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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ПОЧЕЛА ЈЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2010.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ УРУЧИЛИ ПОКЛОНЕ ПРВАЦИМА
У понедељак, 02. септембра, звоно
је означило почетак нове школске
године у све три основне школе са
територије
општине
Пландиште.
Као и сваке године, најузбуђенији
су били ђаци прваци. И ове године,
Општина Пладниште је из буџета
издвојила средства за поклон пакете
ђацима првацима који су данас први пут
сели у школске клупе.
Свим првацима
у општини
Пландиште уручена је школска торба ранац и основни прибор за наставу,
попут
бојица,
свезака,
пернице,
пластелина. Горан Доневски, заменик
председника Општине је уручио
поклоне малишанима из ОШ “Доситеј
Обрадовић” као и у школама у Маргити,
Великом Гају, и Јерменовцима. Душан
Ћурчић,
помоћник
председника
Општине, поклоне је уручио првацима
из ОШ “Јован Стерија Поповић“ у
Великој Греди и ОШ “Јован Јовановић
Змај“ у Хајдучици и Старом Лецу.
У школској 2019/2020. у све три
основне школе са територији општине
Пландиште у први разред укупно је
пошло 63 ђака, 32 девојчице и 31 дечак.
Свим првацима Општина Пландиште
жели срећан полазак у школу, добар
успех и пуно добрих оцена.
Г.Р.

СВЕТИ РАФАИЛО У ПЛАНДИШТУ
Пландиште је 29. августа просавило своји
месну и храмовну славу, Светог Рафаила Банатског.
Ове године, у организацији КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште, Слава се обележавала од 28. до 31.
августа. Прослава је почела Отварањем прве
Међународне ликовне колоније која се одржавала у
Хајдучици, под покровитељство Општине а у
организацији КОЦ-а.
На сам дан Преподобног Рафаила
Банатског, у месном храму одржана је Света
Литургија коју је служио месни парох,
протонамесник
Недељко
Јанковић
са
свештеницима, Немањом Џамбићeм и Вељком
Јанковићем, јерејима, и Драгишом Стојадиновим,
протојерејем. Овогодишњи кум Славе био је
Александар Станковић, родом из Старог Леца
који се побринуо за богато послужење након
Литургије која је било постављено испред Храма,
за све вернике и остале госте. Нови кумови Славе
су Тања и Мирослав Петровић. Након Литургије,
у порти храма пре почетка културно – уметничког
програма Горан Доневски, заменик председник
општине поздравио је све присутне и верницима и
мештанима честитао Славу. У програму су
учествовали Јовица Јашин, глумац Народног
позоришта из Зрењанина, и КУД „Вук Караџић“

Јерменоваца, скувао је најбољи гулаш, друго
место је припало екипи Силос - Полет Дужине а
треће екипи Добре комшије из Пландишта.
Сви награђени су добили Дипломе и
награде - колтлиће које је уручио заменик
председника општине, Горан Доневски заједно са
директором КОЦ-а „Вук Караџић“, Мирославом
Петровићем. Тога дан је у Пландишту одржан
Етно базар, Првенствена утакмица Војвођанске
лиге Исток на стадиону ФК “Слога“, Прес
конференција и изложба радова са Међународне
ликовне колоније „Пландиште 2019“ у Хајдучици и
Концерт КУД-а “Вук Караџић“ са пријатељима у
сали биоскопа. Недеља, 01.09. била је резервисана
искључиво за спортска дешавања као што је био
Турнир у фудбалу (петлићи), Турнир у
брзопотезном шаху, Турнир у фудбалу (ветерани) и
Меморијани турнир у малом фудбалу „Предраг
Јаћовић“.
Г.Р.

Пландиште. Светој Литургији је присуствовала и
гошћа из Румуније, Адина Матееску, заменица
градоначелника града Дета.
Тога дана у преподневним сатим је одржан
и Турнир у фудбалу (петлићи) на стадиону ФК
„Слога“. У Галерији КОЦ-а била је отворена
Изложба радова са отвореног дечијег уличног
атељеа. Трећег дана прославе Славе у Пландништу,
у центру Пландишта, на Тргу Саше Јоргована,
одржан је концерт Петра Митића (Звезде Гранда).
Концерт је завршен спектакуларним ватрометом.
У суботу, 31. августа, у преподневним
сатима у центру Пландишта 37 такмичарских екипа
од којих су 2 биле из братске општине Дета у
Румунији, кувале су гулаш. По оцени дегустатора,
Милана Богдановића, Шандор Бадер из
САВЕТ МЗ ЈЕРМЕНОВЦИ

ХВАЛА СРПСКОЈ НАПРЕДНОЈ СТРАНЦИ

Председик Савета МЗ Јерменовци захваљује СНС-у за помоћ у уређењу села . У августу је у
Јерменовцима одржана велика акцију уређења села где су интензивно радиле 3 радне машине, булдожер,
багер и ваљак за равњање земље. У року од два дана, колико су машине биле у селу, и направили су
велики посао, 4 дивље депоније су уклоњене, поравнан је пут у дужини од око 150м тако да сада безбедно
може да се користи. Такође су прочишћени канали у улици Братства-Јединства и улица Петра Драпшина у
дужини од око 2 км.
– Захвални смо за ову помоћ коју сматрамо огромном у односу на буџет села јер је уштеда, сигурно
пар стотина хиљада динара. У име чланова Савета, у лично име и свих мештана, велико хвала СНС-у,
изјавио је председник МЗ Јерменовци, Тибор Халас.
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ЈАВНИ ОГЛАС, ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА
О ПОЗИВАЊУ ЛИЦА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА
У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима
Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'', број 3/2015), а ради
реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање
становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево.
Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског
пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем за
упут на добровољно служење војног рока у месецу ''децембру 2019'' и на Курс за резервне официра
Војске Србије у месецу ''марту 2020''.
У склопу реализације редовних задатака Центар Министарства одбране Панчево у наредном
периоду извршиће позивање лица из резервног састава која нису служила војни рок а имају између 30 и 35
година живота ради оцене здравствене способности за службу у резервном саставу.
Истовремено ће бити извршено и позивање лица из резервног састава која имају између 30 и 35
година живота и која су оцењена да су способна за војну службу, ради упута на основну обуку. Обука
лица из резервног састава реализоваће се у Првом центру за обуку у Сомбору, у периоду од 04.11.2019. до
22.11.2019. године.
Комплетан текст јавног огласа, обавештења за јавност и информације о позивању лица из
резервног састава можете погледати на сајту Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и
на сајту општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs.
Више информација може се добити у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша
Обреновића број 1, Панчево, или у Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг
број 10. Контакт телефони су: 013/326 - 237 (Панчево) и 013/839 - 020 (Вршац).
Центар Министарства одбране Панчево

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ
ЈОШ ЈЕДАН ЛЕП БАЈКЕРСКИ ДАН
Након прве акције која је пре три године
настала спонтано а изузено је добро била
прихваћена, чланови Мотоклуба „Панонски
гусари“ из Пландишта дружење са децом су
уврстили у своју редовну активност. Желе и

интензивно раде на томе да ова активност постане
традиционална.
Ове године, под слоганом “Дечији
бајкерски дан“ у Банатском Соколцу бајкери су се
дружили са децом са посебним потребама и са
децом која су без родитељског старања и налазе се
у хранитељским породицама на територији
општине Пландиште. Посредством Центра за
социјални рад Пландиште чија је директорица и
сама члан мотоклуба, бајкери из Пландишта су
успели да ступе у контакт са родитељима,
стартељима и хранитељима ове деце. По речима
директорице
Центра,
Ђурђевке
Тафра,
овогодишње дружење је, као и сва ранија, протекло
у изузетној атмосфери, у кругу пријатеља који су
својим домаћинима показали шта знају и шта су
научили током године на тренинзима и пробама.
Ово дружење је на сигурном путу да постане
традиционална активност јер малишанима одговара
та социјализација и прихватање уже и шире
заједнице, рекла је директорица Центра. Из године
у годину, организатори се труде да послужење буде
богатије и да децу што више забаве. У томе су им

помогли и чланови Карате клуба „Агробанат“
предвођени тренером, Зораном Мајкићем коју су
подржали ову акцију својим доласком на дружење
и демонстрацијом ката (борбе са замишљеним
противницима). Они су и ове године, на поклон
донели пуне кутије грицкалица које су на одласку
кући, подељени малишанима због којих је
Бајкерски дан и организован. Бајкери „Панонски
гусари“ који су се у више прилика, по речима својх
гостију, доказали као изузетни домаћини, и ове
године су за своје госте припремили одличан ручка
(пасуљ са сланином, колаче и слаткише зачињене
грицкалицама) и још боље дружење. Радост је била
велика када су малишани видели велике моторе и
сликали се покрај њих. Исто тако, радовале су их
забавне игре које су осмислили и заједно са њима
играли бајкери, попут трчања у џаковима,
надвлачење конопца где је боља била екипа
девојчица а онда су још једном дечаци одмерили

снаге са екипом бајкера и овога пута славили
победу над организаторима. Да дан буде што
забавнији и атмосфера што пријатнија, потрудили
су се и сами гости међу којима је било врсних
певача. Тако се тога дана, на велико изненађење
присутних чула песма. По речима председника
клуба, Зорана Димовског, „Панонски гусари“су
учествовали и подржали више хуманитарних акција
које су организовали други мотоклубоави. Жеља
oрганизатора, да Бајкерски дан са децом постане
традиција едукативног карактера полако и сигурно
почиње и да се испуњава.
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ

ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ
њихово троје деце. Поводом Храмовне славе,
Софија Ковачевић Parussolo која живи у Бразилу,
чији су родитељи пореклом из Велике Греде,
поклонила је икону Успење Пресвете Богородице
коју је сама израдила под благословом Њ.П.
Епископа Бнатског, Господина Никанора. Већ
традиционално, након Литургије којој је у име
Општине присутвовао заменик председника СО
Пландиште, Владан Младеновић, у порти цркве у
Великој Греди наступали су чланови КУД-а
„Младост“, прво здравичар, Милко Спремо који је
према обичају, оцу Михајлу здравицом честитао
Храмовну славу. У програму који је припремљен
поводом Велике госпојине у порти цркве,
наступале су мушка и женска певачка група и
Жеља Гређана, већ дуже времe је да Месна
и храмовна слава, Успење Пресвете Богородице Велика
Госпојина
прерасте
у
прославу
Великогоспојинских дана. Уз велики труд и
залагање и ангажовање од „старог до младог“, у
задњих пар година, ова Слава је управо тако и
почела да се слави. Ове године, Гређани су своју
Славу славили од петка, 23. августа до среде, 28.
августа. Прослава је започета Концертом (Сава
Грубић и Катарине Бојовић) у центру Велике
Греде. Прослава се наставила бројним спортским
дешавањима и турнирима у фудбалу и одбојци.
Гађали су се и глинени голубови. Актив жена
„Гређанка“, Великогоспојинским балом који се
одржао у сали Дома културе где је било око 200
гостију међу којима је први пут било и гостију из
суседне Румуније, из Дете. Нада Милановић,
председница Актива истиче да је задовољна
одзивoм
гостију
који
су
били
на
Великогоспојинском балу. Након тога, у Великој
Греди је одржан и Турнир у одбојци на песку и
Турнир у баскету, 3x3.
На сам дан Славе, преподне је одржана

Литургија коју је служио протојереј Михајло
Вукотић са свештеницима вршачког намесништва.
Овогодишњи кумови славе били су Вера и Андраш
Санто из Велике Греде. Кумство за следећу годину
пријавила је породица Опачић, Жељко и Ивана са
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тамбураши оркестар “Стари знанци”, такође из
Велике Греде. Након тога, славски колач је резао и
новоформирани Савет МЗ Велика Греда, заједно са
новим председником, Ивицом Бркићем.
У поподневним сатима организована је
Котлијада на којој су се најспретнији окушали у
кувању гулаша. Ове године, по одлуци жирија,
набољи гулаш скувала је екипа „Зум Ин“ из
Јерменоваца, друго место припало је екипи „Шпан“
из Конака док је трећепласирана била екипа
„Тубић“ из Новог Сада. Након тога, од 18 сати на
терену стадиона је одржан целовечерњи концерт
КУД-а „Младост“ из Велике Греде са гостима, КУД
-ом „Младост“ из Елемира и КУД-ом „Вук
Караџић“ из Пландишта. Прослава је завршена
концертом Мамбо Бенда у вечерњим сатима.

Због уочених неправилности у процесу коришћења
природног гаса и угрожавања безбедне дистрибуције, а у
циљу смањења ризика и спречавања стварања инцидентних
ситуација ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ свим купцима
природног гаса даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Купац природног гаса дужан је да обезбеди одржавање
унутрашњих гасних инсталација у свом објекту. (члан 25.
Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника
"Сл. гласник РС", бр. 104/2009)).
Одржавање унутрашњих гасних инсталација може да врши
правно лице, предузетник, односно сам купац ако има
одговарајуће уређаје и опрему и најмање три запослена
лица која испуњавају прописане услове.
ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ као енергетски субјект на чији
гасовод су прикључене унутрашње гасне инсталације,
периодично врши проверу исправности тих инсталација, на
прописани начин.
Уредбом о испоруци природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.
47/2006, 3/2010 и48/2010) предвиђени су следећи
УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ
ПРИРОДНОГ ГАСА
Члан 23.
Испорука природног гаса може се обуставити у
случајевимаи под условима утврђеним Законом, овом
уредбом и уговором о продаји природног гаса.
Члан 24.
Испорука природног гаса може се обуставити купцу
природног гаса у случају:
1) ако не извршава уговорене обавезе плаћања за
испоручени природни гас и услуге;
2) ако је неовлашћено прикључио своје унутрашње гасне
инсталације на транспортни, односно дистрибутивни
систем;
3) ако користи природни гас без Решења, односно одлуке о
пуштању природног гаса;
4) ако користи природни гас мимо мерних уређаја или
преко неодговарајућег мерног уређаја;
5) ако онемогући правилно мерење количина испорученог
природног гаса;
6) ако троши природни гас супротно условима који су
утврђени у Решењу и уговору о продаји природног гаса;
7) ако својим објектима омета испоруку природног гаса
другим купцима;
8) ако преко своје инсталације дозволи коришћење
природног гаса другом правном или физичком лицу;
9) ако се не придржава правила рада транспортног, односно
дистрибутивног система;
10) ако ускрати или онемогући овлашћеним лицима
приступ до мерних уређаја, односно мернорегулационих
станица;
11) ако ускрати или онемогући техничку контролу
унутрашњих гасних инсталација;
12) ако у случају штедње и рационалне потрошње
природног гаса не поштује и не спроводи прописане мере;
13) ако његове унутрашње гасне инсталације угрожавају
животе људи, имовину и животну средину, односно нису у
складу са важећим стандардима, прописима и другим
техничким нормативима који се примењују у овој области;
14) ако одбије да закључи уговор о продаји природног гаса
и/или не обезбеди уговорено средство обезбеђења плаћања
за случај неиспуњења уговорених обавеза;
15) писменог захтева купца.
У случају из става 1. тач. 1), 7), 9), 10) и 11) овог члана,
енергетски субјект дужан је да претходно достави писмену
опомену купцу, у којој је одређен рок за отклањање
уочених неправилности и недостатака због којих му се
може обуставити испорука природног гаса и да одреди
примерен рок за отклањање недостатака, односно
неправилности који не може бити краћи од 3 дана ни дужи

од 15 дана.
У случају из става 1. тач. 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 14) и
15) овог члана, испорука природног гаса обуставља се без
одлагања.
Ако се обустава испоруке природног гаса врши на основу
писменог захтева купца из става 1. тачка 15) овог члана
обустава испоруке природног гаса може трајати најмање
једну, а највише две године.
Члан 25.
Обустава испоруке природног гаса врши се на месту
испоруке или другом погодном месту према процени
испоручиоца и мора се извршити на безбедан начин.
Безбедан начин у смислу става 1. oвог члана значи да се
обуставом испоруке природног гаса не угрожавају животи
људи и не проузрокују хаварије на постројењима објекта
који се искључује.
Оператор транспортног, односно дистрибутивног система
дужан је да обавести купце природног гаса најкасније 24
часа пре обуставе.
По добијању обавештења из става 3. oвог члана купац је
дужан да предузме мере за безбедан прекид рада својих
трошила у року наведеном у обавештењу. Ако у том року
купац не предузме потребне мере оператор транспортног,
односно дистрибутивног система обуставиће му испоруку
природног гаса, а трошкове изазване обуставом сносиће
купац.
У случају када је неопходно одмах, без претходног
обавештења обуставити испоруку природног гаса, јер су
угрожени живот људи и имовина, па није могуће
обавестити купце о обустави испоруке природног гаса,
оператор транспортног, односно дистрибутивног система
обавештава купце одмах након обуставе.
Члан 26.
Уколико купац онемогући обуставу испоруке природног
гаса принудна обустававрши се обуставом испоруке
природног гаса принудним искључењем на месту
прикључења или на другом погодном месту према процени
испоручиоца.
Одлуку о начинупринудног искључења доноси оператор
транспортног, односно дистрибутивног система у
зависности од околности и разлога за искључење.
У случају прекида испоруке на самом гасоводу, поновно
прикључење извршиће се у складу са овом уредбом и
правилима о раду транспортног, односно дистрибутивног
система.
Члан 26а.
Ако купац природног гаса сматра да му је неосновано
обустављена испорука природног гаса или му је објекат
неосновано
искључен
са
транспортног,
односно
дистрибутивног система, може уложити приговор
енергетском субјекту на чији систем је објекат прикључен.
Енергетски субјект је дужан да у року од три дана од дана
пријема приговора одлучи о приговору. У случају
основаности приговора, енергетски субјект је дужан да
настави испоруку природног гаса без одлагања а најкасније
24 часа од момента утврђивања околности да је обустава
испоруке, односно искључење са транспортног, односно
дистрибутивног система било неосновано.
Члан 27.
Када престану разлози који су довели до обуставе испоруке
природног
гаса
оператор
транспортног,
односно
дистрибутивног система дужан је да настави са испоруком
природног гаса купцу одмах по престанку разлога за
обуставу, а најкасније у року од 24 часа, уз претходну
најаву.
НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО ЗАЈЕДНИЧКИМ НАПОРИМА У ОБОСТРАНОМ ИНТЕРЕСУ ПРЕВАЗИЋИ
УОЧЕНЕ ПРОБЛЕМЕ И НА ПРОПИСАН НАЧИН
ОБЕЗБЕДИТИ
НЕСМЕТАНУ
ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА
ЈП “ПОЛЕТ” ПЛАНДИШТЕ
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Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,
бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:
ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„Alter biogas PLAN” доо, Пландиште, улица Николе Тесле број 2а, поднео је дана 10.09.2019.
године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта Биогасна
електрана „ALTER BIOGAS PLAN I – faza I“ капацитетa 999 kWel на кат. парц. бр. 127/5 и 127/6 КО
Пландиште, Општина Пландиште.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради
Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 1, радним данима у времену од 08 до 13 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину
овом органу.
Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети
одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.
Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,
бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:
ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„Alter biogas PLAN” доо, Пландиште, улица Николе Тесле број 2а, поднео је дана 10.09.2019.
године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта Биогасна
електрана „ALTER BIOGAS PLAN II – faza II“ капацитетa 999 kWel на кат. парц. бр. 127/5 и 127/6 КО
Пландиште, Општина Пландиште.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске
управе општине Пландиште, канцеларија број 1, радним данима у времену од 08 до 13 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину
овом органу.
Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети
одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.

ИЗ РАДА АКТИВА ЖЕНА „БИСЕРИ”
ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ
Актив жена „Бисери“ је на дан Светог Рафаила
Банатског, у вечерњим сатим у присуству великог броја
гостију из суседних општина са којима сарађују и
представника Актива жена и Удружења пензионера, у
изузетно доброј и пријатној атмосфери прославило своју
Kрсну славу. И овогодишња кума Славе била је председница
Актива, Славица
Миљковић. Резидбу
колача
обавио је јереј,
Немања
Џамбић, парох у
Маргити. На прослави Крсне славе Актива били су представници предузећа, установа и
институција са којима Актив сарађује. Председница је
поздравила све присутне и захвалила што су својим доласком
подржали Актив и увеличали њихову Крсну славу.

Г.Р.
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РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МАРГИТИ
ПРОСЛАВИЛА ЈУБИЛЕЈ И ХРАМОВНУ СЛАВУ

120 ГОДИНА ОД ИЗГРАДЊЕ РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Верници Румунске православне цркве у
Маргити, заједно са осталим мештанима и гостима, ове
године су прославили Храмовну славу, Рођење Пресвете
Богородице (08.IX), Малу Госпојину и истовремено
обележили знчајан и велики јубилеј, 120 година од
завршетка градње цркве. Старији мештани памте да су
њихови преци по завршетку изградње цркве одучили да
буде намењена Пресветој Богородици и да су зато
изабрали да Храмовна слава буде Мала Госпојина. Оно
што Славу овог храма чини јединственом јесте да се не
прославља када и месна слава.
Свечаној Литургији коју је служио месни парох,
Флоренцију Јанеш заједно са Немањом Џамбић,
свештеником српске православне цркве у Маргити,
Адрианом Боба, парохом румунске православне цркве у
Вршцу и Михаелом Блаж, парохом румунске
православне цркве у Белој Цркви, присуствовао је

велики број верника и гостију као и чланови Црквеног
одбора српске православне цркве у Маргити. У име
Општине Пландиште прослави су присуствовали Горан
Доневски и Душан Ћурчић, заменик и помоћник
председника Општине и Владан Младеновић, заменик
председника СО Пландиште. Овогодишњи кумови славе,
Мариа и Петар Попов из Њујорка, иначе родом из
Маргите, кумство су предали Мојсе Марину Пасула из
Маргите. Ове године, верници су у великом броју
присуствовали Литургији. Лепа традиција која се не
прекида у Маргити јесте и заједничка трпеза верника са
званицама, свештеником и управом цркве и осталим
мештанима, након завршене Литургије на којој је ове
године присуствовао максималан број оних који су тога
дана радост Храмовне славе међусобно поделе. Иако у
цркву долазе углавном долазе старији мештани, на дан
Славе црква је била пуна млађих верника и осталих
гостију. Најзаслужнији мештани и они који су на било
који начаин помогли цркву, добили су захвалнице које је
месни пaрох уручио на дан Славе, након Литургиjе. Г.Р.

У КАМПУ ЦРВЕНОГ КРСТА У ХАЈДУЧИЦИ

ЛЕТЊА ШКОЛА МЛАДИХ ЦРВЕНОГ КРСТА КОВИН „ХАЈДУЧИЦА 2019“

У кампу Црвеног крста у
Хајдучици и ове године је одржана
Летња школа младих Црвеног крста
Ковин „Хајдучица 2019“. Организатор и
главни носилац активности Летње
школе коjа је одржана у периоду од 12.
до 18. августа 2019. године, је био
Црвени крст Ковина који изузетно
добро организовао и реализовао све
планиране активности у сарадњи са
Црвеним крстом Пландиште, као
домаћином. Учесници овогодишње
Летње школе били су волонтери из
Црвеног крста Ковин (29), Црвеног
крста Котор Варош (45) који су дошли
заваљујучи Црвеном крсту/крижу Босне и Херцеговине и волонтери из Црвеног крста Пландиште (26).
Сви предавачи кампа били из Црвеног крста Ковин, изузев два
из Босне и Херцеговине и два из Пландишта.
Теме које су ове године обрађиване на радионицама су
биле: дифузија Црвеног крста и основних принципа,
добровољно давалаштво крви, здрави стилови живота,
промоција хуманих вредности, превенција трговине људима,
прва помоћ и реалистички приказ повреда, обољења и стања и
смањење ризика од несрећа. Долазак младих из Ковина и Босне
и Херцеговине изузетно је добро примљен и од стране домаћег
становништва које јх је позвало да посете седиште Матице
словачке и Етно кућу у Хајдучици. Дружење са домаћинима
завршило се заједничким колом и учењем народних словачких
игара. Летњу школу ЦК Ковин су 16. августа посетили
представници ЦК Војводине.
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СВ. РАФАИЛО БАНАТСКИ – 2019.
обележила спортска такмичења

По неписаном правилу обележавање Месне
и храмовне славе Свети Рафаило Банатски обилује
спортским надметањима.

У року од три дана одржано је чак 6
такмичења у 3 различита гранска спорта а посебно
задовољство можемо истаћи констатацијом да су
учешће узеле млађе узрасне категорије, сениори и
ветерани. На свим манифестацијама укупно је
учествовало преко 200 такмичара а поред активних
спортиста учествовали су и аматери-рекреативци

Традиционалним турниром у малом
фудбалу у организацији ОФК "Пландиште"
отпочела су тродневна надметања. Другог дана
поподневни део програма био је резервисан за
првенствену утакмицу Војвођанске лиге – "Исток"
у којој су снаге одмерили пландиштанска "Слога" и
"Бегеј" из Житишта. У недељу је организован
триагонал у малом фудбалу за дечаке и девојчице
узраста од 6 до 9 година а част да се представе
публици имали су чланови клубова из Вршца,
Павлиша и Пландишта. Организован је и
традиционални Турнир у брзопотезном шаху, на
којем је учествовало око двадесетак такмичара
углавном из јужнобанатског округа. Трећи

такмичарски дан свакако је обележио и
Међународни фудбалски турнир у категорији
ветерана.
VI Меморијалним турниром у малом
фудбалу - "Предраг Јаћовић", који је постао
саставни део спортских манифестација, завршен је
спортски део програма.

Поред локалних фудбалских и шаховског
клуба угостили смо представнике из, Панчева,
Падине, Житишта, Вршца, Павлиша, Избишта,

Алибунара, Банатског Карловца, Сечња, и посебно
нам драге госте из Румуније - Анине односно
Саваршина.
Организациони одбор је у сарадњи са
Спортским савезом општине Пландиште за сва
такмичења обезбедио пригодне награде у виду
захвалница, диплома, медаља, пехара и разних
појединачних признања.
puggia
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