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ОПШТИНА БЕЧЕЈ: 

Други ребаланс 
буџета

За понедељак 6. јуна била је заказана 26. седница СО Бечеј. На 
дневном реду пред одборницима се нашао други овогодишњи 

ребаланс буџета као и извештаји о пословању за 2021. установа 
Центра за социјални рад, Историјског архива у Сенти, Градског 
музеја и комуналног предузећа „Потисје-Бечеј“, програми планови 
рада са финансијским плановима за 2022. годину Градског музеја и 
Историјског архива као и план о расподеле добити за 2021. годину 
„Потисја-Бечеј“. 

Као разлог за предлог другог ребаланса општинског буџета у 
материјалу за скупштину наведено је да је неопходно да се у буџет 
убаце средства за пројекте из виших нивоа власти на основу потпи-
саних уговора у претходном периоду:  

Становање, урбанизам и просторно мапирање: 
Додела сеоских кућа са окућницом, по основу решења Мини-

старства за бригу о селу у износу од 6.693.000,00 динара. 

Комунална делатност: 
Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног 

диверзитета у 2022. години на територији општине Бечеј, по основу 
уговора о суфинансирању Министарства заштите животне средине у 
износу од 1.600.000 динара.

Пољопривреда и рурални развој:  
уређење атарских путева и отресишта, суфинансирано од 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство у износу од 17.500.000 динара. 

Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре:

Изградња семафора на раскрсници Зелене и Змај Јовине у Бечеју, 
по основу уговора о додели средстава Покрајинског секретаријата 
за енергетику, грађевинарство у саобраћај у износу од 3.000.000 
динара. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре - 
рехабилитација некатегорисаног пута у викенд насељу у Бачком Гра-
дишту у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе, по основу 
уговора Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај у износу од 10.362.000 динара. 

Средње образовање: 
по основу уговора о додели новчаних средстава из буџета АП 

Војводине за регресирање студената и средњошколаца са територије 
општине Бечеј, у укупном износу од 4.095.000 динара. 

Социјална и дечија заштита:  
додатна социјална заштита - лични пратиоци и координатори, по 

основу уговора о наменским трансферима у социјалној заштити од 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 
износу од 4.721.000 динара. 

Развој културе и информисања: 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у изно-

су од 1.350.000 динара као и за Пројекат санације крова Градскoг по-
зоришта, по основу решења Министарства културе и информисања 
у износу од 14.000.000 динара. 

Допуна дневног реда за 26. седницу СО Бечеј дошла је непо-
средно пред саму седницу, у овој допуни најважнији документи 
који су стављени пред одборнике на усвајање били су Програм 
заштите животне средине за 2022. годину као и реименовање 
Жељка Плавшића за директора ЈП „Комуналац“ са мандатом од 
четири године. 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ: 

Програм заштите 
животне средине

Одборници су на последњој седници СО Бечеј усвојили су Про-
грам заштите животне средине за 2022. годину. 
Највећа средства из општинског буџета опредељена су за 

програме управљање отпадом чији је непосредни корисник 
„Потисје-Бечеј“ и то за потребе одношења кабастог отпада, 
за пролећно и јесење чишћење у износу од 4.801.000 дина-
ра као и за израду урбанистичког пројекта за трансфер ста-
ницу (1.000.000 динара) и 3.000.000 за прву фазу припреме за 
опремање трансфер станице. 

Такође значајнија средства у износу од 3 милиона динара  
опредељена су за програм заштите парка природе „Стара Тиса“ 
код Бачког Градишта. За парк природе „Дрворед храстова“ код 
Бачког Петровог Села одвојено је 300.000 динара. 

За програм сузбијања инвазивних врста (амброзије) у оквиру 
овог програма издвојено је 1.5 милиона динара. 

Остале ставке из овог програма односе се на праћење квали-
тета ваздуха (300.000 динара), праћење концентрације алергеног 
полена (500.000 динара), праћење квалитета површинских вода 
(200.000 динара) и за мониторинг буке (400.000 динара). 

Остатак буџета овог програма предвиђен је за едукативне ак-
тивности са темом заштите животне средине у сарадњи са образов-
ним установама, за едукацију запослених у надлежним службама 
и за информисање јавности у укупном износу од 400.000 динара. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ: 

Одлука о новим 
групама тек у 

септембру
У другом ребалансу општинског буџета објављена је и став-

ка по којој се смањује сума плата за Предшколску установу 
„Лабуд Пејовић“ за око десетак милиона динара. С обзиром на 
реакцију јавности када је објављено да је скоро 80 деце оста-
ло неуписано и саопштења руководства ове установе да ће 
се највероватније то решити повећањем од 5 нових група и 
око 12 нових запослених овакав развој ситуација је збунило 
јавност. Шта је узрок за ово смањење (када се тражило повећање) 
појаснио нам је председник општине Драган Тошић након седни-
це када је усвојен овеј ребаланс буџета. 

„То све нема никакве везе са отварањем нових група и са зах-
тевом према Министарству финансија за то. Предшколска уста-
нова је у новембру-децембру прошле године планирала буџет и 
масу плата на одређен износ за ову годину. У међувремену је у 
јануару изашла нова инструкција Министарства финансија према 
локалним самоуправама да се, када је у питању буџет за пред-
школске установе убудуће пресек прави у јулу-августу па је то 
разлог зашто нису добили одобрење за раније предвиђени износ. 
Локална самоуправа има обавезу да спроведе инструкције  и 
то је морало да се мења а разлика је била тих 10 милиона за 
које  вртић није добио одобрење Министарстава финансија. 
Да би се та средства вратила на тај конто за плате у вртићу 
Министарство тражи да се најпре ове године направи пресек 
негде у јулу-августу месецу а да за сада врате те средства у ло-
кални буџет. Морам да нагласим да нама у локалној самоуправи 
није проблем и ми ћемо им та средства вратити неким наредним 
ребалансом чим они добију сагласност Министарства.“ – рекао 
је Тошић.  

О томе која је процедура и шта се догађа тренутно са захтевом 
вртића за повећање броја група и запослених за следећу радну 
годину председник Тошић је рекао: 

„Када су у питању наше обавезе ми још чекамо јер нама, Оп-
штинском већу,  још увек вртић треба да достави колико им ствар-
но треба нових група и нових радника званично. Они су за сада 
мишљења да им треба тих нових пет одељења. Ми немамо про-
блем да то и финансирамо али они све то прво морају да објасне и 
образложе Министарству финансија, ако им то успе и Министар-
ство одобри ми ћемо као локална самоуправа дати сагласност и 
то без проблема одобрити. Ипак, ако питате за моје мишљење, 
чисто сумњам да ће им Министарство одобрити тај план у 
том обиму. Када сам последњи пут и то скоро причао са над-
лежнима из Министарства они су сматрали да би вртић прво 
требало да изврши одређену прерасподелу сати рада када је 
у питању тренутно запослено особље и да направе неки план 
да прерасподелу група. У том случају било би реално да буде 
одобрено отварање три нове групе. Но, ми се не мешамо много 
у тај стручни део и само желимо да нама, тј. Општинском већу,  
ПУ „Лабуд Пејовић“ достави свој предлог и евентуално извештај 
који ће бити толико добар да буде прихватљив и за Министар-
ство финансија и неће бити никаквог проблема да се одобре сред-
ства за цео тај програм у пуном обиму. Нама је речено да евен-
туално негде у августу месецу можемо да добијемо сагласност 
за отварање нових група али тек у септембру месецу ћемо знати 
колико ће бити нових група и заиста отворено и  колико ће бити 
нових запослених у тој установи. Оно што је најбитније мислим 
да грађани Бечеја не треба да брину као ни запослени у вртићима. 
Средства за те намене у буџету општине Бечеј постоје јер и ми у 
локалној самоуправи желимо да сва деца похађају предшколске 
установе. Ја сам за то да то буде у Бечеју 100 посто, да сва деца 
буду у вртићима али морамо најпре да мало рационализујемо све 
то да би то било и прихватљиво за Министарство финансија које 
ипак о томе одлучује јер имамо разних ситуација где би могла 
да се уради боља организација посла. Имамо и не мали број деце 
из околних места која похађају вртиће у Бечеју, родитељи носе 
децу у централни објекат у граду а постоје одељења у селима што 
резултира да онда немамо довољно деце у групама а због тога 
морамо овде у централном објекту да отварамо две нове групе. То 
су негде могућности да се ураде неке прерасподеле и запослених 
и другачије усклади време рада.“ 

Развој спорта и омладине: 
Инвестиционо одржавање објекта за спорт и физичку културу, 

по основу решења Покрајинског секретаријата за спорт и омла-
дину у износу од 3.577.000  динара и за пројекат Инфраструктур-
но опремање спортског комплекса у Бечеју, по основу уговора 
Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 
25.000.000 динара.

Опште услуге локалне самоуправе: 
Јединствено управно место, по основу Одлуке Министарства 

државне управе и локалне самоуправе у износу од 8.400.000 динара. 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори 
енергије

Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и ста-
нова, по основу уговора Управе за финансирање и подстицање енер-
гетске ефикасности у саставу Министарства рударства и енергетике 
износу од 5.000.000 динара. 

У образложењу ребаланса се наводи да су на основу инструкције 
Министарства финансија извршене корекције масе плата код дирек-
тних и индиректних корисника - ПУ „Лабуд Пејовић” и установе 
културе. 

Извршене су још неке корекције ставки у буџету у предлогу реба-
ланса као што је повећање средстава за манифестацију „Бечеј ноћу“ 
на 6.7 милиона динара (предвиђена средства су била 3 милиона). 

Пред одборницима ће се наћи и предлози за измене у неколико 
управни и школских одбора у ПУ „Лабуд Пејовић“, Градског позо-
ришта и Техничке школе. 

Додатна средства из 
буџета за „Бечеј ноћу“

О томе зашто је у другом ребалансу буџета дуплиран и драстично 
повећан износ за фестивал „Бечеј ноћу“ када се до сада инсисти-

рало да се читава манифестације финансира углавном из донација 
привредника председник Општине Бечеј Драган Тошић је образло-
жио чему су та додатне средства из општинског буџета намењена. 

„Ја и сада мислим да ће Бечеј ноћу бити у највећој мери фи-
нансиран из донација али нам за сада мало спорије пристижу 
уплате од стране привредника (мада имамо потписане уговоре) 
и морали смо да обезбедимо та, назовимо резервна, средства 
уколико уплате из донација не стигну на време, пре одржавања 
фестивала. За извођаче су већ обезбеђена средства али за неке 
пропратне садржаје још чекамо уплату донатора који не само 
да су обећали него су и уговоре потписали. Ми ћемо их замолити 
у следећих недељу дана да изврше уплате али смо ипак мора-
ли да се обезбедимо и пребацили смо на позицију Туристичке 
организације још додатних 3 милиона динара.  У случају да све 
буде у реду ми нећемо користити та средства и вратићемо их у 
буџет назад. Наравно, као и сваке године, ми ћемо за све то до-
ставити на увид јавности извештај о утрошку средстава након 
завршетка манифестације.“ - рекао је Тошић

ОПШТИНА БЕЧЕЈ: 

Јавни позив за извођаче
Општина Бечеј је објавила Јавни пози позив за привредне 

субјекте за пројекат спровођења мера енергетске санације по-
родичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

Јавни позив ће трајати 15 дана, односно до 22. јуна 2022. године.
Привредни субјекти се могу пријавити за спровођење 7(седам) 

мера енергетске санације – замена спољних прозора и врата, тер-
мичка изолација зидова, термичка изолација испод кровног покри-
вача, котлови на природни гас или биомасу, нова цевна мрежа и 
грејна тела, топлотне пумпе са инсталацијама и соларни колектори 
за припрему потрошне топле воде.

Текст јавног позива и обрасци за попуњавање ће се моћи преу-
зети на интернет страници општине Бечеј, у делу „Сервис грађана“ 
и избором опције „ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“ или лично у 
просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

Након спровођења Јавног конкурса и избора привредних 
субјеката за извођење радова на енергетској санацију, Општи-
на Бечеј ће расписати Јавни позив за грађане који ће доставити 
предрачун једног од изабраних привредних субјеката уз потребну 
документацију одређену јавним позивом.
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ОПШТИНА БЕЧЕЈ: 

Поступци јавних 
набавки

У претходном периоду између два наша издања покренути у неки 
од поступака јавних набавки за Општинску управу и поједина 

јавна преузећа и уговорене су неке веће набавке услуга и послова. 
•  Општинска управа Бечеј доделила је уговор за пројекат „Изра-

да пројекта техничке регулације саобраћаја и спортског ком-
плекса“ у вредности 9.564.000 динара групи извођача на челу 
са „Адомне“ доо из Новог Сада („Пројекат“ доо Нови Сад, 
„Саша Лукић“ биро за инжењеринг и пројектовање такође из 
Новог Сада и „Апапроинг“ из Апатина су партнери). То је био 
и једини понуђач. 

•  Општинска управа доделила је и уговор за набавку рачунар-
ске опреме у вредности од 2.729.900 динара фирми „Елек-
тронски партнер“ из Београда. 

•  ЈП „Водоканал“ је потписало уговор за набавку услуга 
регрутације кадрова у вредности од 7.420.083 динара са 
Агенцијом за привременом запошљавање ИКП систем доо из 
Београда. Било је три понуђача а ова фирма је изабрана на 
основу цене. 

•  УСКАО „Ђорђе Предин - Баџа“ је за услуге чишћења згра-
де потписао уговор са фирмом „Хигијена“ Ђорђе Станков 
из Новог Сада на основу најповољније понуде у износу од 
4.449.600 динара. Било је три понуђача. 

•  ЈП „Водоканал“ је потписало и уговор за набавку материјала 
за водовод у износу од 5 милиона динара са фирмом „Унион 
прогрес“ из Руме. То је уједно била и једина понуда. 

Тренутно су у току и следеће јавне набавке: 
•  Општинска управа расписала је јавну набавку за пројекат 

уређења атарског пута са процењеном вредношћу 28.270.678 
динара

•  Општинска управа расписала је и јавну набавку за 
рехабилитацију атарског пута у викенд насељу у Бачком Гра-
дишту чија је процењена вредност 17.268.350 динара

•  ЈП „Комуналац“ је расписало јавну набавку за канализациони 
материјал у вредности од 2.5 милиона динара

•  ЈП „Водоканал“ је такође расписало јавну набавку за 
одржавање возила, процењена вредност је 2.960.000 динара. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ: 

О предстојећим 
инвестицијама

Председник општине Драган Тошић се обратио одборницима 
поводом ребаланса буџета да појасни неке ставке и зашто је 

овај други ребаланс морао да се донесе. Измене у буџету односе 
се на пројекте и уговоре за реализацију који су потписани са ви-
шим нивоима власти па буџет мора бити усклађен са тим приливом 
средстава.  Он је одмах најавио и још један ребаланс за остале став-
ке у буџету у току овог месеца пред летњу сезону као и неке нове 
пројекте који су у међувремену одобрени. 

Као највећи и најзначајнији пројекат који је већ увр-
штен у буџет државног јавног предузећа „Путеви Србије“ 
који је договорен са овим предузећем је пројекат изградње 
дуго најављиваног кружног тока у Бачком Градишту. За овај 
пројекат ће такође поново морати да се уради и нова  пројектно-
техничка документације али без обзира на то из „Путева Србије“ 
обећали су чак да ће кружни ток бити и изграђен до краја годи-
не. Према речима председника Тошића то би било одлично али се 
нада де ће изградња бар почети ове године и завршити следеће.  
Најавио је и бушење два нова бунара, та средства би требало да 
добије ЈП „Водоканал“. 

Када су у питању средства за спортски комплекс код стади-
она добијенo је 25 милиона динара од надлежног министарства 
и то је већ убачено овај ребаланс али је, према речима пред-
седника,  битно нагласити  да  општина Бечеј такође из соп-
ственог буџета за све те пројекте издваја и сопствена средства. 
Конкретно за тај  спортски комплекс у питању je 8.5 милиона дина-
ра, за атарске путеве чак половину средства (укупно је 35 милиона 
динара). Пројекат атарског пута у камп насељу у Бачком Градишту 
је од покрајинског секретаријата за пољопривреду добио око 10 
милиона али толико исто је издвојила и Општина Бечеј. Овакво 
управљање финансијама доноси највише добити јер да би општина 
могла успешно да конкурише на расписе на покрајинском и репу-
бличком нивоу потребно је да се уложе и већа сопствена средства 
јер тражи се најчешће око 30 до 40 посто, на тај начин се пројекти 
боље бодују и самим ти и одобравају. 

Председник општине је напоменуо да се ради на још једном 
пројекту који се већ дуже време очекује. Наиме, завршава се 
и пројектно-техничка документације за пешачку стазу према 
Бисерном острву из Бачког Градишта. Пројекат је донекле про-
ширен јер је сада у том пројекту предвиђена и посебна пројектна 
документације за расвету на том потезу пута. Ово би требало да 
се заврши за месец и по дана кад ће бити и расписани и поједини 
конкурси али и ако се не добију средства из виших нивоа власти 
председник је обећао да ће се та два пројекта (пут и расвета) радити 
свакако па и из локалног буџета.

Председник општине осврнуо се и на проблем неасфалтираних 
улица у Бачком Петровом Селу којих је јако много за насеље те 
величине и рекао да општина свакако не може само из сопствених 
средстава да то све уради и финансира али де ће се потрудити да се 
не томе ради следећих две до три године, да се пронађу средства из 
донација, да се лобира код виших нивоа власти и према државним 
јавним предузећима. 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ: 

Давање у закуп локала
Општина Бечеј расписала је конкурс за давање у закуп локала и 

других пословних простора у општинској својини у Бечеју, Бачком 
Петровом Селу и Бачком Градишту:  

•  у Бечеју улици Главна број 66 – локал А, у приземљу, површине 
51,33 м2

•  у Бечеју улици Главна број 66 – локал Б, у приземљу, површине 
37,35 м2

•  У Бечеју ул. Чарнојевићевој бр. 19, површине 40,15 м2 + мага-
цин 17,46 м2

•  У Бечеју ул. Петефи Шандора бр. 1, површине 37,50м2
•  У Бечеју ул. Золтана Чуке бр. 24 - 2 површине 25.62 м2
•  У Бечеју ул. Дожа Ђерђа бр. 44, површине 43,06 м2 + магацин 

површине 20,51м2
•  У Бечеју ул. Тополски пут бб, магацин, радионица и канцеларија-

површине 87,29 м2
•  У Бачком Градишту у улици Главна бр. 35 – објекат бр.1 и 

објекат бр. 6, магацини, у
•  приземљу, који имају укупну површину од 97,50 м2,
•  У Бачком Петровом Селу у ул. Др Имреа Киша бр. 114 повр-

шине 108,79 м2
Пословни простори се дају у закуп у виђеном стању и на период 

закупа до 5 година а право учешћа имају сва физичка лица, прав-
на лица и предузетници. Оглас је објављен 6.6. 2022. а пријаве се 
примају до 14.6.2022, односно 8 дана од објаве. Све информације као 
и цене закупа налазе се на сајту Општине Бечеј. 

Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем 
поште у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА ПОСЛОВ-
НИ ПРОСТОР – НЕ ОТВАРАТИ”, испoд кoje сe нaвoди aдрeсa и 
пoвршинa пoслoвнoг прoстoрa нa кojи сe пoнудa oднoси; дoк сe 
нa зaдњoj стрaни кoвeртe нaзнaчaвa имe, oднoснo нaзив и aдрeсa 
пoднoсиoцa пoнудe, а најкасније до 14.6.2022. до 13:00 часова, на 
адресу: Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења 2.
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Одржана противпожарна едукација за 
пољопривреднике

Општински штаб за заштиту стрних усева од пожара је током 
претходне две недеље одржао у свим местима на територији оп-

штине Бечеј едукације за пољопривреднике на тему против-пожарне 
заштите током предстојеће жетве. Пољопривредници су упознати 
шта све садржи Правилник о посебним мерама заштите од пожара у 
пољопривреди. Овим правилником ближе се прописују посебне мере 
заштите од пожара у пољопривреди на стрним усевима за време во-
штане и пуне зрелости, жетве, вршидбе, превоза и ускладиштења 
стрних усева. Чланови правилника одређују основна правила и оба-
везе пољопривредника о обавештавању ватрогасних јединица о ра-
довима који могу бити ризични са становишта могућег изазивања 
пожара, о евентуалном паљењу стрњике или било какве ватре око 
њива или у близини камарисаних усева, о условима одржавања 
пољопривредних радова у близини објеката, саобраћајне и желез-
ничке инфраструктуре, правила о исправности механизације. Као и 
сваке године ова предавања била су веома посећена.

Када су у питању најчешћи узроци пожара на њивама неисправна 
механизација је један од најчешћих али и када се то деси потребно 
је да свака машина има и адекватну против пожарну опрему. Жетва, 
вршидба и транспорт стрних усева и сламе обавља се вршаћим ма-
шинама, комбајнима, тракторима, другим теретним моторним воз-
илима и покретним сушарама које су обезбеђене од избијања пожара 
варничењем, исијавањем топлоте или на други начин и снабдевене 
одговарајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница.

Из општинског штаба подсетили су и нагласили пре свега да је да 
је паљење ватре на отвореном простору строго забрањено.

У пољопривредним газдинствима врло је важно припазити 
на мере опреза јер због употребе велике лепезе апарата, погон-
ских горива, машина, врло лако може доћи до пожара. Апелује се 
на пољопривредне произвођаче који учествују у радовима жетве и 
вршидбе, да обрате пажњу на опасности од настанка пожара, који 
су честа појава у овом временском периоду, а могу да захвате усеве, 
воћњаке па и пољопривредна домаћинства и подсећају се да по чла-
ну 50. Закона о заштити од пожара, спаљивање жетвених остатака 
представља прекршај за који је законом прописана новчана казна.

Најчешћи узроци настајања пожара у току жетвених радова су: 
непажња, намерно спаљивање стрњишта, техничка неисправност 
пољопривредних машина које учествују у жетви, неодговарајућа 
примена превентивних мера заштите од пожара.  Казна за физичка 
лица за изазивање пожара износи до 50.000 динара, а за правна лица 
је знатно већа и креће се од 300.000 до милион динара.

Према закону комбајн којим се обавља жетва и вршидба мора 
бити снабдевен исправним апаратом типа С-9, ашовом и лопатом за 
гашење пожара. Ако се жетва и вршидба обавља са три или више 
комбајна поред опреме из става 1 овог члана, мора се обезбедити 
аутоцистерна или цистерна са тракторском вучом запремине 3.000 

до 5.000 литара напуњена водом, са уграђеном пумпом и снабдевена 
опремом за гашење пожара.

Након одржаних предавања Општински штаб је пољопривред-
ницима поделио и налепнице “Жетва 2022” за све погонске машине 
које учествују у жетвеним радовима.

ДОМ „БРАЋА ЧИПЛИЋ“: 

За сада извесна 
делимична санација

Пропадање још једне зграде, објекта која је у власништву државе, 
односно општине ових дана је поново покренуло јавност. Овог 

пута није у питању нека зграда о великог културног значаја 
или архитектонски бисер на рубу пропасти, у питању је мали 
некада задружни дом „Браће Чиплић“ у Пицодеру. Иако мали 
и скроман овај објекат има неку социјално-културолошку 
вредност за становнике тог дела града, то је некада био центар 
окупљања становника околних улица, ту су одржаване раз-
не манифестације, био је и у закупу једно време и трговина и 
кафана, но свакако за становнике тог дела града има одређену 
сентименталну вредност пре свега због тога што је некада дав-
но саграђен заједничким радом комшија. Тренутно стање тог 
објекта је да је затворен и да више није под закупом, полако пропада 
и урушава се и прва и основна примедба из комшилука је била да то 
урушавање постаје небезбедно за околину. 

Становници тог дела града су обавестили медије о томе да су са 
зграде почеле да падају цигле и црепови и делови фасаде, обавеште-
ни су и надлежни у Општини  па је тим поводом изашла и локална 
грађевинска инспекција да утврди какво је стање објекта. Од Да-
ниеле Дорословачки, начелнице Одељења за урбанизам сазнали 
смо да је инспекција за сада утврдила да објекат са спољне стра-
не треба донекле санирати, посебно олуке, али да објекат још 
увек није у таквом стању да треба да се огради или да се при-
мене неке посебне мере заштите. Према речима Даниеле Доросло-
вачки овај објекат није једини и има доста зграда и објеката који су 
у власништву држава за које је потребно пронаћи системско решење 
али у међувремену надлежним службама само преостаје да се сваки 
објекат појединачно санира онолико колико је неопходно да буде 
обезбеђен, и „конзервиран“ до коначног решења статуса. Даниела 
Дорословачки је такође рекла да Влада Србије у сарадњи са СКГО 
ради на успостављању процедура за систематско решавање овак-
вих случајева којих је у скоро сваком граду или општини широм 
Србије има јако много као и да се паралелно раде обуке за припад-

нике локалних самоуправе које и 
наши надлежни редовно похађају. 
Продаја, приватизација или 
евентуално издавање у закуп 
су решења која могу бити при-
лично профитабилна за све оп-
штине али то такође значи да 
ти објекти морају бити у таквом 
стању или да буду на довољно 
атрактивним локацијама да 
буду интересантни приватним 
инвеститорима да у њих уложе 
средства. Овај објекат у Пицоде-
ру највероватније није ни једно од 
свега тога али свакако завређује да 
се поново приведе у стање да буде 
нека мала продавница, кафана или 
чак неки клуб за окупљање локал-
ног комшилука може да буде још 
увек занимљив посебно јер има 
тај друштвено важан контекст 
у коме је настао. За сада биће 
довољно да је алармирана оп-
штинска инспекција, да је учињен 
први корак да се укаже да је, ако 
ништа, због безбедности потребно 
да буде бар делом саниран а онда 
кад дође на ред за решавање бар се 
неће урушити до краја.
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Почиње овогодишњи 
„Бечеј ноћу“ фестивал
После две године паузе ове године биће поново одржан највећи 

музички фестивал на територији општине Бечеј „Бечеј 
ноћу“ у организацији Општине Бечеј,  Градског позоришта и 
Туристичке организације Општине Бечеј. Фестивал ће трајати 
два дана и то 17. и 18. јуна 2022. године. Ове године организатори 
очекују велику посету и грађана Бечеја али и гостију са стране 
пре свега због наступа Здравка Чолића који ће бити и највећа 
атракција фестивала. 

Као и претходних година када је одржавана манифестације 
„Бечеј ноћу“ прво вече фестивала укључујући и дневне догађаје ор-
ганизовало је Градско позориште Бечеј. О програму прве вечери на 
конференцији за штампу која је сазвана овим поводом говорио је 
директор позоришта Здравко Петровић. 

„Драго ми је да и ове године у оквиру првог дана фестивала 
имамо прилику да чујемо неколико сјајних бендова, овом приликом 
сви су из Србије и што је битно да смо наставили да организујемо 
и да ћемо то наставити и наредних година ревију краткометражних 
филмова као и међународну ликовну колонију и изложбу у оквиру 
фестивала. У оквиру ревије краткометражног филма биће приказани 
филмови из целе Србије, селектор фестивала одабрао је 8 филмова 
који ће бити приказни то прво вече у великој сали Градског позо-
ришта а након тога почиње концерт, свирка на платоу код Позориш-
та између Економске школе и цркве као и раније. То вече наступиће 
неколико младих бендова из Бечеја јер мислим да је веома важ-
но да афирмишемо локалне рокенрол бендове, ту су „Generacija 
Z“ и „Les Filles“, након њих наступиће и новобечејски бенд 
„Skladište 58“, и као гости фестивала Del arno band, свакако 
један од најбољих бендова у Србији са дугом традицијом, који 
су свирали пре неколико година у Бечеју. На крају након њих 
бечејски бенд Fingerbang. Дакле, током првог дана фестивала 
можете да видите ревију краткометражних филмова, наступе чак 
пет бендова и отварање изложбе међународне ликовне колоније у 
Галерији „Круг“. Ликовну колонију ће водити Тијана Грујић, ака-
демска сликарка која је позвала око 20 уметника из Србије и региона 
и они ће као и ранијих година бити део фестивала. Као што знате већ 
од самог почетка фестивала „Бечеј ноћу“ општина Бечеј је установи-
ла и награду Владо Дивљан која се и ове године додељује тако да ће 
у оквиру овог првог дана фестивала бити проглашен и биће уручена 
ова награда добитнику.“ - рекао је Здравко Петровић.  

О главној вечери, односно о другом дану фестивала говорио је 
Дане Мандић, члан општинског већа. 

 „Други дан фестивала започећемо наступом дечијег рок бенда 
у комбинацији са дечијим хором који заиста остављају импресиван 
утисак пре свега јер ће их бити преко стотину на сцени, ради се о 
групи „Креативни М кутак“ који нам долази из Новог Сада и који 
има велики број наступа широм Србије. У контексту неговања 
мултикултуралности ове манифестације наступиће и одличан 
рок састав из Будимпеште „New level empire“ али, наравно, 
највећа експлозија позитивне енергије се очекује око 22 часа 
када ће наступити Здравко Чолић, његов наступ ће трајати не-
где до поноћи, пола један евентуално, након чега ће бити орга-
низован велики, до сада никад виђен у Бечеју, ватромет. Након 
тога наступиће локални DJ уметник, ради се о DJ Corbinu, и он је 
неко ко помера границе у овој области музике како овде у Србији 
тако и у Мађарској са њим ћемо и закључити овогодишњу 
манифестацију.  Оно што је битно напоменути је и да фестивал 
„Бечеј ноћу“ сваке године привлачи све више културних под актив-
ности, пропратних програма. На предлог локалних спортиста под 
„Бечеј ноћу“ ове године подводимо и једну спортску међународну 
манифестацију а то је тениски турнир ветерана који ће се одржати 
у Бечеју тог 18 јуна. Дечији садржаји ће такође бити уприличени 
током поподнева као и претходних година: игрице, жонглери, шту-
лаши, поклони од организатора и сл.“ – рекао је Дане Мандић. 

Према речима Данета Мандића када је у питању финансирање 
ове манифестације, највећим делом она се финансира из донација 
привредног сектора а један мањи део и на конкурсима из виших ни-

воа власти. Та средства се већ сада налазе на буџетским позицијама 
на рачуну Туристичке организацији Бечеј. Ипак и из локал-
ног буџета предвиђена су средства за ову манифестацију и до 
најновијег ребаланса то је било 3 милиона динара, ребалансом 
буџета на претходној седници ова средства су повећана на 6.7 
милиона динара.  

Дане Мандић је обећао да ће финансијски извештај бити 
достављен јавности одмах по завршетку манифестације и у 
њему ће бити и прецизирано колико је удео виших нивоа власти, 
привреде и локалне самоуправе и шта је финансирано и са које 
позиције у току организације фестивала. Он је нагласио и да је 
ове године омогућено компанијама које су желеле да дају донације 
то чине као и претходног пута на наменски отворен предрачун у 
општини Бечеј али и да плате поједине ставке и на рачуне самих 
извођача услуга на фестивалу.  

Сатница Фестивала: 
Петак 17. јун: 19:00 Ревија краткометражих филмова, 21:00 

Generation Z,  21:30 Les Filles, 22:00 Skladište 58,  23:00 Del Arno 
Band, 00:30 Fingerbang

Субота 18. јун: 19:00 Креативни М кутак, 20:00 New Level 
Empire, 21:30 Здравко Чолић, 00:30 Dj Corbino

С обзиром да се, како кажу организатори, очекује много 
већи број посетилаца него што што је то било претходних го-
дина, пре свега због наступа Здравка Чолића, било је неопходно 
да се поједине улице у току трајања фестивала друге вечери за-
творе и да се преусмери саобраћај у центру града. У договору 
са полицијом биће не снази сличан систем затварања улица и 
организације простора фестивала на тргу у центру као и 2019. 
године.

Манифестација се организује на самом Тргу ослобођења 
и једним делом у околним улицама. У периоду припрема и 
одржавања концерта у центру Бечеја саобраћај ће бити обус-
тављен у једном делу улица. 

Затварање односно обустава саобраћаја дела улица у 
насељеном месту Бечеј за време трајања манифестације „Бечеј 
ноћу“:

Дана 18.06.2022. године  
од 6 часова до 4 часа дана 19.06.2022. године:

•  Главна (од укрштања са  Тргом ослобођења до укрштања са 
улицом Данила Киша),

•  Уроша Предића ( од укрштања са улицом Зелена  до 
укрштања са Тргом ослобођења)

Као и затварање односно обустава  саобраћаја  
дела улица у насељеном месту Бечеј за улице: 

•  Дана 18.06.2022. године од 14°°  часова до 04°º часа дана 
19.06.2022. године

•  Зелена (од укрштања са улицом Петефи Шандора до 
укрштања са улицом Змај Јовина)

•  Браће Тан (од укрштања са улицом Змај Јовина до укрштања 
са Тргом ослобођења)

•  Герберова (од укрштања са улицом Доситејева до укрштања 
са Тргом ослобођења) 

•  Уроша Предића (од укрштања са улицом Светозара 
Марковића  до укрштања са Тргом ослобођења)

•  Данила Киша (од укрштања са  улицом Главна до укрштања 
са улицом Зелена)

•  Новосадска (од укрштања са улицом Светозара Марковића 
до укрштања са  Тргом ослобођења)

Сав саобраћај ће се усмеравати на околне улице. Паркинг 
неће бити наплаћиван за време манифестације. Организатори 
су замолили све суграђане да на фестивал не долазе уколико је 
могуће аутомобилима, да дођу пешке. 

Паркиралишта која су предвиђена за посетиоце  биће вели-
ко паркиралиште код спортског центра, код хотела „Бела лађа“ 
као и Хиподром који ће бити припремљен и уређен за ову при-
лику.  Сва паркиралишта биће додатно обезбеђена. Поред на-
ведених паркиралишта биће омогућено и паркирање на привре-
меним паркиралиштима који су били коришћени током ковида, 
на земљаном паркиралишту код Јодне бање и преко пута у Змај 
Јовиној улици. 

Када су у питању грађани који станују у Зеленој улици на потезу 
који ће бити затворен,  њих организатори моле да имају разумевања 
за организацију фестивала и да изместе у том периоду своја возила 
или да паркирају у дворишту зграде.  Ове године угоститељима у 
Зеленој улици ће бити омогућено да баште прошире до средине Зе-
лене улице да би могли што више људи да приме за време трајања 
програма, баште ће баријерама ће бити одвојене од пешачког 
саобраћаја. Када су у питању излагачи са тезгама за продају хране, 
пића, сувенира и других производа – за њих је обезбеђен простор 
као и прошли пут у Уроша Предића од Трга до Зелене улице и део 
тротоара Зелене улице до Новосадске улице.  
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MENJAČNICE • PÉNZVÁLTÓ

MONETA
Platni promet  

Najpovoljnije u gradu 

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА: 

Ново санитетско 
возило за дијализу
Дом здравља у Бечеју добио је као донацију Министарства 

здравља ново возило којим ће се пацијенти којима је потребна 
дијализа свакодневно транспортовати до Новог Сада или Врбаса 
на терапију. 

Тим поводом новинарима се обратио в.д директор ове здрав-
ствене установе др Слободан Димитров. 

„Дом здравља Бечеј је добио ново санитетско возило за 
превоз пацијената на хемодијализу и захваљујући овом воз-
илу наши пацијенти ће брже и удобније да путују до центара 
за хемодијализу који се налазе у Врбасу и у Новом Саду. У 
нашој општини 17 наших суграђана сваки други дан путују на 
хемодијализу у ова два центра. Ово ново возило нам пуно значи 
јер је много комфорније за превоз пацијената али са њим ис-
товремено проширујемо и наш возни парк што значи да ћемо 
сада моћи и да боље организујемо превоз наших суграђана до 
болница. Овом приликом морам да се захвалим Министарству 
здравља јер су нам они омогућили да добијемо ово возило које 
је вредности око 4 милиона динара. Искористићу ову прилику 

да се захвалим и Покрајинском секретаријату за здравство јер 
су нам они омогућили и да добијемо нови ултразвучни апарат 
са две сонде чија је вредност 4.7 милиона динара и ја очекујем 
да почетком овог месеца и испоруку тог апарата а ускоро 
очекујемо и испоруку једног већег медицинског контејнера 
који смо добили захваљујући великом ангажовању председни-
ка општине, Драгана Тошића. Тај контејнер ће се користити 
као мини амбуланта, ту ће седети један лекар који ће примати 
пацијенте и вршити преглед. Биће највероватније постављен ту 
на паркингу код Дома здравља мада још увек бирамо локацију. 
Ова мала амбуланта ће се користити у случају и нових циклуса 
епидемије короне али о томе ћемо мало подробније вас обаве-
стити када контејнер дође.“ – рекао је др Димитров.

Др. Биљана Јовановић, помоћница директора за медицинске 
послове је након разговора новинара са директором и свечано пре-
секла врпцу испред комбија а Синиша Шијачић, начелник хитне 
службе је преузео кључеве од возила. 

COVID-19: 

Периодични извештај 
(24. маја – 7. јуна)

У Србији, и у нашој општини, се број заражених на дневном 
нивоу усталио и током двонедељног периода углавном је већина 
дана протекла без иједног случаја. Ипак не крају овог полумесеч-
ног периода укупно је било 8 заражених у општини Бечеј. И даље 
се не очекује да би у следеће две недеље могло да дође до неке 
веће ескалације. Смањење бележи и број активних случајева и у 
овом тренутку је само 3 на територији наше општине. Смањио се 
и број оних који се јављају у ковид амбуланту са сумњом да су 
заражени па је тако за период од претходне две недеље било само 
178 тестираних у ковид амбуланти. У овом тренутку је 7813 на-
ших суграђана у Бечеју прележало ковид од почетка пандемије. У 
ове две недеље, на жалост, било је и хоспитализованих особа због 
вируса, 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 установа-
ма и даље обавезне на свим осталим местима сад је то само препо-
рука 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 болнич-
ким 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.
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Trendi lett a míves 
élelmiszer

Az óbecsei Bóbán házaspár kézműves termékek készí-
tésével foglalkozik

A kézművességet elsősorban az előállítás módja és az ahhoz szükséges 
tudás és tapasztalat határozza meg, bár a kézműves jelző elsősorban 

az előállítás technológiáját jelzi. A kézműves (míves) élelmiszerektől 
emellett joggal elvárható, hogy ne tartalmazzanak felesleges adalékanya-
gokat, mesterséges anyagokat, édesítőszereket, ízfokozókat – nagyjából 
így határozzák meg általában a hatóságok a kézműves élelmiszerek körét.

Az óbecsei Bóbán Beáta és Zoltán „kamrapolcain” pont ilyen termé-
kek sorakoznak. A családi spájzból először a ház ablakába költöztek a 
dunsztos üvegek, de nem sokkal később már egy melléképület polcait is 
megtöltötték a termékeik. 

Meglepő módon a lekvárfőzés gondolata először a szobafestőként 
dolgozó Bóbán Zoltán fejéből pattant ki. Felesége, Beáta ebben is remek 
partnere lett.

- Mikor és miért kezdtek el kézműves élelmiszereket készíteni?
- Bóbán Beáta: Amikor a Gasztroangyalt vagy más főzőműsort néz-

tünk, Zoli mindig mondta, hogy ő úgy szeretne ilyesmivel foglalkozni 
– szerintem innen indult igazából ez az ötlete. Először csak magunknak 
kezdtük el csinálni a lekvárokat, hiszen termeltünk is gyümölcsöt, zöld-
séget. Otthon is azt láttuk mindkét családban, hogy a szülők, nagyszülők 
lekvárt főznek, dunsztolnak… Kezdetben csak néhány fajta gyümölcsöt 
dolgoztunk fel, végül ezekből is annyi lett, hogy nekünk sok volt, ezért 
kitettük az ablakba, hátha eladjuk a fölösleget. Bennünket is meglepett a 
nagy érdeklődés, így egyre több lekvárt főztünk, majd elkezdtünk likőrö-
ket, szirupokat is csinálni, és a zöldségeket is többféleképpen dolgozzuk 
fel.

- Milvel magyarázzák az igényt ezekre a termékekre?
- Bóbán Zoltán: A fiatalok közül kevesen foglalkoznak ezzel, az idő-

sebbek egy része pedig úgy döntött, hogy nem éri meg nekik saját részre 
annyit pancsolni, mivel sokszor rájuk szárad vagy megromlik a lekvár. 
Ha üvegenként veszik meg, ez a veszély nem fenyegeti őket, ráadásul 
nagyobb a választék is. A kezdetekben voltak kétségeink, mert a gyerekek 
körében az eurokrém mindent visz, de a vásárokon már a fiatal szülők 
inkább ezeket a lekvárokat keresik, és csokikrémből is inkább a kézmű-
vest vásárolják. Az első lekváros üvegeink öt évvel ezelőtt kerültek ki az 
ablakba, négy éve csináljuk nagyobb elánnal a gyümölcsfeldolgozást és 
három éve fesztiválozunk, vásározunk - ezzel indult be komolyabban az 
értékesítésünk is, mert addig csak háztól és interneten keresztül adtuk el 
a termékeinket. 

- Milyen hozzávalókkal dolgoznak?
- B.Z.: Az általunk feldolgozott gyümölcs és zöldség jó minőségű és 

egészséges, mert mi nem a jószágnak vagy a cefrébe szánt termést haszno-
sítjuk. A termések 30-40 százaléka saját, a többit olyan helyi termelőktől 
vásároljuk, akik szermaradványok nélkül értékesítik a gyümölcsöt, zöld-
séget – ha nem így lenne, az az ízek és az egészségünk rovására menne. 

- Hogyan születik meg egy-egy termék?
- B.B.: Általában Zoli fejéből pattan ki valami ötlet, ezt követően so-

kat kísérletezünk a fűszerekkel, hogy összeálljon egy harmonikus ízvilág. 
Mindig az a célunk, hogy olyan egyedi termék szülessen, ami nem szere-
pel a boltok kínálatában. A végszót mindig a vásárlók mondják ki.

- Adalékanyagokat nem használnak, de mivel tartósítanak, és ké-
szülnek-e cukormentes termékek?

- B.Z.: A gyümölcs legjobb tartósítószere a cukor, a zöldségé pedig a 
só. Régen olyan szilvatermések voltak, hogy a nagyszüleinknek nem kel-
lett hozzáadni cukrot a lekvárhoz, de a mai gyümölcsök már nem ilyenek, 
ráadásul az emberek cukorigénye is nagyobb lett. Jelenleg az édesebb 
gyümölcsökhöz is adunk minimális mennyiségben cukrot, de kizárólag 
a tartósítás miatt, ezt fel is tüntetjük a csomagoláson. Az idei évet a kí-
sérletezésre szánjuk, ki kell még tapasztalnunk, hogyan működhetnek a 
cukormentes változatok, mert egyre nagyobb erre az igény. Rögtön fo-
gyasztható rostos gyümölcsleveket is szeretnénk csinálni, ebből is lenne 
cukormentes változat. Ennek a tervnek a megvalósítását segítik azok a 
kisgépek is, amelyeket nemrégiben vásároltunk meg.

- Hányféle gyümölcsből, zöldségből miféle termékek készülnek 
jelenleg?

-  B.B.: A házi lekvárkínálatunk az örök klasszikusokból – meggyből, 
sárgabarackból, szilvából – áll, de emellett vannak másfajta lekvárjaink 
és dzsemjeink is, a szokásos ízeken felül például banános vagy almás-ki-
vis. Nagyjából ugyanezek a gyümölcsök megjelennek a szirupokban és 
a likőrökben is, de ez utóbbiakból krémlikőröket is készítünk. Szeretik a 
vásárlók a natúr és ízesített – rozmaringos, kakukkfüves, bazsalikomos, 
petrezselymes, chilis, baconös -, sóval tartósított fokhagymakrémünket, 
ami főzéshez, sütéshez van előkészítve: csak egy kiskanállal kell belő-
le az ételbe tenni, és rendes íze van, nem mint a fokhagymapornak. Ha 
tejföllel, túróval elkeverjük, pirítósra, lángosra is kerülhet belőle. A mi 
paprikakrémünk vöröshagymával, fokhagymával, paradicsommal, sóval 
készül, és ugyancsak a főzés-sütés finom ízű fűszere. A zöld chiliből is 
csinálunk egy ütős krémet, vöröshagymakrémünk is van, többféle chi-
lipaprika savanyításával készül a Hot mixünk, és a piros sütni való pap-
rikát is savanyítjuk fokhagymával. Savanyúságként nagyon bevált a fok-
hagyma rozmaringgal, babérlevéllel, szemesborssal – az állaga roppanós, 
nincs erős íze és emellett jó immunerősítő is. Tavaly csináltunk először 
házi ajvárt, és nagyon gyorsan elfogyott mind, olyan sikere lett, hogy nem 
tudtuk kielégíteni a vásárlók igényeit – az idén erre jobban rákészülünk. 
A salátaöntetként igen népszerű, hidegen sajtolt napraforgóolajból ké-
szült fűszerolajból hatféle – citromos, lestyános-zelleres, kakukkfüves, 
rozmaringos, bazsalikomos és fokhagymás - van a kínálatunkban. A házi 
vetegánkban pedig minden megszokott vegetás zöldség szerepel, de a mi 
üvegünkben nincsenek mesterséges anyagok és ízfokozók, a fűszereket 
saját levükben, sóval tartósítjuk.

- Tervezik-e gyümölcsös telepítését?
- B.Z.: Igen, de jelenleg a termelést kell hatékonyabbá tennünk gépe-

sítéssel. Mivel a Prosperitati Alapítvány pályázatairól lekéstünk, a hazai-
ak feltételeinek pedig nem tudunk megfelelni, önerőből vagyunk kényte-
lenek beruházni. Ha ezen túllendülünk, bővülhet a gyümölcsösünk is, bár 
egyelőre óriási kihívásnak látom a gyümölcstermesztés- és feldolgozás 
egyidejű megvalósítását.

- Egyelőre munka mellett dolgozzák fel a gyümölcsöket és zöldsé-
geket. Lehet-e ebből főfoglalkozás a jövőben?

- B.Z.: Mi nagyon szeretjük ezt csinálni, én élvezem a kísérletezést, 
az újdonságokat, és hát szeretem a hasamat is…Ha el is fáradok, másnap 
újult erővel látok munkához, de egyelőre a szobafestés mellett csinálom. 
Szép lenne egy napon odajutni, hogy csak ezzel foglalkozzunk.         F.R.

A fiatal házaspár folyamatosan kísérletezik, hogy mivel lehetne bővíteni  
a termékpalettát

Legutóbb az óbecsei virágpiacon találkozhattak a vásárlók Bóbánék  
termékeivel 
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Magunk maradtunk 
Óbecsén

Június 3-án mutatták be Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar dal- és 
zeneszerző, énekes-előadóművész első kisjátékfilmjét az óbecsei Vá-

rosi Színházban. A Magunk maradtunk című, közel fél órás alkotásnak 
az alapjául Ákos első, tavaly megjelent Ezt nem lehet megúszni című 
kötetének két novellája szolgált. A fekete-fehér változatban készült film 
egy taxisofőr monológja, amelyből saját maga és az ország több évtizedes 
története elevenedik meg.

– Amekkora erővel hatott a növelláskötet a filmre, akkora erő-
vel hatott vissza a film a kötetre. A több mint húsz évvel ezelőtt szü-
letett taxis monológból tanácsolta Hábermann Jenő filmproducer, 
hogy írjam meg a forgatókönyvet. A stábtól rengeteg kérdés érke-
zett hozzám, azt hiszem leginkább azzal a céllal, hogy feltérképez-
zék, jól ismerem-e a saját figuráimat. Már amikor éppen büszkének 
érezhettem volna magam, hogy mindenre tudtam válaszolni, akkor 
egy kérdésre nem tudtam. Ez pedig Beliczky Emília első asszisztens 
kérdése volt, hogy az utolsó jelenetben, amikor a forgatókönyv sze-
rint a taxis fekszik az ágyon és olvas, mit olvas? Erre a kérdésre nem 
tudtam felelni. Ez annyira felbőszített, hogy hazamentem, és három 
napig írtam. Ebből született meg a Magunk maradtunk című levele-
zés, amelyet csak úgy tudtunk beszuszakolni a kötetbe, hogy vissza 
kellett hívni a nyomdából a már sajtó alá rendezett kötetet, és egy új 
fejezetként belehelyezni ezt az írást, ami a film miatt született meg – 
mondta Kovács Ákos.

Pályafutásáról és a filmről Kiss Igor, a községi képviselő-testület el-
nöke beszélgetett a szerzővel, aki az est végén dedikálta is a köteteit.

Ákos a zenekarával másnap Tótfaluban 10 ezres közönség előtt tartott 
egy felejthetetlen koncertet.                  F.R.

Koszorúzással  
és tűzgyújtással  

ünnepeltek Óbecsén
Két évvel ezelőtt, Magyarország szétdarabolásának 100 éves évfor-

dulóján avatták fel az óbecsei Nagyboldogasszony templom kert-
jében a Trianon-emlékművet, azóta itt tartják a megemlékezéseket a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából – így történt ez június 5-én, 
vasárnap is.

Ünnepi beszédet Szerda Balázs, a községi tanács művelődéssel és 
civil szervezetekkel megbízott tagja mondott.

- 102 évvel azután, hogy nekünk az európai nagyhatalmak a 
kínhalált szánták, itt állunk a Délvidéken, itt állunk Óbecsén, és 
magyarul beszélünk, magyarul mondunk verset, magyarul imád-
kozuk, magyarul énekelünk, magyarul táncolunk – mi ez, ha nem 
egy sikertörténet? – mondta többek között Szerda Balázs.

Az alkalmi műsorban fellépett a Botra férfikórus, Koncz Antónió 
zenész és Horváth Kinga szavaló. Az alkalmi ünnepség a Trianon-em-
lékmű megkoszorúzásával ért véget. 

Egy nappal korábban a Than Emlékházban is megemlékeztek a 
jubileumról, ott az óbecsei alakuló cserkészcsapat gyújtott lángot a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Az öt részre szakadt Ma-
gyarországot szimbolizáló öt fáklya meggyújtása előtt a cserkészek 
megidézték a 102 évvel ezelőtti eseményeket, és fellépett a Petőfi Sán-
dor Magyar Kultúrkör Csicsörke énekcsoportja is. A tűz, amely az idén 
az ukrajnai háború miatt a Béke Lángja is volt, a világ minden táján 
pontosan 20 óra 22 perckor lobbant fel.                             F.R.

Vakáció a halott utcában
Az óbecsei Városi Színház ke-

retében működő Becsei Szín-
játszó Odú június 2-án mutatta 
be legújabb előadását, a társulat 

ezúttal Csukás István Vakáció a 
halott utcában című regény adap-
tációját vitte színpadra. A darabot 
Rókus Zoltán, a Becsei Színját-
szó Odú művészeti vezetője ren-
dezte. Rókus Zoltán a Szabadkai 
Népszínház Magyar Társulatának 
a tagja, négy évvel ezelőtt ő in-
dította el újra Óbecsén a magyar 
nyelvű ifjúsági színjátszást. 

–Január elején állt össze egy 
öt fős csapat, közülük négyen 
új tagok. A színjátszóknak any-
nyi kérése volt, hogy legyen a 
darabban hulla, és foglalkoz-
zunk kicsit elvontabb dolgok-
kal. Másfél hónapos keresés 
után véletlenül bukkantam rá 
Csukás István Vakáció a halott 
utcában című ifjúsági regényé-
re, amely lényegében egy gye-
rekkrimi és van benne hulla is. 
A regény több mint kétszáz ol-
dal - ezt kellett nekem úgy szín-

padra állítanom, hogy érthető 
és követhető legyen, valamint, 
hogy a gyerekek is jól szórakoz-
zanak és ne okozzon számukra 
nehézséget a rengeteg szöveg. A 
szövegkönyv végül húsz oldalas 
lett – mesélte Rókus Zoltán. 

A művészeti vezető hozzá-
tette: a bemutató után igyekez-
nek majd többször játszani az 
előadást, jövőre pedig egy olyan 
színdarabbal szeretnének készül-
ni, amivel a KMV-n vagy akár a 
Vajdasági Magyar Amatőr Szín-
játszók Találkozóján is bemutat-
kozhatnának.
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Nyári táborok az 
óbecsei Logiscoolban

Kiváló kikapcsolódás, digitális témák, játék és tanulás egyben: június 
27. és augusztus 5. között a legmenőbb tartalmakkal várja az idén is 

a 7 és 14 év közötti táborozó, kreatív gyerekeket Szabadkán, Újvidéken, 
Zentán, Óbecsén és Magyarkanizsán a Logiscool.

 - A mai korszerű oktatásban, amikor a gyerekek a virtuális 
világban és a videojátékok mellett érzik magukat igazán komfortosan, 
fontosnak tartom, hogy olyan környezetet teremtsünk a számukra, 
amelyben örömmel és könnyedén sajátítják el a jövő tudását. A 
Minecraft, a Roblox, a YouTube, a kreatív fotó- és videószerkesztés, 

valamint a kalandjátékok programozása teljes mértékben megadja 
ezeket a lehetőségeket, hiszen egyszerre szavatolja a kikapcsolódást, 
az alkotást és a tanulást is. Amióta ilyen jellegű táborokat szervezünk, 
azt tapasztalom, hogy a tanítványaink a korosztályuk viszonylatában 

messze meghaladó tudást sajátítanak el - tudtuk meg Rózsa Zsombortól, 
a szerbiai Logiscool iskolahálózat igazgatójától.

Az óbecsei Logiscool a digitális világ négy elterjedt témáját 
helyezte nyári kínálatába, a legnépszerűbb táborukban a gyerekek a 
Minecraft játék mélységeibe tekinthetnek be, megismerkedhetnek a 
redstone végtelen lehetőségeivel, és virtuális összetett áramkörökkel 
vezérelhető mechanikus szerkezeteket építhetnek. Mindezt a tudást 
aztán felhasználhatják egy futurisztikus város felépítéséhez és azon belül 
kedvenc szuperhőseik főhadiszállásához.

 - Ezen a nyáron először választhatják a gyerekek a japán anime 
karakterekkel alkotható Kalandjátékkészítő táborunkat. További 
újdonság a Kreatív mobil fotó és videó táborunk, amely során a 
gyerekek megtanulják kihasználni a mobileszköz kamerájában és 
saját ötleteikben rejlő lehetőségeket, hogy menő, egyedi tartalmakat 
tudjanak készíteni - magyarázta Rózsa Zsombor.

A Logiscool egyik legnépszerűbb tábortémája a Roblox, amely 
lehetőséget teremt arra, hogy bármilyen játékot megalkossanak a 
résztvevők, amit csak el tudnak képzelni az izgalmas autóversenytől 
a kockázatos akadálypályán át a trükkös rejtvényekig. A táborozók 
megtanulják használni a Roblox Studio eszköztárát és egy általuk jól 
ismert környezetben ismerkednek meg a játékkészítés alapjaival. A tábor 
végére a gyerekek több saját játékkal is büszkélkedhetnek, amiket aztán 
tovább finomíthatnak és megoszthatnak a barátaikkal.

- Óbecsén a Logiscool félnapos táborokat szervez, amely a vezetett 
tematikus foglalkozás mellett gazdag szabadidős programot kínál, 
ezek keretében a táborozó gyerekek szórakoztató vetélkedőkön és 
trendi challengeken vehetnek részt. A táborozók napi két alkalommal 
táplálkozási szakember által összeállított étrend alapján étkezhetnek, 
a tábor végén pedig ajándéktárgyak, elismerő oklevél és garantált 
sikerélmény vár a résztvevőkre – emelte ki az igazgató.

A táborokba 2022. június 25-éig lehet jelentkezni a 
www.logiscool.com/hu-rs honlapon. További  

tájékoztatásért az érdeklődők az óbecsei Logiscool 
ügyvezetőjét kereshetik a 062/876-9025-ös telefon-
számon, illetve a hello.becej@logiscool.com e-mail 

címen, valamint a Logiscool Bečej Facebook oldalon.
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ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА: 

Услуге и преко 
еУправе

На порталу Јединственог информационог система локалне 
пореске администрације  (https://lpa.gov.rs/) омогућене су 

следеће опције за пореске обвезнике (физичка и правна лица), 
који поседују квалификовани електронски сертификат:

• Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
• Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника
•  Електронско подношење захтева за добијање електронског 

уверења
•  Издавање квалификованог електронског сертификата у кла-

уду намењена је свим грађанима Републике Србије који желе 
да на поуздан и безбедан начин, електронски, потписују до-
кумента квалификованим сертификатом којим управљају на 
даљину, путем мобилне апликације ConsentlD Упутство за 
кориснике налога на порталу еУправа 

Порески обвезници (физичка и правна лица) који су корис-
ници овог портала омогућена су два начина аутентификације 
(пријаве) на портал ЛПА:

•  Корисничким именом и лозинком (који је добијен у својој 
ЛПА)

•  Електронским квалификованим сертификатом
•  Порески обвезник аутентификован само корисничким име-

ном и лозинком (који су добијени у својој ЛПА) имају при-
ступ само и једино у увид у Упит стања.

Уколико се порески обвезник аутентификовао квалифико-
ваним електронским сертификатом, може да прегледа и под-
носи пореске пријаве (ППИ1 и ППИ2)., да електронски потпи-
ше и има увид у упит стања. Корисници Портала ЈИС ЛПА 
омогућено је да електонским путем од 1.06.2022.године, под-
несу захтев за добијање електронског уверења (еУверења) 
којим се потврђују чињенице из евиденције локлане пореске 
администрације о задужењу изворним јавним приходима из 
надлежности Одељења за локлану пореску администрацију, 
о измирености дуговне обавезе као и о имовинском стању по-
реског обвезника.

Издавање еУверења може бити:
•  Уз плаћање накнаде (административне таксе) за издавање 

уверења- омогућено је онлајн плаћање накнаде на Пор-
талу ЛПА, а уколико се плаћање обави на други начин, 
доказ о уплати је могуће доставити локалној пореској 
администрацији преко Портала ЛПА. Након што се одобри 
захтев у локалној пореској администрацији, сам документ 
уверења биће доступан правном обвезнику за преузимање, 
док ће физичким лицима он стизати у њихово електронско 
сандуче на Порталу еуправа.

•  Без накнаде за издавање уверења (у зависности од одлука 
локалних самоуправа за које врсте уверења се не наплаћају 
административне таксе) по одобрењу захтева у локалној 
пореској администрацији, документ ће бити послат корис-
нику као и у случају када постоји накнада( административна 
такса).

•  Без накнаде и по аутоматизму – у овом случају документ 
еУверења аутоматски се генерише, електронски печатира и 
кориснику је одмах доступан. Провера валидности овог до-
кумента, када се одштампа, врши се скенирањем QR кода, 
који приступа оригиналној електронској верзији документа. 
Овако преузета верзија документа са електронским печатом 
се може вцерификовати валидацијом електронског печата и 
утврдити аутентичност документа.

Поштовани суграђани, у циљу што брже обраде захтева за 
издавање еУверења и Уверења, о књиговодственом стању на 
рачунима јавних прихода за које Одељење локaлне пореске 
администрације води службену евиденцију, молимо Вас да пре 
подношења

Захтеава, извршите проверу стања на рачунима јвних прихода 
како би се предупредила ситуација издавања уверења са исказа-
ним дуговањима по одређеним рачунима.

Аутоматизација 
противградног система
Протекле недеље у бечејску општину коначно је стигло и мало 

кише што је за усеве после дугог и сушног пролећа било неоп-
ходно за какав такав опоравак. Но, ову кишу пратило је на жалост 
и невреме и олуја која је, посебно за воћаре увек проблематична. 
Било је и града, страдало је углавном раније воће ипак, због хлад-
ног времена на срећу сезона сазревања је померена па штете нису 
фаталне. 

Из Општине Бечеј кажу да ће још само ове године град бити 
проблем за усеве и за воће јер противградна одбрана у Бечеју тре-
нутно је у фази преласка на аутоматски систем. Члан општинског 
већа задужен за пољопривреду Анђелко Мишковић каже да је већ 
сада већи део противградних станица прерађен на нови систем ау-
томатског управљања и има могућност даљинске контроле. 

“Постављене се соларне плоче, камере, 
противградна заштита и аутоматски систем за 
испаљивање ракета. Још нису све у функцији 

али се ради на томе. Имамо доста станица. 
Али од следеће године систем ће потпуно 

аутоматизован” – рекао је Мишковић.
Овакав вид управљања противградном станицом обезбеђује 

правовремено и много прецизније дејство у односу на оно које је 
тренутно заступљено – ангажовање противградних стрелаца који 
на лицу места ручно нишане и испаљују противградне ракете. Ау-
томатски противградни лансери дозвољавају складиштење већег 
броја противградних ракета (9 до 16 комада), различитих по врсти 
и типу. Такође је могуће увођење прецизнијих, поузданијих и еко-
лошки чистијих ракета новијих генерација, са динамичким уда-
ром, ракетним мотором на бази композитног горива и са сопстве-
ном лансирном цеви. Употребом ракета мањег домета постиже се 
ефикасније коришћење у пролећним и јесењим месецима када је 
висина изотерми знатно нижа. Циљ модернизације система против-
градне заштите је имплементација нових техничких решења, која 
ће омогућити адекватан одговор на захтеве глобалних климатских 
промена. Овај систем противградне заштите преузет је од Не-
мачке, Холандије и Швајцарске, чије су области у потпуности 
заштићене од града аутоматским станицама. Једна кошта око 
60.000 евра и донација је Министарства за ванредне ситуације 
и компаније Генерали осигурања. Њена цена далеко је мања од 
штете коју град наноси.

ZA RAČUNOVODSTVENE

... da poslujete uspešno

D.O.O. „Bečej“

na novoj adresi: Zmaj Jovina 88
6912-537

672-69-00064/

Platni promet
Usluge konsaltinga
Izrada biznis planova

Računovodstvene i 
knjigovodstve usluge
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ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ:

Одржана премијера 
дечије представе

Права мала whodunnit мистерија разрешена је у Градском позо-
ришту у Бечеју у четвртак 9. јуна 2022. А где сте ви били тог 

дан увече око 19 часова? Тога дана осим што су решили злочин мали 
глумци из Школице глуме су и извели премијеру представе „Ко је 
сместио вуку?“ 

Ово је друга овогодишња премијера која долази се сцене Град-
ског позоришта и најмлађи глумачки ансамбл ове установе ухватио 
се у коштац са једном правом детективском драмом.

У шуми се догодио злочин. Три прасета полицајца затекла су 
провалнике у бакиној кући. Био је ту Вук, који се неким чудом увек 
нађе у оваквим ситуацијама, затим Дрвосеча, странац за ког се не зна 
одакле долази ни зашто је ту, и Црвенкапа, добра и фина девојчица, 
сасвим намерно уплетена у целу ту збрку. А можда и не? Да ли су 
светски познати инспектор Сајла уз помоћ своје лепе и паметне 
детективке Цаце и осталих шумских сведока (Веверице Веце, Зеке 
и Баке) успели да реши овај злочин и пронађе правог кривца? За 
подробније детаље истраге мораћете у Позориште не неко следеће 
играње ове представе ...

У новој представи Школице глуме Градског позоришта 
играју: Давид Ковачев, Ема Петровић, Ирина Кошарка, Нико-
лина Попадић, Никола Малешевић, Јелена Тошић, Амадеа Ло-
ваш, Луна Пејић, Михајло Ковачев, Лана Грбић, Ена Атанацков 
и Миа Мијовић.

Режија: Мирјана Колунџић Кузмановић и Симонида Мандић
Млада глумица Градског позоришта Симонида Мандић пре-

узела је прошле године ансамбл малих глумаца из Школице 
глуме и почела да ради ову представу и као својеврсни трибјут 
пројекат претходној координаторки дечијег глумачког ансамб-
ла Мирјани Колунџић Кузмановић. 

„У октобру почела сам да радим са децом из Школице глуме Град-
ског позоришта Бечеј. Наше пробе прва два месеца базирале су се на 
упознавању, импровизацијама и разним играма за концентрацију, 
буђење чула, присутност на сцени, машту. Почетком ове године по-
чели смо да радимо представу “Ко је сместио вуку”, по тексту Ђурђе 
Глигорић, а који је наша Мирјана Колунџић Кузмановић претходне 
сезоне у нашем позоришту поставила. Радити са децом је дивно ис-
куство, њихова слобода, машта, заиграност је нешто што испуњава 
и храни душу. Вредно смо радили на овој представи и не можемо да 
дочекамо да покажемо шта смо направили.“ – рекла нам је непосред-
но пред премијеру Симонида Мандић. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЧЕЈ

Пета „Недеља 
џентлмена“ - post festum
Овогодишња пета по реду „Недеља џентлмена“, манифестација 

коју организује Народна библиотека Бечеј завршена је данас, у 
петак 10 јуна. Као и претходних година идеја ове манифестације 
била је популаризација читања (књига) код мушке популације 
у Бечеју али је од самог почетка програм конципиран тако да 
задовољи укус и интересовања наших суграђана различитих 
генерација и пола. Ове године концепт „Недеље џентлмена“ 
био је мало другачији него претходних, са можда мало мање не-
ких звучних имена али зато садржајнији са програмом који је 
обухватио све уметничке форме изражавања од књижевности, 
преко музике и изложби, представа па до креативних радио-
ница за децу и младе али и за одрасле. Одличан летњи програм 
одвијао се током недељу дана у лепо уређеном дворишту библио-
теке на летњој сцени која постаје све популарнија. Током трајања 
читаве манифестације уместо доделе бесплатних чланских кара-
та, као што је то био случај претходних година, ове године су се 
скупљали добровољни прилози за библиотеку а од средстава која 
су прибављена биће обновљен књижни фонд и то углавном врстом 
литературе која је популарнија код мушке популације (статистике 
кажу да је то углавном документаристичка литература а за млађе 
епска фантастика, sf, крими романи и сл.). Ауторски тандем који 
стоји иза овог концепта су директорица библиотеке Ђијанта Ловаш 
и уредница Маријана Ђаковић али је то свакако тимски пројекат 
целог колектива који сваке године постаје све боље посећен и све 
популарнији.  

Овогодишња „Недеља џентлмена“ је почела смехом, одно-
сно представом и то комичном монодрамом Миодрага Миме 
Караџића „Чу, ја љубоморан“ коју је извео млади глумац Алексан-
дар Димитријевић. Почело је баш онако „џентлменски“, колико је 
то овде негде на Балкану могуће, мушким виђењем мушко-жен-
ских односа. Музички део фестивала већ следећи дан је отворио 
Тамбурашки оркестар ДЛВ, и то је било за викенд, а онде су се 
од понедељка ређали „озбиљнији“ програми: трибине, радионице, 
изложбе, књижевне вечери посвећене прози и поезији, тематске 
музичке вечери. 

Ове године је програм на мађарском језику био очигледно 
богатији и садржајнији него претходних година, гостовали су и 
књижевници и музичари, приповедачи народних прича. Однос 
народне традиције и културе данас и преплитање савремених и тра-
диционалних уметничких форми била је нека општа тема када је 
програм на мађарском језику био у питању. Да издвојимо само неке 
од њих: програм „Два успешна млада мушкарца“ у којем су уче-
ствовали Арпад Месарош и Имре Часњи, глумац и музичар, наступ 
„народног приповедача“ Иштван Жирмик са комбинацијом народ-
них прича и музике и, наравно, представљање најновије књиге Ил-
дико Ловаш „Када те Бог ритне у стомак“.

Када су програми на српском језику у питању издвојиле су 
се углавном књижевне вечери, трибине и предавања:  поетско 
вече „Отисак прста“ песникиње Маје Дражић, „филозофирање“ 
о војвођанском менталитету чији повод је била нова књига 
Илије Туцића „Приче иза фиранге“, занимљиво предавања о 
„монетарној“ историји ових наших простора које је за потре-
бе ове манифестације припремио кустос-археолога Градског 
музеја Бечеј, Рашко Рамадански. 

Програми за младе углавном су били базирани на радионичар-

ским па би овом приликом од свега издвојили радионицу „Како 
постати илустратор“ чији ментор је била Андреа Иветић и дебату 
средњошколаца „Експерименти над животињама коју је модерирао 
професор филозофије Иван Ковач. 

Ове године додељене су по први пут и награде 
заслужним културним радницима и пријатељима 

Народне библиотеке“ под називом  
„Повеља културе“. 

За крај ове „Недеље џентлмена“ у дворишту народне библио-
теке представљена је и монографија о Неди Арнерић под називом 
„Чаробна меланхолија“, на којој је говорила ауторка Анита Панић. 
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КЗМ: 

Победнички радови 
фото и литерарног 

конкурса 
Канцеларија за младе општине Бечеј је крајем прошлог месеца 

расписала два конкурса за младе, фото и литерарни. Прошле 
недеље додељене су и награде за најбоље радове. На фото кон-
курс под називом „Осмех се вратио у град“ било је више од 20 
пријављених радова. Фотографија која је имала највише лајкова 
по оцени бечејске јавности и која је побрала највише симпатија је 
фотографија Наташе Стојачић која је забележила осмех и леп мо-
менат среће своје ћерке. Награда на овом конкурсу била је веома 
вредна. Наташа је освојила електрични тротинет.  

Литерарни рад Саре Репац на тему „Осмех је крива која 
исправља све“ се истакао међу 20 пријављених литерарних радова 
и својом креативношћу и позитивним ставом што је утицало и на 
одлуку жирија о победи. Сара је освојила лаптоп.

Награде су свечано додељене у суботу 4. јуна а Канцеларије за 
младе је након тога Бечејцима и младим али и старијим обезбедила 
и гостовање стендап комичара Срђана Олмана у башти Позориш-
ног клуба. Наступ Олмана и приход од улазница за вече стендап 
комедије је био хуманитарног карактера  новац је намењен за помоћ  
Алекси Продановићу и његовој породици из Бачког Градишта који 
је прошле године био жртва трагичне саобраћајне несреће. Више 
од стотинак наших суграђана било је у публици те вечери. 

Годишња смотра 
старих аутомобила

Ове године редовна годишња скупштина „Олдтјамер клуба 
Бечеј-Нови Бечеј“ одржана је свечано и уз стандардну смотру 

аутомобила у оба града 29. маја. Као и претходних година свој 
пут-параду око стотинак старих и раритетних аутомобила чла-

нови клуба започели су у Бечеју испред свог седишта у Главној 
улици и полако се запутили у Нови Бечеј. У Новом Бечеју глав-
ни догађај и дочек од стране банатске групе љубитеља старих 
возила био је ове године организован у Главашевој кући и то 
уз музички дочек Ватрогасног оркестра. Након тога сви заједно 
су се упутили на бечејски Рибњак где их је дочекала још једна 
свирка неколико младих бендова, традиционални ручак а након 
тога је уприличена и додела годишњих награда. На овој смотри 
учествовало је око стотинак старих аутомобила, углавном је ту 
било доста примерака старих Заставиних возила и Опела али се 
могао пронаћи и понеки заиста драгоцен раритетан примерак.  

ГАЛЕРИЈА „КРУГ“: 

Изложба ликовне 
секција „Дуга“

Ликовна секција „Дуга“ која ради у оквиру МКУД „Пете-
фи Шандор“ је прошле недеље отворила традиционалну 

годишњу изложбу ликовних радова својих чланова у галерији 
„Круг“ у Градском позоришту. Ова секција ове године слави 
и велики јубилеј, двадесет година постојања. Изложбу је отво-
рила председница клуба Пирошка Тот Каша која је баш у овој 
галерији управо имала и своју самосталну изложбу недавно. 
Укупно је постављено 53 ликовна рада (по два за сваког од 26 
чланова клуба) а тема је била слободна. Углавном су у питању 
новија делa која су  настала током претходне две године Пирош-
ка Тот Каша је у свом говору на отварању одала почасти и не-
давно преминулом сликару Тибору Шипошу чије сликарство је 
било за већину чланова секције непревазиђен узор али је и поже-
лела брз опоравак и Каталин Холо, која је била прва председница 
секције и пожелеле јој да се што пре врати на дружења и сликање 
у оквиру секције. 

Пирошка Тот Каша је најавила већ за следећу недељу ново 
издање Ликовне колонија која ће се ове године одржати на 

Рибњаку где очекује да се сликарима из „Дуге“ прикључе и ко-
леге из Бачког Петровог Села, Зрењанина, Чоке, Бачке Тополе и 
других места,  још око 80 сликара и вајара. 

Ова изложба биће постављена још недељу дана па суграђани 
који желе могу да је виде сваког дана у галерији „Круг“ до 15 
јуна. 
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БЕЧЕЈСКА ГИМНАЗИЈА У ERASMUS+ ПРОГРАМУ 

И Пољска за крај
Путовањем у Пољску групе од шесторо ученика и двоје наставника 

прошле недеље, Гимназија у Бечеју је успешно окончала учешће 
у Erasmus+ програму посвећеном води. Осим наших гимназијалаца, 
у програму су учествовали и ученици из Финске, Турске, Пољске и 
Шпаније. Иза њих је пет сусрета, при чему је сваки пут друга школа 
била домаћин и обрађивала се друга тема у вези са водом.

Осим да путују, ученици су имали драгоцену прилику да из прве 
руке упознају културу живљења у различитим земљама проводећи 
пет дана у породици ученика-домаћина. Наравно, и да се друже 
са вршњацима из других држава, унапређују познавање енглеског 
језика, а имали су и прилику да креирају и презентују различи-
те пројектне радове користећи савремене едукативне платформе и 
алатке.

 „За мене је ова размена једно ново, значајно искуство“, каже 
Алекса Пантић (III1) поводом путовања у Пољску. „Искористио 
сам могућност да упознам нову земљу, нове људе, нову култу-
ру и начин живота у тој земљи. Нова пријатељства су ми оста-
вила највећи утисак, као и породица у којој сам одсео. Истакао 
бих град Варшаву као европску метрополу која ме је својим 
грађевинама и лепотом одушевила.“

У наставку читајте дневник путовања који су гимназијалци писа-
ли током боравка у Пољској.  

(30. мај) Преподне смо провели у школи домаћина у Пулавију 
названој по пољској књижевници Марији Домбровској. Успешно 
смо представили наше пројектне радове пред осталим ученицима, а 
затим обишли школу. Потом смо са другарима из Пољске, Финске, 
Турске и Шпаније посетили палату Чарторски, први стални музеј у 
Пољској, где су нас у врту дочекали за фотографисање расположени 
паунови. Импресивно здање породице Чарторски крије богату и на 
моменте веома необичну збирку експоната!

(31. мај) Данас смо се ближе упознали са најтрагичнијим 
раздобљем пољске прошлости – посетили смо нацистички концен-
трациони логор Мајданек. Застрашујуће бодљикаве жице, осматрач-
нице, бараке, гасне коморе и крематоријум оставили су на све нас 
дубоки утисак пијетета за небројене жртве и наде да се нешто слично 
никад не понови. Поподневне часове провели смо разгледајући зна-
менитости питорескног старог града у Лублину.

(1. јун) У оквиру пројектних активности посетили смо постројење 
за пречишћавање отпадних вода на периферији Пулавија. Осим што 
смо се упознали са вишеструким значајем таквог погона, схватили 
смо и колико посао у њему није увек лак (види наш селфи). Након 
слободног времена у Пулавију отишли смо до школе домаћина на 
традиционални интернационални оброк где је свака земља предста-
вила своју кухињу. Пробали смо свакојаке ђаконије, слане и слатке, 
и уживали свим чулима!

(2. јун) Данас смо посетили Кажимјеж Долни, према водичевим 
речима најромантичнији град не само у Лублинском војводству, већ 
у читавој Пољској. Прошетали смо се живописним старим „rynekom“ 
(тргом), упознали се са богатом културом некадашње јеврејске 
заједнице. И као што је у Лублину градска маскота коза, овде је то 
кип пса за кога су везане различите легенде и сујеверја, баш како 
то туристи воле. Између осталог обишли смо католичку цркву са 
најстаријим оргуљама у Пољској, као и остатке утврђења које је по-
дигао пољски владар Кажимјеж (Казимир III Велики) по коме је град 
и добио име. Посету маленом, а знаменитостима крцатом Кажимјежу 
завршили смо пловидбом Вислом, најдужом пољском реком, с којом 
ћемо се дружити и сутра када стигнемо у Варшаву.

(3-5. јун) Узвикнули смо „Do widzenia!» Пулавију, опростили се 
од љубазних пољских домаћина и нових пријатеља из четири земље, 
и упутили се возом ка Варшави (неко од ученика је набројао сва 
превозна средства која смо користили током путовања по Пољској, 
поједини ученици по први пут: аутобус, туристички комби, такси, 
авион, брод, воз, метро). А Варшава је прича за себе! Метропола 
пријатне, неретко карневалске атмосфере, препуна паркова и знаме-
нитости обновљених након Другог светског рата. Обишли смо Пала-
ту културе и науке, најмонументалнију грађевину Варшаве, тргове у 
старом граду, прошпартали тзв. Краљевском рутом све до импозант-
ног парка Лазјенки. Потражили смо споменике Марије Склодовске 
Кири (посетили смо и њој посвећен музеј), Коперника и Шопена, 

пољских великана науке и кул-
туре. Успели смо да пронађемо и 
једну од музичких клупа разбаца-
них по граду које свирају Шопено-
ве класике. За све то време одвијао 
се мали квиз из опште културе – 
ученици су одговарали на питања 
која су наставници постављали 
спонтано, подстакнути призорима 
током шетње – од теме абортуса 
у Пољској, преко jazz-а, до копер-
никанске револуције. Нема шта, 
искуство за памћење за све нас! 
Више о самом пројекту можете 
пронаћи на следећем линку:

ht tps : / / s i t e s . goog le . com/
iessacolomina.es/erasmuswater/
erasmus-water

И.К.
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Слађанине торте из дечијих снова
Израда торти и колача у Бечеју већ одавно је за поједине пре-

дузимљивије, углавном жене, постало одличан извор зараде али 
и начин да поред профитабилног посла раде у кућним условима један 
веома леп и креативан посао. Све то на почетку звучи веома лако 
посебно ако имате мало талента за декорисање и обликовања али се 
врло брзо испостави да су потребне године рада, вежбе, истраживања 
и учења да се постигне умеће и квалитет који наша саговорница 
Слађана Ђурић, власница фирме Cake Design, свакако има. 

Тржиште у овом послу када је локална средина у питању није 
мало, посебно ако се узме у обзир да је данас путем интернета лако 
доступно и шире окружење, не само Бечеј него и околна места и 
градови. Иако је у питању храна, торте, колачи и други производи 
посластичарског типа „лако путују“, могу да буду достављени при-
лично брзо па је углавном питање квалитета и умећа израде најчешћи 
критеријум успеха. 

Слађана Ђурић је по занимању економиста, има 32 године и са 
супругом и ћерком живи у Бечеју. 

„Пре 10 година сам почела да се интересујем за прављење, 
декорисање торти и детаља од фондана, гледајући по интернету раз-
не идеје. Љубав према тортама се родила пре седам година кад сам 
направила прву торту за сестрића. Након тога сам одлучила да же-
лим да се бавим тим послом. Годину дана касније добила сам посао 
у посластичарници Цукерландија у Новом Саду. У питању је веома 
популарна новосадска посластичарница која је позната баш по атрак-
тивним декорацијама. Тамо сам била запослена око две године и то 
је била добра прва школа за ово што сада радим. Након те две године 
у Новом Саду одлучила сам да кренем даље. Отишла сам у Немачку 
на додатно усавршавање. По повратку из Немачке решила сам да от-

ворим сопствену фирму  и тако је настао Cake Design са седиштем у 
Радичевићу уз подршку породице и пријатеља.“ - рекла је  на почетку 
разговора за Бечејске дане Слађана.

БД: Шта све ваша фирма нуди од производа? Ако је судећи 
према фотографијама са профила фирме на Инстаграму и 
Фејсбуку углавном радите атрактивно декорисане торте за 
специјалне догађаје и прилике ...

Правим торте за све прилике али највише правим за дечије 
рођендане и свадбе. У досадашњој каријери сам направила око 9.000 
торти. Трудим се такође да имам фотографије и добро одржаван про-
фил фирме јер је то најбољи маркетинг, да потенцијални купци имају 
могућност да виде шта све могу да урадим, колико је то квалитетно 
урађено са колико пажње, љубави и умећа. 

БД: Колико је захтеван посао који радите? Има доста детаља 
на тортама које радите, то сигурно захтева доста времена и 
стрпљења.

Да потребно је доста умећа али, како кажете, и  времена и 
стрпљења. Овај посао јесте веома леп и  креативан, али понекад је за-
иста тежак, поготово када је у питању нека компликована декорација 
али и сама израда торти коју свакако не треба занемарити јер торта 
мора бити и укусна колико и лепа. 

БД: Да ли сте се само специјализовали за израду торти или 
имате и других производа у понуди?. 

У понуди имамо торте, колаче, мафине, cake pops-e и остале слат-
кише за слатке столове. 

БД: Како набављате материјал, да ли имате проблема да на-
бавите све што вам је потребно за рад не нашем тржишту?

Што се набавке материјала тиче одређене ствари могу да се нађу 
и у Бечеју али често материјал набављам у Новом Саду посебно када 
су у питању одређене специфичне декорације или потребне амбала-
же за торте и друге производе. 

БД: Где и на који начин продајете производе?
Клијенти су углавном из Бечеја и околине Радичевића, Новог 

Бечеја, Аде али такође имам доста клијената из Новог Сада. Тор-
те се углавном поручују преко Инстаграм налога: sladjana_djuric_ 
cakedesign_by_sladjana или моје фејсбук продавнице Sladjana Đuric 
- Cake Design.  

БД: Какви су вам планови даље када је фирма у питању?
У наредном периоду имамо у плану проширење капацитета као и 

отварање посластичарнице у Бечеју али за почетак позивам Вас да се 
прво уверите у квалитет наших производа! 
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Велики годишњи 
концерт плесног 
клуба Max Dance 

12.06.2022. у 19 часова

Плесни клуб Max dance, постоји у Бечеју већ 17 година. Члано-
ви клуба су узраста од 2.5 године до 70 година. За девојчице 

су у понуди групе: max bebice  (2.5-3.5 године), max bebe (4-6 
година), baletić (4-6 година), mini kids (6-8 година), disco kids 
(8-11 година), disco (12-18 година), гимнастика (7-11 година). За 
девојке и жене су у понуди јутарњи тренинзи, тренинзи Зумбе 
и Max ball-a, као и посеби тренинзи за жене преко 45 и преко 60 
година. Рад у клубу је организован за рекреативце и за такми-
чаре, а на недељном нивоу преко 50 часова тренинга се одржи 
у клубу. Посебна област којом се клуб бави је преглед постуре 
тела и уочавање одређених деформитета код деце и одраслих, 
упућивање на даље претраге ако је потребно или припремање 
посебних програма корективних вежби како би се деформите-
ти отклонили, а држање тела поправило. Посебе вежбе се нуде 
будућим мамама. Чланови клуба су претежно из Бечеја, али и 
из Бачког Петровог Села, Милешева, Новог Бечеја, Темерина, 
Србобрана, Клека, Кумана…

“Свест о значају и важности физичке активности је све 
већа. Захваљујући физичкој активности, планским, вођеним 
телесним вежбањем деца се развијају на прави начин. 
Такође корективне вежбе помажу да се спрече или отклоне 
одређени деформитети као и бол у одређеним деловима тела 
услед дуготрајног седења на послу, у аутомобилу… Радује нас 
чињеница да се све већи број деце и одраслих одлучује баш за 
наш клуб, а ми се трудимо да посвећено, квалитетно и про-
фесионално радимо наш посао. Задовољни смо резултатима 
које су постигли сви наши такмичари у Сенти, Зрењанину, 
Вршцу, Београду, Крагујевцу, Сарајеву, Словачкој. Новина 
је да од ове сезоне наш клуб организује Disco dance challenge - 
такмичења за све солисте и парове како би на такмичењима 
високог ранга били што успешнији. Александра Радић и 
Ања Милованов, представљаће нашу земљу на Европском 
првенству у Чешкој 24-26.06.2022. године и очекујемо до-
бре пласмане. Посебно смо поносни на сарадњу са Belgrade 
Centre for Ballet на челу са Fernandom Fernandez Jankov, која 
је регистровани профессор за балет-Royal Academy od Dance 
из Енглеске. Заједно са њиховим балеринама припремамо 
премијеру Балетске представе Успавана лепотица, а неке де-
лове ћете видети и на нашем великом годишњем концерту у 
Градском позоришту у Бечеју, који ће се одржати 12.06.2022. 
године са почетком у 19 часова. Радујемо се да поново пока-
жемо своје кореографије пред публиком у Бечеју! Добро нам 
дошли!” каже Марина Радић, кореограф клуба.

Марина, Кристина и Николет 
лакше су за 30,7 кг 

после 4 недеље
У Max challenge-u који је трајао 03.05-31.05.2022. остварени су 

следећи резултати:

Просечан губитак килограма целе групе је 4.09кг.
1. место је освојила Марина Рац из Велике Греде, изгубила је 

11.73% своје телесне тежине, награђена је са Fashion and friends 
official  поклон ваучером.

2. место је освојила Кристина Уларик из Бачке Тополе, изгубила 
је 9.72% своје телесне тежине, Награђена је боравком са драгом осо-
бом на Салашу Ђорђевић на Палићу.

3. место је освојила Николет Пустаи из Бачког Петровог Села, 
умањила је за 9.81% своју телесну тежину и награђена је пакетом 
Coldpressok  сокова.

Ове три даме су после само 4 недеље укупно 
лакше за 30.7кг!!!

Освојиле су и професионално студијско фотографисање у фото 
студију Кинг у Бечеју.

Енова кофере освајају: Соња Блажић, Дејан Макрин и Снежана 
Бабин за јако добре резултате које су постигле током трајања Max 
challenge-а. Laylapatchworkstudio јастуке освајају Фабиола Кадаш, 
Милица Јаћимовски и Снежана Савић, док анти-целулит масажама 
ударним таласима амбуланта Поло-мед награђује сјајне: Јелену 
Мудрински, Лидију Ракић, Драгану Иванишевић, Марију Ердег, 
Аниту Ристић и Ђурђицу Стојановић.

Следећи Max challenge почиње 28.06.2022. 
Пријаве су већ увелико почеле а за пријаве до 

08.06.2022. важи попуст од 20%. 

За додатне информације посетите сајт  
www.max-centar.com
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Обновљена биста 
Здравка Гложанског

Испред Основне школе „Здравко Гложански“ 
после мало више од једне деценије од када 
је украдена коначно је обновљена, односно 

поново урађена и постављена биста Здравкa 
Гложанског, правника и хероја из Другог светског 

рата по којем школа носи име. 

Тачно пре десет године ова биста је украдена и од тада је 
обезглављен стајао празан постамент са угравираним именом. 
Ово мало спомен обележје често је по друштвеним мрежама 

било тема расправе јер осим што је Здравко Гложански свакако 
завредио да му споменик испред школе буде лепо одржаван или 
бар да постоји он је углавном био и добра прилика да се развије 

често бурна расправа и о стању осталих споменика и обележја у 
граду. На овај начин, а вероватно и захваљујући баш овој бисти 
јер се налази на највидљивијем месту, у центру града, покрену-
та је пре две, три године и иницијатива за обнову споменика на-
родним херојима на целој територији Бечеја. Ова иницијатива је 
уродила плодом па су тако обновљене најпре четири бисте а ево 
сад и ова последња, пета, испред школе „Здравко Гложански“. У 
сарадњи са локалном организацијом СУБНОР-а која је била један 
од иницијатора и уз подршку Општине Бечеј и виших нивоа вла-
сти као и уз подршку покрајинског Завода за заштиту споменика 
културе обновљене су бисте и споменици херојима НОБ-а. 

Биста Здравка Гложанског последња је у низу која је 
постављена од почетка иницијативе. Првобитна средства 
за ливење претходне четири бисте (Шаму Михаљ, Нестор 
Џилитов, Нађ Иштван и Славко Симин) финансирао је и обе-
збедио средства за ливење Завод за заштиту споменика кул-
туре док је за вајање и израду калупа и ливење бисте Здравка 
Гложанског сама Општина Бечеј обезбедила средства у из-
носу од 394.800 динара. Бисту је урадила Уметничка ливница 
„Станишић“ са Ченеја. Надамо се само да ће, сада када је поново 
постављена, ту и остати и да више неће бити мета вандала и ло-
пова. 

Матурска поворка 
гимназијалаца и 

ученика Техниче школе
Матуранти Гимназије и Техничке школе прославили су своје ма-

турско вече и свечаном парадом центром града обележили свој 
улазак у свет одраслих. 

Тренутно су у току полагања матурских испита у све три средње 
школе у општини Бечеј а након тога и свечано ће се 20. маја доделити 
награде за најбоље ученике, ученика генерације и друга признања на 

заједничкој свечаности у Градском позоришту. Ученици Економско 
-трговинске школе своје матурско вече заказали су следеће недеље.

Драги наши матуранти, срећно!



1911. јун 2022.

Стотинак екипа на  
12. „Volleyball open-у“

Дванаесту годину за редом Женски одбојкашки клуб Бечеј ор-
ганизовао је традиционални турнир у одбојци за девојчице 

„Volleyball open“ годишта 2008, 2009, 2010 2011, 2012, 2013 и 
млађе.

Велики одбојкашки турнир у мини одбојци (4 пута 4) одржан 
је минуле суботе, а стециште мали одбојкашица било је као и прет-
ходних година у хали спортског центра у Бечеју.

„Имамо око стотинак екипа пријављених, а играмо на 12 
терена. Жеља нам је била да имамо и неколико терена ван 
Хале, међутим због лоших метеоролошких улова односно 
кише, ипак су сви мечеви играни унутар спортског центра. 
Екипе које смо угостили дошле су са простора целе Војводине 
као и одбојкашице Колубаре које су дошле из Лазаревца. На 
самом турниру није био резултат у првом плану већ дружење 
упознавање и стицање нових искустава код малих одбојкашица. 
Женски одбојкашки клуб учествовао је са 13. екипа, тако да су 
сва наша деца имала мечеве и што је најбитније да покажу шта 
су научиле а резултати су дошли из посвећености на терену и 
доброј игри“, казао је организатор турнира и тренер ЖОК Бечеј, 
Саша Бакић. 

Бечејске жокице показале су се као веома успешне и перспек-
тивне одбојкашице, а како и саме истичу, кроз овакве и друге тур-
нире, уз дружење стичу и додатна знања и вештине у овом спорту.

Задовољство у учествовању имале су девојчице али и тренери 
одбојкашких клубова. Екипа Колубаре из Лазаревца на такмичење 
је дошла са десет екипа односно са преко 40 девојчица.

„Нама је ово други пут да долазимо у Бечеј и оба пута смо 
гостовали са великим бројем екипа. Турнир нам је занимљив 
обзиром да се наше екипе из Лазаревца углавном срећу са 
екипама из београдског округа, тако да им је ово супер иску-
ство да виде како се игра одбојка и у Војводини. У принципу 
задовољни смо организацијом, а момци који ово организују за-
иста су супер“, рекла је Милица Мазалица, тренер ОК Колубара 
из Лазаревца.

Дугогодишњи пријатељи и гости клуба, из Куле, дошли су са 
седам екипа у Бечеј односно са 40 младих одбојкашица.

„Свакако да би пре свега похвалио Женски одбојкашки 
клуб из Бечеја, и мислим да смо сви сведоци да овакви тур-
нири пуно значе за омладину, децу и за младе одбојкаше и 
одбојкашице, тако да ћемо ми генерално ћемо ми и следеће го-
дине бити на овом турниру“, истакао је Милорад Лазић, тренер 
ОК Хајдук из Куле.

Када је реч о самим резултатима, Женски одбојкашки клуб 
Бечеј освајач је првог места код 2014. годишта и млађе, док је 
треће место освојио у годиштима  2008, 2009 И 2011. Најбољи 
примач међу 2008. годиштем била је Бојана Бабић, код 2009. као 
најбољи сервер издвојила се Оливера Вучковић, а код 2011. годиш-
та најбољи смечер била је Ирина Кошарка. 

Вукашин Љубојев

КИК БОКС ОДБОЈКА

Бечејци поново 
златни на Државном 

првенству
У спортском центру „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 21. 

и 22. маја, одржано је Првенство Србије у кик-боксу у дисципли-
ни лоу-кик за такмичаре свих узрасних категорија: кадета, млађих и 
старијих јуниора као и сениора А и Б класе. 

На првенству се окупило око 240 такмичара из целе Србије и 
Босне и Херцеговине, а бечејски борци на овом великом и престиж-
ном такмичењу окитили су се са два злата и једним сребром.

Арнолд Тот у финалној борби у конкуренцији сениора Б класе 
категорија до 60 кг изгубио је од Танета Бајрамовића из Врања и тако 
донео кући сребрну медаљу.

„Арнолд има искуства, он је борац који ради до 60 килограма 
све дисциплине, чак и профи бокс. По мом мишљењу је могао 
много боље, али је ето на крају изгубио у финалу са минимал-
ним бодовним резултатом. У самој дисциплини лоу-кик је по-
себно бодовање ниских ножних удараца, где треба мало брзине 
и експлозивности и где судије на неко своје виђење одлучују о 
бодовима. На крају крајева, задовољни смо његовим сребром са 
Државног првенства“, казао нам је тренер Кик-бокс клуба Бечеј 
Жарко Радовић.

Кевин Сабо у кадетској конкуренцији, у категорији до 42 кг био 
је бољи од Душана Ћулума из Футога и изборио златно одличје.

„Кевин је једно стварно пријатно изненађење. Он је у изван-
редном финалу изгубио прву рунду, у другој изједначио а потом 
окренуо на два један и трећу добио са убедљивих три нула. Овај 
наш млади борац се такмичио као да има великог ринговног ис-
куства и просто ме је задивио, јер искрено нисам очекивао да ће 
демонстрирати и радити све оно што му се из угла каже. Он је 
меч одрадио перфектно и његово злато сија невероватно и заис-
та нас је одушевио“, са осмехом истиче Радовић.

„Искрено нисам очекивао златну медаљу, и генерално је супер 
све испало на такмичењу. Што се тиче будућности, планирам да са-
купим што више медаља, и да будем што боље позициониран на ранг 
листи“, казао нам је млади шампион државе Кевин Сабо.

Соња Вукшић у финалу савладала је Иву Новаковић из теме-
ринске „Спарте 2013“ и тако се поред злата, окитила и са титулом 
најбољи млађи јуниор у категорији преко 60 кг.

„Наша шампионка три, односно сада већ четири године не 
зна за пораз. Она је у финалном мечу завршила борбу нокаутом 
и са пуним правом конкурисала за пехар за најбољег млађег 
јуниора“, напомиње тренер Радовић.

„Било нас је пет у категорији. Први меч сам радила са 
девојком из Лознице, а након три рунде, где смо се мушки бори-
ле, била сам убедљиво боља, јер је након бројања меч прекинут 
у другој рунди. Када је реч о финалном мечу у ком сам се сус-
рела са девојком из Темерина, у првој рунди смо се опипавале 
и одмеравале снаге, а након прве рунде смо се тренер Жарко и 
ја договорили да је прекинем у другој рунди и да јој покажем 
своју технику и знање, што је резултирало победом у моју ко-
рист. Најдраже на крају турнира ми је злато које сам освојила, 
али посебан куриозитет јесте освојен пехар за најбољег јуниора, 
поготово из разлога што сам управо прешла из кадета у млађе 
јуниоре. Што се тиче планова, циљ ми је да у следећој години да 
уђем у репрезентацију, да освојим сва три државна првенства 
и да представљам Србију на Европском првенству“, закључује 
Соња Вукшић чланица Кик-бокс клуба Бечеј.

Вукашин Љубојев
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ФУДБАЛ

ОФК Бечеј 1918 
завршио сезону на 

осмој позицији
Омладински фудбалски клуб Бечеј 1918 завршио 
је сезону 2021-2022. у Српској лиги Војводина као 

осмопласирана екипа са 44 бода, односно са 13 
победа, пет нерешених мечева и 12 пораза,  

а са гол разликом од 51 : 56.
У последњем мечу, који је игран у петак 3. јуна на Градском ста-

диону крај Тисе са екипом Радничког из Сомбора, фудбалери Бечеја 
претрпели су четврти пораз за редом, што је био уједно и најдужи 
низ изгубљених мечева у овој такмичарској сезони.

Веома лоше и слабо прво полувреме одиграли су домаћи али и 
гости, без конкретних напада и шанси. Међутим, индивидуалном 
грешком голмана Бечеја, момци из Сомбора стижу до предности од 
0:1 пред крај првог дела утакмице и као и у претходним мечевима 
стављају домаће на муку – да се извлаче из минуса и да вијају ре-
зултат.

У другом делу утакмице много боља игра и велики број шанси за 
екипу Бечеја. Чинило се да је све одлично кренуло и да су се домаћи 
вратили у утакмицу. Међутим, од многобројних прилика плаво-бели 
користе само једну у почетку другог дела утакмице, а Сомборци све 
те пропуштене шансе успевају да казне са још два гола.

„Заиста смо себи допустили да промашујемо шансе које 
једноставно не смеју да се промашују. Као што бива по старом 
правилу, након великог броја промашаја, противник из две 
полуконтре постиже два гола и самим тим ставља тачку на ре-
зултат. У принципу једна заиста лоша утакмица, нисам ни мало 
задовољан, јер смо опет поклонили победу и једина срећа је 
што је ово била последња утакмица у сезони“, Искрен је Лазар 
Дабижљевић, тренер ОФК Бечеј 1918.

Након овог меча играчи Бечеја одлазе на одмор до нове сезоне, 
а шта ће се до почетка новог Српсколигашког каравана десити и до 
каквих ће промена доћи у играчком кадру преостаје нам да видимо 
у наредна два месеца.

„Доћи ће сигурно до великих кадровских промена, долазака 
нових и одлазака садашњих играча и надам се да ћемо успети 
максимално да се припремимо за следећу сезону, да ћемо бити 
много бољи и да ћемо поновити успех и резултат из прве полу-
сезоне, када смо завршили као трећепласирани“, закључио је 
Дабижљевић.

Вукашин Љубојев

Нуди услугу  
припреме  
и израде: 

* БЛОКОВСКЕ РОБЕ
* ПРЕЛОМА КЊИГА

ДИЗАЈН:
* ФЛАЈЕРА

* ВИЗИТ КАРТИ 
* КАТАЛОГА
* ЛИФЛЕТА

Воша победом 
заокружила првенство

Четрнаест победа, три ремија и тринаест пораза 
укупан је учинак Фудбалског клуба Војводина из 

Бачког Градишта у сезони 2021-2022. 

Након одиграног 30. кола у Војвођанској лиги Север, у ком су сла-
вили над Његошем из Ловћенца са чак 9:3, фудбалери Војводине 

завршили су као седмопласирана екипа са 45 бодова и са гол разли-
ком од плус десет (58-48).

Када је реч о последњој утакмици ове сезоне, голове за тим из 
Бачког Градишта постигли су Пеленгић у 2, 3. и 24. минуту, Братис-
лав Јелић у 13, 29, 39. и 56. минуту, док су Проданов и Давор Јелић 
искористили своје шансе у 47. односно у 67. минуту и тако се након 
серије пораза опростили од својих навијача победом. Са друге стра-
не, противнички тим из Ловћенца, као последње пласирана екипа ис-
пала из лиге и наредне године снаге ће одмеравати са клубовима у 
нижем рангу такмичења.

„Била нам је жеља да последњу утакмицу у сезони оверимо 
победом и да се пред навијачима искупимо за неке поразе који 
нису смели да се догоде. Нажалост, Ловћенац испада из лиге. 
Они су дошли са младим играчима, чисто да испоштују целу 
сезону. Желим им сву срећу наредне сезоне и да се стабилизују 
у подручној лиги, јер тај клуб са дубоком традицијом то и 
заслужује. Не заслужује чак ни да испадне из Војвођанске лиге“, 
казао је тренер ФК Војводина, Ото Барта.

Према његовим речима, циљеви ФК Војводине су делимично 
остварени, а то је да се направе добри резултати и да се безбрижно 
сезона приведе крају. Ипак, оно што Воши није пошло за руком јесу 
50 – 51 бод, колико се и очекивало пред првенство као и неки неоче-
кивани порази од којих је највећи ударац за тренера био у 26. колу од 
Крила Крајине из Бачке Паланке.

„Жао ми је утакмице од пре пет недеља коју смо играли код 
куће против Крила Крајне, јер смо водили са 3:1 у 66. минуту 
и на крају смо изгубили ту утакмицу. Ко год је гледао нико не 
може да објасни како смо ту утакмицу изгубили и ја још увек 
нисам прежалио то. За мене је то један од најтежих пораза у 
тренерској историји“, рекао је Барта.

Како је казао тренер Војводине, са припремама за предстојећи 
циклус креће се за месец дана, јер од средине августа почиње нова 
сезона, а до тада ће управа клуба разматрати о амбицијама, долас-
цима и одласцима играча.                                               Вукашин Љубојев
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РЕКРЕАЦИЈА

ПД „Lesson“  
прославило деценију и 

по постојања
Око 170 љубитеља природе, планинара и равничара узело је 

учешће на тринаестој по реду акцији „Пешачимо у природи“, 
коју је 29. маја организовало Планинарско друштво „Lesson“ из 
Бечеја поводом 15 година рада и постојања.

Поред домаћина, у Горанском парку су се окупили и планинари 
из Београда, Суботице, Сомбора, Вршца, Новог Сада, Сирига, 
Србобрана и Врбаса, а након традиционалног доручка свита је 
кренула пут кружне стазе дугачке 12 километара.

„Задовољни смо одзивом. Срећом време нас је послужило. 
Било је мало блата, али то за планинаре није ништа ново. На овај 
начин, уз наше пријатеље из других планинарских друштава, 
обележили смо 15 година постојања. Ово је била наша 13 
традиционална акција на новом локалитету у Горанском парку. 
Надамо се да ћемо добити део просторија у парку, како бисмо 
после деценију и по имали сталну адресу и стални простор“, 
казала је председница Планинарског друштва „Lesson“ из Бечеја, 
Мира Вуковић.

Акцију Планинарског друштва „Lesson“ подржала је и Општина 
Бечеј.

„Планинарско друштво „Lesson“ је свакако једна од 
спортских организација која заслужује више пажње, него што 
им је пружено у претходном периоду. Управо у том контексту, 
веома сам задовољан што смо ову организацију од ове године 
подржали путем јавног конкурса са 120.000 динара. Мислим 
да сви заједно можемо бити задовољни због чињенице да у 
локалном систему спорта имамо организацију која окупља 
групе спортиста и рекреативаца из других градова и општина, а 
томе у прилог говори чињеница да је више од стотину љубитеља 
природе и шетача узело учешће на овој акцији у Бечеју“, казао је 
члан Општинског већа за спорт, омладину и туризам, Дане Мандић.

За госте ово је била идеална прилика да се поново сусретну, 
размене искуства, али и да стекну нова познанства и пријатељства. 
Планинарски скуп се из Горанског парка упутио ка Шлајзу, затим 
обалом кроз камп насеље и кроз шуму поред Тисе до жуте куће и 
потом долмом до хотела „Златна обала“, где су наставили дружење 
уз ручак и музику.

Вукашин Љубојев

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

ВРШИМ услужно кошење, 
крчење траве, корова и свих 
врста растиња. Тел. 064/110-
76-67

Грађевинској фирми МАРКО-
ВИЋ-ГРАДЊА 66 из Бечеја по- 
требни мајстори свих профила. 
Искуство пожељно. Инфо-
рмације 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

МАЛИ ОГЛАСИ

Куће – локали
ПРОДАЈЕ се намештена кућа 
са нуспросторијама у Бечеју. 
Интересовати се на тел. 063/80-
70-727
***
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу у 
Медењачи. Тел. 064/412-98-50
***
ПРОДАЈЕМ кућу близу центра. 
Тел. 064/273-44-11 и 065/58-16-785
*** 
ИЗДАЈЕМ локал 23м2 Пинк 
центар приземље. Ул. Зелена 78. 
Тел. 063/826-76-47

СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ стан близу центра 
у Бечеју, за једну особу. Соба 
купатило, кухиња. 100€ плус 
трошкови. 150€ аванс. Тел.: 061/ 
297-32-58

ПРОДАЈЕМ стан у центру Бе-
чеја, 42м2. Тел. 063/75-41-598

ЗЕМЉА
ПРОДАЈЕМ јутро и по земље 
са воћњаком у малом риту. Тел. 
064/207-22-46

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

ОСТАЛО
ПРОДАЈЕМ метални чамац. 
Информације на тел. 063/712-
33-38

ПРОДАЈЕМ бродић Шарк 
пластични 4,20x1,60 нерегис-
трован 550€ плус Пента 150€ 
и приколица 150€. Може и 
посебно. Пластични чамац ка-
дица 150€ и гумени 50€. Ауто 
гуме нове 13, 14 и 15 цоли 
повољно. Замрзивач лежећи 
80€, машина за судове 95€, веш 
машина нова 150€. Тел. 066/53-
19-502

Током маја месеца из наше ауто школе изашло је 16 нових 
возача.  

Честитамо свим нашим ученицима на успешно 
положеним испитима

1. Борислав Црномарковић, 
2. Тамара Мекић,
3. Бенце Верт, 
4. Ана Хорват,
5. Мила Бучић,
6. Адина Толваи,
7. Даниел Сабо,
8. Јелена Видаковић,

9.Милош Васић,
10. Стефан Тот,
11. Сузана Планчак,
12. Енике Ђурчик,
13. Бојан Проданов,
14. Оља Калмар,
15. Милан Милованов 
16. Бошко Вукобрат



Дана 11. јуна навршава се пет година  
од кад није са нама наш драги

Дана 28. јула навршиће се деветнаест година 
од како није са нама наш драги

Нисте са нама, али сте део нас. Вољени не умиру. 
Ваши најмилији

ГОРАН ВОРГУЧИН  
1971 - 2017.

ПЕТАР ВОРГУЧИН - БАТА 
1946 - 2003.

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПОМЕНТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 12. јуна навршиће се 16 година 

од како није са нама наша

ДУШКО ДАКИЋ 
12.6.2012 - 12.6.2022.

Заувек ћеш остати у нашим сећањима
Славко и Јасна

ЗАГОРКА СТАНИСАВЉЕВИЋ
Остаћеш у нашим срцима заувек.

Њени најмилији

***
ПРОДАЈЕМ ауто Seat Ibiza 
2001 год. 1.9 ТДИ двоје врата, 
регистрован до августа 850€. Cit-
roen пикап продужени 1997год. 
нерегистрован од 2014. + пет 
седишта теретни 195€. Разни 
делови за фићу, југо 45, мотор 
на струју као нов 350€ и тркачки 
бицикли 75€. Тел. 066/531-95-02
***
ПРОДАЈЕМ каљеву пећ у добром 
стању. Тел. 060/133-01-61
***
ПОТРЕБНИ грађевински мајс-
тори и физички радници. Тел. 
060/154-95-32 и 063/843-99-36
***
ПРОДАЈЕМ електричну меља-
лицу за кукуруз цена 7000дин, 
електрична машина за месо и 

презле цена 5000дин, електрична 
трака за ходање 7000дин, мадрац 
1,55x2м 3000дин. Тел. 021/6913-921
***
ТРАЖИМ посао, превоз великом 
аутоприколицом (4x2) по граду, 
цена 1.200 динара. Тел. 063/712-
333-8
***
ВРШИМ услуге превоза-селид-
бе намештаја и друге робе ве-
ликом ауто-приколицом, Бечеј и 
околина, као и одношење свега 
што је вишак. М. Топлице 30. 
Тел. 063/711-40-83 
*** 
ВРШИМ откуп – поправку и 
продају свог половног собног и 
кухињског намештаја, врата – 
прозора као и одношење свега 
што вам је вишак. М. Топлице 
30. Тел. 063/711-40-83

ЛИЧНИ
БРАЧНИ ПАР ТРАЖИ старију 
особу за доживотно издржавање 
за стан или кућу. Тел. 063/819-
63-14
***
TРАЖИМ слободну удовицу ра-
ди дружења. Тел. 062/106-42-03

Момак, 45 годинa, бик у хорос-
копу, не пушим, не пијем, не коц- 
кам се и не кладим се. Тражим 
озбиљну и слободну женску 
особу за брак. Тел. 061/250-17-23
***
Ја пензионерка са 68 год. пок-
ретна али ми треба једна жена 

која је у кирији. Може код мене 
да живи, имам стан, да поделимо 
храну тошкове и комуналије. 
Тел. 061/301-57-94
***
Живим сама потребан ми је један 
пензионер од 70 – 75год. Ја ћу да 
га пазим ако треба и брак. Јавите 
се нећете се покајати. Кућни тел. 
021/6914-331, Тел. 062/862-86-00

HU
ELADÓ’ Bùtorozot ház Óbecsén 
mellék helységekkel. Érdeklõdni 
lehet 063/80-70-727

ВРШИМ услужно обарање, се-
чење, поткресивање великих и 
малих стабала. Тел. 064/110-
76-67

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



ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕНIN MEMORIAM

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕНЈЕДНОГОДИШЊИ ПОМЕН

СЛАВКО (Јована) КАЛМАР
Са великом љубављу и поштовањем  

трајно ћемо чувати успомену  
на његову доброту, племенитост  

и све што је чинио за нас. 
Време пролази а рана на срцу остаје.

Твоји: брат Михајло, син Јован,  
ћерка Исидора

Време пролази али ваш лик остаје у  
нашем сећању и у нашим срцима. 

Много нам недостајете.

Ваши најмилији

Навршава се тужних годину дана  
и осам година од смрти наших драгих

ДАНИЕЛА ПОПОВИЋ 
рођ. РАДОЈЧИЋ 

1971 - 2021.
Пуно нам недостајеш,  

недостају нам твоји позиви 
и недостаје нам твој глас. 

Много нам је тешко без тебе.

мама Верица, сестра Сандра, 
супруг Данијел и зет Светислав

САВА РАДОЈЧИЋ 
1946 - 2021.

Прошло је годину дана  
како ниси са нама. 

Што више пролазе дани,  
све нам више недостајеш. 

Много нам је тешко без тебе

супруга Верица, ћерка Сандра 
и зет Светислав

СОФИЈА ДОШИЋ 
рођ. ПОПОВИЋ 

14.6.2021 - 14.6.2022. 

СЛАВКО ДОШИЋ 
29.7.2014 - 29.7.2022.



INFORMATOR

6915-323
Čarnojevićeva 13, Bečej

Tel. 065/2688-787

Glavna 45
Bečej

Šišanje 
i nega pasa

GRAĐEVINSKI RADOVI
pr.gestrim@gmail.com

060 3375 006

069/147-97-28

IVANOVSKI

069/147-97-28
Petra Drapšina 1, Radičević

SLEP SLUZBA

Trg oslobođenja 1 
tel.063/13-26-071

Ponedeljak-petak
07:30 - 20:00

Subota
08:00 - 13:00

MILOŠA CRNjANSKOG 11A, BEČEJ
Radno vreme: 

ponedeljak, sreda i petak od 12 do 19h
utorak, četvrtak i subota od 8 do 14h

064-97-96-734

Proizvodnja domaće 
i posne testenine

Mob.:063542702
Vladimira Nazora 36 Robert Ojdanić

 063 45 18 18
 069 17 01 980
 contact@speakeasy.rs
 Ponedeljak-Petak: 08-19h

ˇ

Tel.: 063/1104108

Ugradnja klima,
servis bele tehnike

Pon - pet 09:00-15:00
Subota 09:00-12:00

mayatravelbc@gmail.com

Glavna 38
Telefon:

063/548-023

Marija Ćalović

Miloša Crnjanskog 43
Tel.: 021/6912-611
www.veterinari.co.rs

Házi kézműves 
termékek!

Domaći 
proizvodi

Pon - sub
10:30 - 22:00

Nedelja 
10:00 - 18:00

Restoran Don Quijote
Iđoški put 6a
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ĐURE JAKŠIĆA 51, BEČEJ

Tel.:
065-8813-414
065-8849-615

PON - PET
07:00-17:00

SUBOTA
07:00-12:00

Bečej, Glavna 22
Tel.: 021/6919-611
Mob.: 063/8357-566

Mail: robertlastovic87@gmail.com
Web: https://zlataralastovic.com/

Milana Grubanova 5b, Bečej
+381631405332 
+381638122737

ul. Zelena 63, 21220 Bečej
Tel. 021/69-17-716  Mob. 060/712-0268
system.in.rs      systemprodaja@gmail.com

062/527-785062/527-785

ZU APOTEKARSKA USTANOVA - GYÓGYSZERTÁR

•HIGIJA TRIPOLSKI•
Zelena ulica 85/a
Tel.:021/6912-541 Glavna ulica 21 

Zelena 85a/    Subota 19:00 - 20:00  
Nedelja 11:00 - 12:00 19:00 - 20:00

 Tel.:021/6910-710
Trg oslobođenja 2, B.P.S. 
 Tel.:021/802-090

•
•

•

• •

Pekara SILVANAPekara SILVANA
Glavna 69, 6912-873

5-22h

Cvećara YuccaCvećara Yucca

Pece Ferenc 1
021/6917 993
Instagram: cvecarayucca
Facebook: 
Cvecara Yucca - Bečej

? 
Место за 

вашу рекламу


