган
Цигановић Цига“, за полетарце, старије девојчице и дечаке и јуниоре
одржан је 17. априла у Спортском центру ,,Језеро“ у Кикинди. Наступила су 273 такмичара из 37 клубова из девет држава. Наши полетарци били су успешни и у укупном пласману заузели су пето место, захваљујући златној медаљи Филипа Попова и Огњена Остојића
у категорији до 25 килограма, односно 42 килограма и сребрној
медаљи Стефана Кекића у категорији +50 килограма.

Медаље Бечејаца и на међународној сцени

Поред освојених медаља на домаћим такмичењима, представници Џудо клуба Младост су били успешни и на међународној сцени.
Словачки град Римавска Собота је у суботу 14. маја била домаћин
44. „Гранд прија Римавска Собота“ за узраст полетараца, млађих
и старијих девојчица и дечака, уз учешће 628 такмичара из седам
држава, где су наступила три наша такмичара. Најуспешнији је био
полетарац Филип Попов у категорији до 27 килограма, освајањем
трећег места у конкуренцији 23 такмичара.
Румунски град Сант Маре је био домаћин међународног турнира за узраст полетараца, млађих и старијих девојчица и дечака на
којем су наши такмичари били успешнији. Анастасија Радовановић
је заузела прво место у категорији до 40 килограма у конкуренцији
млађих девојчица, док је Марко Османхаџић био други у категорији
до 60 килограма у истом узрасту.
Истог дана једна екипа најмлађих такмичара је наступила у Зворнику, у Републици Српској на четвртом међународном џудо турниру ,,Зворник опен 2022“ на којем су бечејски џудисти освојили пет
одличја. Сребрне медаље су припале Сари Шкондро у категорији до
19 килограма, Неди Младеновић, у категорији до 28 килограма, Хани
Поучки у категорији +38 килограма и Душану Тодићу, у категорији
до 20 килограма, док је бронзана медаља припала Давиду Лакатошу
у категорији до 31 килограма.
С.Е.
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ФУДБАЛ

Одржан други циклус Након серије од четири
едукација за спортске
победе - серија од
клубове и организације
четири пораза
З
а спортске клубове и организације са територије општине Бечеј
одржана је бесплатна едукација на тему аплицирања и трошења,
односно правдања финансијских средстава на јавном конкурсу који
расписује локална самоуправа.

П

Представнике клубова и спортских организација о тој теми
детаљно је упутила Дуња Шари, интерни ревизор Општине Бечеј, а
скупу се пре почетка обратио члан Општинског већа за спорт, омладину и туризам Дане Мандић.
„Поред финансирања клубова и спортских организација од
стране Општине Бечеј, поред акције уручења опреме која олакшава њихове тренажне процесе и функционисање, сматрам да је
одговорност и истовремено обавеза локалне самоуправе да обрати пажњу на један рањив сектор – финансирање клубова путем
јавног конкурса који расписује општина. Сматрам да на тај начин
унапређујемо наш спорт и клубове. Није тајна да је ова тематика била запуштена у претходном периоду. Зато су ове едукације
плодоносне. У односу на претходне године слободно можемо да кажемо да смо напредовали, будући да смо након објављивања резултата конкурса по први пут, нажалост, одбили четири спортске
организације јер нису испуњавали критеријуме јасно дефинисане
Правилником“, казао је Мандић.
Реч је о другом циклусу предавања које је организовано са циљем
да свим спортским субјектима пружи неопходне информације у вези
са токовима јавног новца, којим се на основу одобрених програма
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.
Иначе, Општина Бечеј је путем конкурса ове године подржала програме и рад укупно 42 спортска клуба и организације са територије општине Бечеј у укупном износу од 18 милиона динара, што је за милион
и по динара више него прошле године. Поред тога, лане је спортским
клубовима уручена опрема у вредности од преко два милиона динара.
Вукашин Љубојев

„Играчи из Чонопље показали су се као бољи противници и
честитао бих им на победи. Нама је фалило неколико играча из
оправданих разлога, што је резултирало да завршимо са играчем мање јер нам се Димитријевић повредио, а све то до самог
краја итекако је утицало на крајњи резултат“, казао је Миодраг
Пеленгић, капитен ФК Војводина, Бачко Градиште.
У наредном 29. колу екипу Војводине угостиће екипа Препорода
из Новог Жедника која је 12. на табели са 35 бодова.
Вукашин Љубојев

О

Бечеј поражен у
минула два кола

младински фудбалски клуб Бечеј 1918 уписао је још два пораза.
У мечу 27. кола остали су поражени у Панчеву од тамошњег
Динама 1945 са 5:3, док су у протеклом колу на Градском стадиону
крај Тисе бољи су били играчи 1. Маја из Руме са 2:4.
Занимљива утакмица гледала се у суботу (21. маја) у Бечеју.
Два различита полувремена, много преокрета, фер и коректна игра,
веома тешки временски услови, и чак шест голова, све је то обележило меч 28. кола Српске лиге Војводина.
Екипа 1. Маја у већем делу утакмице имала је доминацију, посед лопте, стварала шансе и могла да постигне више од једног гола
у првом полувремену, док су домаћи веома лоше и слабо одиграли
први део меча. Како истиче и сам тренер Дабижљевић, ниједан договорен сегмент из свлачионице није био пренет на терен.
У другом полувремену Румљани такође боље отварају утакмицу, а онда стају, што је екипа Бечеја искористила и вратила се у меч
са много бољом игром. Ипак, до самог краја домаћи не успевају да
задрже 2:2, јер гости у последњим минутима постижу још два гола
и односе сва три бода из Бечеја.

осле пораза од Бајше са 3:0 у 27. колу Војвођанске лиге Север,
екипа Војводине из Бачког Градишта минулог викенда (22.
маја), на терену спортског центра „Ђорђе Тапавица Џоја“, поражена
је и од гостујуће Слоге из Чонопље резултатом 2:3.
Градиштанци су у недељни меч ушли са великим хендикепом
и са скраћеним саставом, односно изменама на клупи, што их је до
краја меча коштало јер су играли са десет играча. Такође, оно што је
уздрмало само игру и концентрацију јесу врло рано примљени голови, како у првом тако и у другом делу утакмице.
Први гол публика је видела већ у трећем минуту игре када
одбрањену лопту захвата из залета Чивчић и доводи госте у вођство.
Играчи Војводине изједначавају преко Проданова у 29. минуту на
1:1, и до краја првог дела утакмице се са тим резултатом и отишло
на одмор.
У другом полувремену гости већ у 49. поново стижу до предности. Након корнера, највиши је био Вукас који повисује на 1:2,
а потом се у листу стрелаца уписује и Фуштар за 1:3. Последњи
и најлепши гол виђен је у 71. минуту утакмице, стрелац за екипу
Војводине био је Новаковић за коначних 2:3.

Голове за Бечеј постигли су Шормаз у 65. и Кудрић у 72. минуту, док су се у листу стрелаца за гостујући тим уписали Савић у 35.
Грбовић у 56. Јовић у 90. и поново Грбовић у надокнади времена
за коначних 2:4.
„Имали смо неке своје шансе и могу слободно рећи да смо
им поклонили ову победу неким индивидуалним грешкама,
голманом за 3:2, потом грешкама штопера, а четврти гол не
бих ни да коментаришем, пошто смо свакако отишли горе и отворили се како бисмо покушали да изједначимо, што на жалост
нисмо успели. У принципу мислим да смо мање – више сами
себе победили у овој утакмици“, казао је Лазар Дабижљевић, тренер ОФК Бечеј 1918.
„Ми у сваком мечу идемо на победу. После сјајног низа
утакмица, где смо имали пет победа, упали смо у кризу и
било нам је важно да због целокупног тима и играча у овом
мечу направимо један позитиван резултат“, истакао је Славен
Ковачевић, шеф стручног штаба ФК 1. Мај Рума.
У наредном, претпоследњем колу екипу, Бечеја угостиће Стари
Град из Бачке Паланке, док ће у последњем мечу 4. јуна са почетком од 17:30 Бечејци угостити на свом терену екипу Радничког из
Сомбора, и тако завршити сезону 2021-2022.
Вукашин Љубојев
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ЖОК Бечеј 2 првак
Друге војвођанске
лиге ОССБ

дбојкашице Женског одбојкашког клуба Бечеј 2, на финалном
турниру Друге војвођанске лиге Одбојкашког савеза средња
Бачка, освојиле су титулу шампиона и тако избориле пласман у
виши ранг такмичења.
Подсетимо бечејске „жокице“ су као првопласирани тим завршиле лигашки део првенства са 26. бодова.
У сезони 2021-2022. чак девет пута су славиле, а само једном
остале поражене.
Након првенствене трке, приступило се мечевима плеј-офа, који
су играни кроз два финална турнира.
„Такмичење је било базирано тако да смо имали лигашки
део који је давао пласман за плеј-оф. На тај начин смо мало зачинили првенство, да не буде да ако си у лигашком делу први,
да си самим тим шампион лиге, него су клубови морали то и да
потврде кроз завршне турнире, где им је уједно пружена још
једна шанса да освоје првенство. То је пракса Одбојкашког савеза средња Бачка, да завршне турнире правимо мало веће и
грандиозније, да се деца на крају скупе, друже, размењују искуства и да уживају у одбојци. Годинама уназад ово радимо и та
пракса се показала као пун погодак“, казао је комесар такмичења
Одбојкашког савеза средња Бачка Саша Бакић.
На првом турниру који је игран у Сенти наше одбојкашице биле
су боље од домаће екипе са 3:0, по сетовима 26:6,25:17,25:21, док
су у другом мечу савладале девојке из Женског одбојкашког клуба
Сутјеска такође са 3:0, по сетовима 25:23,25:20,25:9.

На другом финалном турниру, који је игран у спортском центру
у Бечеју, савладале су одбојкашице Жабаљ волеја са 3:0, по сетовима 25:20,25:12,25:12 и тако још једном доказале колико вреде и да
су сви трофеји претходних сезона у млађим категоријама оправдано
били назнака да ће и у сениорским водама бити успешне, кажу у
клубу.
„Данашњи турнир је само кулминација свега што смо радили целе године. Генерално целе сезоне смо добро играли, а сам
показатељ је само један пораз који смо претрпели од Жабља,
што нам је у финалном турниру дало мотива, да им се реванширамо. Девојке морам да похвалим јер су целе сезоне марљиво
тренирале и крунисале све оно што се радило у претходних годину дана“, са осмехом истиче тренер ЖОК Бечеј Александар Икић.
Што се тиче појединачних признања, за најбољу играчицу проглашена је Дуња Радосављевић, за најбољег тренера Александар
Икић, а за најбољег блокера Нина Секулић.
За сениорски део ЖОК Бечеј сезона је готова и одлазе на заслужени одмор, а нешто млађим девојкама тек предстоје завршни турнири где се надају истом успеху које су оствариле сениорке, након
чега их очекују одбојкашки кампови у току летњег периода.
„Имамо још завршницу за 2007. годиште где се исто надамо
да ћемо остварити добар резултат, потом нас 28. маја очекује велики турнир за млађе категорије. Такође, имамо 2009. и 2010. годиште, које такође завршава са такмичењима. Све екипе су нам
у самим врховима лига, па се надам да ћемо на свим завршним
турнирима остварити добре резултате. Ми у клубу гледамо да
сезону завршимо крајем јуна са одбојкашким кампом, а исто
тако и почињемо сезону кампом или летовањем, чисто како би
се екипа окупила. Прве припреме за нову сезону резервисане су

за средину августа када крећемо у још јаче и комплексније припреме, јер смо изборили пласман у виши ранг. Пласман у лигу
више ипак ће да диктира финансијска ситуација, јер имамо и
прву селекцију у вишем рангу, тако да нам остаје да видимо да
ли ћемо успети да за два тима обезбедимо средства“, закључио је
Икић.					
Вукашин Љубојев

БОКС

Никола Влајков
нокаутом спустио завесу

К

ик-бокс клуб Бечеј у сарадњи са Српском професионалном
боксерском федерацијом организовао је прву овогодишњу
међународну професионалну боксерску ревију у Бечеју у сали ДТВ
Партизан. Љубитељи овог спорта имали су прилике да погледају десет мечева.
Поред српских боксера, у рингу су се нашли и такмичари из
Шведске, Грчке, Босне и Херцеговине и Републике Српске.
„Ово је била 15. ревија по реду коју ми организујемо у Бечеју.
Реч је о дисциплини професионални бокс и морам признати да су
веома јаке категорије. Оно што је било занимљиво за ову ревију
јесте да смо имали више бораца у тежим категоријама, где су
падали веома јаки ударци. Морам да напоменем да смо постали један бренд када је реч о организацији и прављења оваквих
догађаја, па смо самим тим добили ветар у леђа да направимо
ове године у спортском центру у Бечеју једну много већу представу бокса“, са поносом истиче тренер Кик бокс клуба Бечеј, Жарко Радовић.
Бечејском кик-боксеру Николи Влајкову припала је последња,
главна борба вечери. Он је у полувелтер категорији нокаутом у
трећој рунди славио над Кикинђанином Вањом Думитровим.
„Ушао сам у меч довољно спреман и свестан да не могу да
се уморим тако лако. Противник је био заиста добар јер има доста мечева у својој професионалној каријери. Када је реч о самој
борби, у другој рунди сам му задао један добар ударац након чега
је он кренуо да пада. Тада сам видео своју шансу и дао гас и већ
у трећој рунди сам успео да решим меч нокаутирањем“, казао је
бечејски боксер Никола Влајков.
Што се тиче осталих резултата, у велтер категорији Томислав
Вукомановић из Босне и Херцеговине славио је над Немањом Велицким из Бечеја, након што је предао меч због повреде у другој
рунди.
Грк Панајотис Точатаридос нокаутом у првој рунди савладао је
Едиса Биберовића из Тузле, затим је Милан Делић из Чуруга победио Владимира Вујадинова из Кикинде нокаутом у другој рунди.
У крузер категорији Харис Радомировић из Сарајева изгубио
је од Елвиса Смајловића из Тузле, док је Горан Бабић из Шведске
извојевао победу против Николе Кнежевића из Кикинде.
У полутешкој категорији Констатин Нанга из Шведске славио је
над Дарком Стевановићем. Такође, Кристијан Ђаковић из Уба савладао је Смиљана Трајковића из Краљева.
У суперсредњој категорији Рамиз Џафић из Сребренице изгубио
од Милоша Кељановића из Суботице
У полувелтер категорији Марко Цветановић из Београда нокаутом у првој рунди славио је над Нермином Поздаревићем из Босне
и Херцеговине.
„Када се сумирају утисци на крају ревије, борбеност је била
на завидном нивоу. Такође, морам рећи да су наши борци максимално показали да су спремни, а могу и да похвалим све борце
који су били наши гости на догађају и који су увеличали читаву
ову спортску представу“, закључио је Радовић.
Вукашин Љубојев
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ШКОЛСКИ СПОРТ

Још 380.000 динара У Гимназији одржан
помоћи локалним
Сајам спортова
спортским клубовима Г

У

оквиру акције доделе спортске опреме и помоћи спортским
клубовима и организацијама, спортско удружење „Sunrisе
Yоgа Studiо“ од Општине Бечеј добило је опрему у вредности од
80.000 динара.

Ово удружење, основано 2016. године, броји четрдесетак чланица узраста од 25 па до 70 година, које похађају часове Хата и динамичне јоге. Поред тога, од недавно постоје и часови за децу.
„Од Општине Бечеј смо добили реквизите у виду јога блостера, односно јастучића за јогу, који дају додатну потпору телу у
одређеним јога положајима и на тај начин омогућавају вежбачу
да уопште изведе тај неки одређени положај, али и да му буде
пријатно и удобно, што и јесте циљ сваког јога положаја. Реквизити које смо добили су из иностранства, из разлога што се у
Србији не производе, и користе се у светским јога студијима“,
казала је Ања Лепеш-Ковач, оснивач спортског удружења „Санрајс
јога студио“.
Подршку је добио и Пливачки ватерполо клуб Бечеј, којем је локална самоуправа уз помоћ привредника обезбедила 300.000 динара.
„У овом моменту клуб броји преко 150 регистрованих чланова, а у обуци пливања имамо у зависности од дана од 30 до
50 деце. Пошто имамо десет тренера, мислим да смо клуб са
највећим бројем тренерског кадра, а оно што је циљ и план
за наредни период, то је да им повећамо плате, јер права база
попут деце су и тренери. Желимо да они на базен долазе још
задовољнији и да самим тим постижу још боље резултате. Још
једном бих се захвалио локалној самоуправи на помоћи, јер су
нам небројено много пута помогли“, истакао је Горан Крстоношић
испред ПВК Бечеј.

имназија Бечеј у сарадњи са Општином Бечеј, Канцеларијом за
младе и Савезом спортова општине Бечеј организовала је сајам
спортова са циљем да промовише спортове, локалне клубове, као и
могућност уписа у одељење за ученике са посебним способностима
за спорт.
Манифестацији, чији је мото „у здравом телу, здрав дух“, присуствовали су ученици виших разреда основних школа са територије
општине Бечеј, који су уједно имали прилике да се упознају са радом
дванаест спортских клубова.
„На овај начин смо желели да спојимо спорт и школу. Право место спајања је Гимназија у Бечеју управо због спортског
одељења које ове године уписујемо по други пут. Наше одељење
је једно од петнаестак у Србији које је добило подршку Министарства просвете. Око 25 деце је заинтересовано за ово одељење.
Подсећам да то одељење броји 20 ученика и они ће се уписати после завршног испита у основним школама, као и остали ђаци.
Жеље ће писати 9. јула када ће потврдити своје опредељење
за спортски смер“, казао је директор Гимназије Бечеј, Миодраг
Басарић.
Манифестацији је присуствовао и члан Општинског већа за
спорт, омладину и туризам Дане Мандић, као и представници
Канцеларије за младе општине Бечеј.
„Канцеларија за младе је са задовољством учествовала
у организацији овог догађаја. Увек смо ту да подржимо добре
ствари и идеје, попут ове, јер вођени досадашњим искуством утврдили смо да овакви догађаји окупљају највећи број младих.

Бечеј као спортско и туристичко место заслужује смер као што
је спортски смер у Гимназији и надамо се да ће ова промоција
утицати на повећање интересовања младих за образовањем у
поменутом одељењу“, истакао је сарадник у Канцеларији за младе
општине Бечеј, Бранислав Нешић.
У склопу сајма спортова, у Гимназији је одржан и турнир у малом фудбалу између ђака основних школа.
Вукашин Љубојев

МАЛИ ОГЛАСИ
Куће – локали

Општина Бечеј настоји да континуирано помаже спортске клубове и организације, а све у циљу унапређења услова за бављење
спортом и рекреацијом становника наше општине свих генерација.
„Настављамо подршку нашем спорту и нашим клубовима, поготово када узмемо у обзир да смо најпре посетили један
пункт, једну локацију која служи за рекреацију наших грађана и
која је заиста популарана у Бечеју, потом и Пливачки ватерполо клуб Бечеј који на заиста високом нивоу окупља нашу децу,
нашу омладину и ради са њима“, закључио је Дане Мандић, члан
Општинског већа за спорт, омладину и туризам.
Вукашин Љубојев

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу у
Медењачи на два квадрата
земље. Тел. 064/412-98-50
***
ИЗДАЈЕМ локал 23м2 Пинк
центар приземље. Ул. Зелена 78.
Тел. 063/826-76-47

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ стан у центру
Бечеја, 42м2. Тел. 063/75-41-598
КУПУЈЕМ чамац Петрињу с
папирима. Тел. 064/129-56-79

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у згради у центру. Тел.
064/169-73-15
ДОО „Компас“ Бутан на кућну
адресу од 0 до 24. Тел. 6915–
112, 6911–299

ОСТАЛО

КУПУЈЕМ Сипорекс блокове
или гитер блокове, може и половне. Тел. 063/712-33-38
***
ПРОДАЈЕМ пластични чамац
дужине 5м, ширине 1,5м са Томос 4 мотором.Чамац је фабрич-

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

граду, цена 1.200 динара. Тел.
063/712-333-8
***
ПРОДАЈЕМ дворишне коке
носиље, старе 1 год. Цена 450
дин. Тел. 064/21-77-443

ки израђен, регистрован, цена
650€. Тел. 064/36-90-892
***
ПРОДАЈЕМ пластични бродић
Шарк, дужина 4,2м, ширина
1,7м, нерегистрован, 690€ са
Пентом. Тел. 063/81-95-916 Бечеј
***
ТРАЖИМ посао, превоз великом аутоприколицом (4x2) по

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

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

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
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

коцкам се и не кладим се. Тражим озбиљну и слободну женску особу за брак. Тел. 061/25017-23

ве и храну, јавите се, нећете се
покајати. Тел. 061/30-15-794

ПРОДАЈЕМ 2 воћњака и викендицу, налази се на пола пута до
жуте куће, има 2 бунара, један
ограђен, а други не и пут је
шљунковит до викендице. Тел.
6918-477 и 060/33-55-067

ЛИЧНИ

Момак, 45 годинa, бик у хороскопу, не пушим, не пијем, не

Са дубоким болом и тугом обавештавамо рођаке,
пријатеље и познанике да је 23. маја преминула
наша драга мајка, бака, супруга и свекрва

ВРШИМ услужно кошење,
крчење траве, корова и свих
врста растиња. Тел. 064/11076-67

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
једнособан стан од 15.5. Зелена улица, ужи центар. Тел.
064/144-34-93
***
Пензионерка тражи пензионерку или пензионера, не мора да
плаћа стан, а да делимо трошко-

Са дубоким болом и тугом обавештавамо
рођаке, пријатеље и познанике да је
преминуо наш драги

СИНИША ПРОТИЋ
1966 - 2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима
и мислима.
Његови најмилији

ЗОРКА РАТКОВИЋ рођ. Перић
1948 - 2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: ћерка Милица, син Богољуб,
унуци Никола, Милан и Александра

Дана 25. маја 2022. године навршило се
пола године од кад није са нама
наш драги и вољени

РАДЕ АНИЋ
1939 - 2021.

Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга Миља, син Милан,
унуци Дарко и Данијела, снаја Снежана,
брат Љубо и брат Миле са породицом

Прошла је година од како нас је напустила
наша драга мама и супруга

СЛОБОДАНКА МИЛАНОВИЋ
- Сејка 12.6.1948 - 31.5.2022.

Једногодишњи помен одржаће се на гробљу
у Банатском Александрову уз присуство
родбине и пријатеља.
Ћерка Снежана и супруг Миша

Дана 31. маја навршиће се 15 година
како није са нама
наш драги супруг, тата и деда
Дана 28. маја 2022. године навршава се
дванаест година од како нас је напустила
наша вољена мама и мака

МИРОЉУБ ЈАНКОВИЋ
1958 - 2007.
Вољени не умиру
док живе они који их воле.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга, ћерке са породицама

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН

ПЕРИШИЋ ЕВИЦА
рођ. Трбић

Са љубављу, тугом и поштовањем
вечно ћемо чувати твој племенити лик
од заборава.
Твоје: Јокица, Наташа и Ивана

Дана 19. маја 2022. године навршило се
девет година како нас је заувек напустио
наш драги

АВРАМОВ ЈЕЛИЦА
16.9.1937 - 4.6.2012.

Нисмо те заборавили! А како би могли,
само смо одабрали да причамо о теби
и да те спомињемо. Чувамо те као највеће
благо скривено у срцу. У срце заборав
не залази, до тамо само ми знамо пут.
Тамо залазимо кад те се зажелимо.
Вечно у нашим срцима,
а туга и бол не престају.
Твоји најмилији Слађана, Јована,
Соња и Драгана

СЛАВКО МЕЦЕК

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
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28. мај 2022.

ХОРОСКОП
ОВАН 21.3. – 20.4.

ВАГА 23.9. – 22.10.

Сада је време када треба да будете смирени и
стрпљиви. Ускоро вам
предстоји реализација планова.
Слободни имају могућност уласка
у неке авантуре или појаву некога
из прошлости. Заузети, жеља за
флертом или могућност уласка у
тајне везе. Могућа појачана нервоза. Будите смирени.

Могућа сарадња са странцима или понуда која ће
бити занимљива за вас.
Доста размишљате о овом пољу.
Заузети, не размишљајте о проблемима, већ ваше жеље поделите са
вољеном особом. Могући проблеми са стомаком. Обратите пажњу
на исхрану. Више шетајте и време
проводите у природи.

Постоји могућност да
реализујете или обавите битан разговор,
који ће бити повољан за вас. Запослени, опрез у комуникацији
са колегама и мање нервозе.
Слободнима могућност почетка
занимљиве везе. Заузети, уживајте у проведеним тренуцима
са вољеном особом. Могућност
несанице. Одмарајте.

23.10. – 22.11.

БИК 21.4. – 20.5.

БЛИЗАНЦИ
21.5. – 20.6.

Не улазите у нове
пројекте. Добро размислите пре
него што се одлучите на било
какве промене на овом пољу. Доста познанстава, комуникације и
флерта. Није време за започињање нове везе. Заузети, проводићете лепо време са вољеном
особом. Лепа комуникација и
дружења ће освежити ваш однос.
Могући пролазни проблеми са
коштаним системом.

РАК 21.6. – 20.7.

Не улазите у сукобе
и не дозволите да вас
неко изнервира. Будите смирени у комуникацији
са колегама. Није време за започињање новог посла. Могућност да вам неко привуче пажњу. Све се може свести на флерт.
Заузети, доста страсти, али и
избегавајте сукобе са вољеном
особом. Обратите пажњу на
венску циркулацију.

ЛАВ 21.7. – 22.8.

СИНИША БОРОЈЕВИЋ

Čarnojevićeva 13, Bečej
6915-323

021 69 10 185
063 83 575 13

ШКОРПИЈА

Избегавајте сукобе са
сарадницима. Сада није време за новчане трансакције
или било какве промене на овом
пољу. Будите стрпљиви. Доста
забаве, дружења и могућност
флерта. Заузети, што више времена проводите са вољеном особом и покажите ваше емоције.
Пролазни проблеми са уринарном трактом. Опрез од алергија.

СТРЕЛАЦ
23.11. – 20.12.

Сада постоји могућност
да ускоро реализујте своје планове. Сарадња на коју сте чекали
ускоро ће постати стварност. Слободнима ће се коначно пробудити емоције и жеља за уласком у
везу. Заузети, уживајте у времену проведеним са вољеном особом. Планирајте лепу будућност.
Смањите оптерећења. Проблеми
са кардиоваскуларним системом.

ЈАРАЦ 21.12. – 19.1.

Није време за битне
промене на пословном
пољу. Запослени, завршите све што сте започели. Радите, али се посветите и себи.
Могућност симпатије са неким
из вашег окружења. Заузети,
потрудите се да лепе тренутке
проводите са вољеном особом.
Могућност за пролазне теже мисли и оптерећења. Шетајте.

ВОДОЛИЈА
20.1. – 19.2.

Сада није време за започињање новог посла. Запослени, мање
нервозе, ствари иду ка добром.
Могућа појаве особе везане за
иностранство или особе из прошлости која не живи далеко од
вас. Заузети, планирање пута са
вољеном особом. Искористите
овај период. Могући пролазни
проблеми са доњим делом стомака. Више одмарајте.

Могућност да реализујeте планове на овом
пољу на које дуго чекате. Један
сусрет са битном особом може
донети просперитет. Запослени, без већих проблема. Само се
опустите. Могуће да неко кога
сте доживљавали као пријатеља
пробуди чудне емоције и страсти. Заузети, планираћете заједнички пут. Обратите пажњу на
исхрану и смањите унос соли.

Одличан период на пољу
посла. Бићете задовољни,
време је да реализујете
многе планове. Само останите смирени и успех је ту. Могућ улазак у
неку занимљиву авантуру. Заузети,
обратите пажњу на комуникацију са
вољеном особом. Више смирености
и позитивне енергије усмерите ка
партнеру. Више се крећите и посветите се физичкој активности. Пролазни проблеми са циркулацијом.

Могуће су промене и
размишљања о покретању приватног посла. Свакако
добро размислите и сачекајте, убрзо се ствари покрећу набоље. Могуће да вам неко везан за посао
привуче пажњу. Заузети, уживајте
са вољеном особом и више времена проводите заједно. Изненадите вољену особу. Енергија вам
се враћа. Бићете пуни позитивног
импулса. Будите у природи.

ДЕВИЦА 23.8. – 22.9.

INFORMATOR

РИБЕ 20.2. – 20.3.

Шакшука
Ш

(Shakshuka)

акшука је једно од најпопуларнијих брзинских јела, спрема се
у тигању и лако може да се прилагоди укус који вама одговара.
Јело потиче из северне Африке и са Блиског истока. Најчешће се служи, добро иде, уз пита хлепчиће (хлеб печен на плотни) и неки густ
и зачињен јогурт.
Потребно је око пола килограма свежих кобасица, 2 већа лука,
2 веће свеже црвене паприке, 4 већа чена белог лука, 1,5 конзерва
пелата (или 4 свежа зрела парадајза, огуљена и исецкана), зачини:
димљена ситна паприка, хариса паста или суџук паприке (у зависности колико је љута кобасица), млевени ким, 6 јаја, першуна, со и
бибер, уље.
Извуците месо из омота кобасице и што боље исцепкајте варјачом
на ситније комадиће. Загрејте неколико кашика уља (било би добро
маслиновог) у дубљем и већем тигању, додајте измрвљене кобасице
и испржите док не почну да се лепе за тигањ и добију комадићи корицу, додајте ситно сецкани лук, бели лук, сецкану паприку и још
кратко динстајте док поврће не постане стакласто и меко, додајте
парадајз, зачините по укусу, додајте мало воде, поклопите и оставите једно пола сата да се све крчка. Након 15 мин. отклопите да
вода испари и да се направи густ сос. Направите мала удубљења и у
њих разбијте јаја (бар једно по особи). Поклопите тигањ и пеците још
10-так минута (ако желите мало мекше кувана јаја, да жуманце буде
ровито онда око 6-7 мин.), поспите сецканим першуном. Изнесите на
сто у тигању у којој је Шакшука направљена јер заиста лепо изгледа.
Најлепша Шакшука јесте са кобасицама али може да се користи било
које млевено месо, идеално би било јагњеће.

