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Gyászmegemlékezés
a zsinagógában

Az újvidéki zsidóság Auschwitz-be hurcolásának 73. évfordulója alkalmából szervezett gyászmegemlékezés délben
kezdődik a zsinagógában, amelyen részt vesz Igor Mirović
tartományi kormányfő, a zsidó hitközség vezetői, és Miloš
Vučević polgármester.

Beszélgetések
a geopolitikáról

A címben említett gyűjtőnév alatti ciklus keretében ma 18
órától a Művelődési Központ Ifjúsági Tribünjén Geopolitika
az unipoláris világrend után címmel szerveznek beszélgetést.
Az est szerzője és előadója Milorad Vukašinović újságíró,
publicista.
n

Ugyanitt 19 órától Donald Trump amerikai győzelme
– történelmi-kulturális nézőpontok elnevezéssel folytatódik
a beszélgetés. A házigazda Ognjen Karanović történész.

Versenyfelhívás

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Fókusz tudománynépszerűsítő elektronikus folyóirat szerkesztősége
meghirdeti a X. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokságot
és az V., tartományi szintű, Fogyasztóvédelmi Diákversenyt.
A kitöltött Jelentkezési lapokat 2017. május 5-ig kell beküldeni a szakdolgozattal és az elektronikus prezentációval
együtt (e-mail: menedzsment.bajnoksag@gmail.com illetve
fogy.verseny@gmail.com).
A versenyeket május 13-án 10 órakor rendezik meg a Svetozar Marković Gimnáziumban, további információk dr. Muhi
B. Béla (tel.: 021/47-90-640) főszervezőtől kaphatók, illetve
megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon is.

A 37. NOMUS műsora

Ma 20 órakor a zsinagógában a Pevanje duha című
NOMUS-rendezvényen Katarina Jovanović szopránénekesnő, Kinka Rita zongoraművész, Jelena Filipović brácsaművész és Branislav Lečić színész, narrátor lép fel. Műsoron:
Beethoven, J. Brahms, J. Haydn művei szerepelnek, 22
órakor a városháza dísztermében pedig a lengyel Glassduó E. Grieg, W. A. Mozzart, P. I. Csajkovszkij, F. Chopin,
K. Szymanowsky, J. S. Bach, E. Grieg és más műveit poháron
muzsikálja. n ria

Standup komikusok estje

Az amerikai kultúrát népszerűsíteni hivatott Amerikai
Kuckó Művelődési Intézmény újvidéki helyiségeiben (Petar
Drapšin utca 3., holnap, április 27-én, este műhelymunkával egybekötött humoros estet szerveznek – leendő standup,
azaz kiállós komikusok érdeklődésére számítanak. Szó lesz
arról, hogy milyen érzés első alkalommal kiállni a közönség elé, mivel kell őket szórakoztatni az első öt percben, és
hogyan kell lereagálni azt, ha nem nevetnek... A 19 órakor
kezdődő est vendégei Srđan Jovanović és Dušan Vraničić
ismert komikusok lesznek. Bejelentkezni az intézmény
(American Corner Novi Sad) Facebook-oldalán lehet és kell,
mert a résztvevők száma korlátozott.

Panzió
a házi kedvenceknek

A Zoohigijena közvállalat
a Šangaj városnegyedben
az idén panziót nyit a házi
kedvencek számára, ahova
a tulajdonosok elvihetik
kutyájukat és macskájukat,
ha sürgős elintéznivalójuk
akad vagy útra készülnek.

Az eredeti ötlet alapján olyan
panziót nyitnak, amelybe a tulajdonosok a kedvenc kutyájukat és
macskájukat elvihetik pár órára.
Ez alatt az idő alatt gondoskodnak róluk, és megfelelő elhelyezést
kapnak. A kezdeti fázis után olyan
részeket is kialakítanak a tervezett
létesítményben, amelybe madarakat, teknősöket vagy más házi
kedvencet is el lehet vinni.
Aleksandar Bursać, a Zoohigijena igazgatója elmondta a 021.
rs hírportálnak, hogy a meglévő,
šangaji menhely mellett kap majd
helyet a panzió, ez lesz a közvállalat
idei legnagyobb befektetése, az új
objektum megépítése összesen 20
millió dinárba kerül. Jelenleg arra

várnak, hogy kiírják a versenypályázatot, majd miután kiválasztják
a munkálatok kivitelezőjét, elkezdik a panzió építését, a tervek
szerint őszre befejezik.
– A panzió nem lesz a menhely
része, falakkal is el lesz választva
a menhely épületétől. A kutyapanzió kellemes hely lesz, olyan,
ahová a tulajdonosok elhozhatják házi kedvenceiket, ha sürgős
elintéznivalójuk akad, de akkor is,
ha hosszabb utazásra készülnek,
és nincs kire hagyniuk a kutyájukat vagy macskájukat – mondta a Zoohigijena igazgatója, és
hozzátette, hogy panzióban 50
kutyát és macskát helyezhetnek
el, róluk szakképzett személyzet
gondoskodik majd. Annak ellenére, hogy Újvidéken már működik
néhány hasonló legális és illegális
panzió a házi kedvencek számára,
a Zoohigijenában abban reménykednek, hogy ha a szolgáltatási díjakat megfelelően alakítják,
ez a vállalkozásuk is sikeres lesz.
n hgy

Őszre megépül a Zoohigijena házi kedvencek számára tervezett panziója, ahova a tulajdonosok sürgős elintéznivaló vagy hosszabb utazás
esetén nyugodtan elvihetik kutyájukat és macskájukat

Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti
ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye
2004/135., 2009/36. sz.) 10. szakasza alapján

Értesíti
a nyilvánosságot
arról, hogy kérelmezték a környezetvédelmi
hatástanulmány szükségességének
megítélését.

Belcsényben a legmagasabb
a fizetés

A Köztársasági Statisztikai Hivatal által begyűjtött, a 021-es rádió
honlapján közzétett adatok szerint az újvidékiek márciusban
kevesebb pénzt kaptak kézhez bér címén, mint az előző hónapban, februárban. A városi bruttó átlagbér a múlt hónapban 74.268
dinár volt, nettóban 54.010, februárban viszont ez a számpáros
74.611 – 54.083 volt.
Általában az újvidéki átlagbér összege a legmagasabb a vajdasági községek mezőnyében, a múlt hónapban azonban a belcsényi
(beocsini) községben élők kerestek a legtöbbet, átlagban nettó
68.500 dinárt. A palánkai dolgozók bérei is nagyobbak voltak,
mint az újvidéki dolgozóké, az említett községben ugyanis a márciusi átlagbér 67.246 dinár volt.

A Telenor Common Operation vállalat, Belgrád újbelgrádi
részlege a projektum beterjesztőjének, a TELENOR Kft.-nek
(Újbelgrád, Ifjúsági brigádok u. 90.) megbízásából, kérelmezte
az NS Adice 2 mobiltelefon-hálózati bázisállomás elnevezésű
hatástanulmány szükségességének eldöntését.
A projektumot a veterniki kataszteri község 3743/12 számú
kataszteri parcelláján és Újvidéken, a Suvoborska u. 16. alatt
fogják megvalósítani.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és
a dokumentáció az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal
helyiségeiben (Újvidék, Piros u. 110.) tekinthető meg, munkanapokon 10–15 óráig.

Moziműsor

Az érdekeltek az értesítés közzétételétől számított 10 napon
belül írásban eljuttathatják véleményüket az újvidéki Városi
Környezetvédelmi Hivatalnak.

Az Arena Cineplex mozi műsora április 26-ig: Hupikék törpikék
– Az elveszett falu (13.45, 14.10, 14.20, 15.20, 16.30, 18.20) * A
Szépség és a Szörnyeteg, rajzfilm (17.10, 19.30) * Derült égből
apu, francia vígjáték (20.20, 21.30) * Bébi úr, amerikai rajzfilm
(13.30, 14.15, 15.30, 16.15, 18, 18.10) * A viskó, amerikai fantáziadráma (18.45, 22.20) * Vén rókák, amerikai komédia (22) * Halálos iramban 8., amerikai akcióthriller (14, 16, 18.30, 21, 20, 22.30)
* The Lost City of Z, amerikai akció-kalandfilm (19.50, 22.25) *
Na mlečnom putu, hazai–angol–amerikai dráma ((15.15) * Biser
bojane, hazai komédia (17.50). Telefonszám: 447-690. Ajánlatos
megérdeklődni a programkezdések pontos időpontját, az érdeklődés függvényében ugyanis igen gyakran változtatják a vetítési
rendet.

Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal A környezeti hatások felméréséről szóló törvény (SZHK 2004/135 és 2009/36 sz.) 29.
szakasza alapján

Értesíti
a nyilvánosságot

Megemlékezés Olga Bručiról
Bruči, Olgának a fia és az unokája, ismerősei, szomszédai, továbbá
Pándi Oszkár zenekritikus, vala-

mint Olena Puškaš, az Újvidéki
Rádió zenei szerkesztője meghallgatta Olga Bruči néhány áriáját, és

egy részletet abból az interjúból is,
melyet Dušan Mihalek készített a
primadonnával 1983-ban. n ria

Dávid Csilla

A

z újvidéki Szerb Nemzeti Színház Operatársulatának 70. évfordulója alkalmából a Női
Stúdiumok és Kutatások Egyesület (Udruženje Ženske studije i istraživanja) szervezésében
az újvidéki Zsidó Hitközségben
megemlékeztek a muraközi születésű Olga Bručiról (1923–2008), a
társulat primadonnájáról.
Jankov Edit a hitközség képviseletében vezette megemlékezésen
dr. Svenka Savić emeritus profeszszor, az egyesület elnöke méltatta Rudolf Bruči híres zeneszerző
feleségének a pályafutását, akiről,
véleménye szerint, igazságtalanul
megfeledkeztek a színház Operatársulatának történetében.
A primadonna 1951 és 1974
között játszott 29 szerepéből
csupán négy hanganyag van
megőrizve, de még nincs digitalizálva. A jelenlevő ifj. Rudolf

2017. április 26., szerda

Dávid Csilla
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Az emlékest résztvevői

arról, hogy végzést hoztak, amellyel jóváhagyták a faipar
számára kantszalagot gyártó létesítményben a Saját és az
egyéb műanyag hulladékot tároló és kezelő berendezés
elnevezésű projektum hatástanulmányát. A projektumot
az Újvidék IV. kataszteri község 2394/3 sz. kat. parcelláján és a Pirosi út 52/b alatt valósítják meg, beterjesztője
pedig az Eurokant Kft. (Újvidék, Szabadka u. 6.)
A projektum beterjesztője, az Eurokant Kft. (Újvidék, Szabadka
u. 60.) kérelmezte a faipar számára kantszalagokat gyártó létesítményben a saját és az Egyéb eredetű műanyag hulladékot tároló
és kezelő berendezés elnevezésű projektum hatástanulmányának jóváhagyását. A projektum az Újvidék IV. kataszteri község
2394/3 sz. kataszteri parcelláján, valamint a Pirosi út 52/b alatt
valósult meg.
A Városi Környezetvédelmi Hivatal az eljárás lebonyolítása után és
a műszaki bizottság javaslata alapján 2017. IV. 19-én VI-501-106/17
sz. alatt végzést hozott, amellyel jóváhagyta a hatástanulmányt.
Az érdekeltek a szóban forgó végzésbe a Városi Környezetvédelmi Hivatalban (Újvidék, Piros u. 110/a) nyerhetnek betekintést,
munkanapokon 10–15 óráig, illetve a Városi Környezetvédelmi
Hivatal www.environovisad.org.rs honlapján.
Az érdekeltek e végzés ellen a tömegtájékoztatási eszközökben
való közzétételétől számított 30 napon belül a Közigazgatási Bíróságon közigazgatási pert indíthatnak.

