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ТРИБИНА СА ОЉОМ БЕЋКОВИЋ И
ДРАЖОМ ПЕТРОВИЋЕМ
ст. 10
КУЛТУРНО ПРОЛЕЋЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
• понедељак, 4. април Позоришна представа “Јулије Цезар”
• среда, 13. април 2016. Позоришна представа “DOGVIL”
• недеља, 17. април 2016. Позоришна представа “Крчамарица
Мирандолина”
• понедељак, 18.април 2016. Позоришна представа “Певај брате 2”
• среда 20. април 2016. Позоришна представа “Мрешћење
шарана”
• четвртак, 21. април 2016. трибина “Слушам, гледам ,
говорим” гости: писац Марко Видојковић и глумац Бранислав
Трифуновић
• недеља, 01. мај 2016. Концерт - “VAN GOGH”
више на страни 9

ДР БОЈАН ПАЈТИЋ И
НЕБОЈША МАЛЕНКОВИЋ
ПОСЕТИЛИ НОВИ КНЕЋЕВАЦ ст. 2-3

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ст. 6

У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ
ст. 8
ИЗГРАДЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА • DŰLŐUTAK ÉPÍSTÉSE
ст. 4. old

ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКТРЕТАРА
МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ст. 4

BOJAN PAJTIĆ TARTOMÁNYI KORMÁNYFŐ ÉS
NEBOJŠA MALENKOVIĆ TÖRÖKKANIZSÁN
A tartományi vendégek megtekintették a városi szennyvízhálózat kiépítésének valamint a

Sveti Vračevi Szakkórház pszichiátriai osztályának felújítási munkálatait * A szennyvízhálózat
munkálatai május 3-áig befejeződnek * Az Aleva új gyár kiépítését jelentette be
Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Nebojša Malenković, Vajdaság
Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatóságának igazgatója március 10-én Törökkanizsára látogatott
és megtekintette a városi szennyvízhálózat kiépítésének valamint a Sveti
Vračevi Szakkórház pszichiátriai osztályának felújítási munkálatait.
A szennyvízhálózat munkálatai
nyolc ponton folynak - közülük a tartományi vendégek a Nenad Valčev
illetve a Svetozar Miletić utca kereszteződésében zajló tevékenységeket
kísérték figyelemmel. Dr. Bojan Pajtić
a látogatás alkalmával kihangsúlyozta: e beruházás mind a törökkanizsai
község, mint pedig a gazdaság számára fontos beruházást jelent.
- A munkálatok korábbi szakaszainak 176 millió dináros támogatását
követően idén kb. 300 milliós összeget fektetünk be az itteni szennyvízhálózat kiépítésébe. E projektumnak
köszönhetően Törökkanizsa egyike
lesz azon 80 községnek, helyi önkormányzatnak, amelyekben a Tartományi Kormány kiépítette vagy ki
fogja építeni a szennyvízhálózatot.
Ennek köszönhetően a polgárok jobban élhetnek, a gazdaságban pedig
többen dolgozhatnak, s e beruházásnak köszönhetően az Aleva cég
még egy gyárat fog üzembe helyezni Törökkanizsán - nyilatkozta dr.
Bojan Pajtić tartományi kormányfő a
munkálatok megtekintésekor.
A Tartományi Nagyberuházási
Igazgatóság pályázata nyomán a Tartományi Kormány az elmúlt évben 372
millió dináros beruházásokat tudott
megvalósítani Törökkanizsa területén. A tartományi költségvetés révén
10 fontos közlekedési, közművesítési,
egészség- és vízvédelmi projektum
realizálódhatott. Az egyik projektum,
melynek megvalósítása a 2016-os
évben folytatódik, a szennyvíz ös�szegyűjtésére és elvezetésére szolgáló
rendszer. A szennyvízhálózat kiépítésével 10 kilóméternyi kollektor há-

lózatot és 36,3 kilóméternyi másodlagos szennyvízhálózatot fektetnek
le, amely szinte egész Törökkanizsa
területét lefedi.
Dragan Babić, községünk elnöke
a látogatás alkalmával elmondta:
Tekintettel
arra,
hogy
Törökkanizsa kis község, szerény
költségvetéssel, a tartományi intézmények segítsége nélkül biztosan
nem tudtunk volna megvalósítani
egy ilyen jelentős befektetést, amely
egyike az utóbbi három évtized legnagyobb beruházásainak. A szennyvízhálózat kiépítésével a rendszerre
kb. 8.000 egyéni fogyasztó, közvál-

A Tartományi Nagyberuházási
Igazgatóság 37 millió dinárt hagyott jóvá a törökkanizsai Sveti
Vračevi Szakkórház III. számú
pszichiátriai osztályának felújítási
munkálataira.
Nebojša Malenković elmondta: az idén az általános kórházak
és a tartomány területén működő
egészségházak beruházásai következnek.
- A Nagyberuházási Igazgatóság
37 millió dináros eszközeivel teljes egészében sikerül felújítanunk
a Szakkórház létesítményét, amely
még 1910-ben épült, s amelyekre

lalatok és gazdasági szubjektumok
kapcsolódhatnak rá. Ezzel megteremtődnek továbbá annak előfeltételei, hogy az Aleva Rt. új gyárat
építhessen – amely új munkahelyek
megnyitását jelenti községünkben.
A szennyvízhálózat munkálatai jó ütemben haladnak, s ez év
május 3-áig be kell fejeződniük. A
beruházás az életminőség javulását szintén magával hozza, hiszen
Törökkanizsa a szennyvízelvezetés
gondjával küzd – e ráfordítással pedig megoldódik majd a légköri csapadék elvezetése is.

feltétlenül szükség volt ahhoz, hogy
mind a betegek mind pedig a dolgozók számára a XXI. század követelményeinek megfelelő körülményeket teremthessünk. Mi csupán a
munkánkat végezzük, s tesszük azt
a tartomány egész területén, minden általános kórházban s az egészségházakban is – jóllehet ez nem
tartozik a Tartományi Kormány
hatáskörébe – jelentette ki Nebojša
Malenković.
A kórházépület felújítási munkálatainak április közepéig kell befejeződniük.
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ПРЕДСЕНИК ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ И ДИРЕКТОР УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

ДР БОЈАН ПАЈТИЋ И НЕБОЈША
МАЛЕНКОВИЋ У РАДНОЈ ПОСЕТИ

Пајтић и Миленковић обишли радове на изградњи система за прикупљње и одвођење отпадних вода и
реконструкцију психијатријског одељења Специјане болнице “Свети Врачеви”. Радови на канализацији
треба да буду завршени до 3. маја. “Алева” највњује изградњу нове фабрике
У четвртак, 10. марта председник Покрајинске владе др Бојан
Пајтић и директор Управе за капитална улагања АП Војводине
Небојша Миленковић су обишли радове на изградњи система
за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца и
реконструкцију психијатријског

више запошљавати. Због тога ће
и компанија „Алева” отворити још
једну фабрику у Новом Кнежевцуизјавио је покрајински премијер
др Бојан Пајтић приликом обиласка радова.
У току 2015. године Влада
Покрајине је на основу конкурса
Управе за капитална улагања уло-

одељења Специјалне болнице за
психијатријске болести “Свети
Врачеви” у Новом Кнежевцу.
Радови на канализационој мрежи се изводе на осам локација
у Новом Кнежевцу, а др Пајтић
је обишао радове на раскрсници
улица Ненада Валчева и Светозара Милетића и како је нагласио
та инвестиција важна је како за
грађане новокнежевачке општине, тако и за привреду.
- Након инвестирања 176 милина динара у раније фазе радова, ове године инвестирали смо
око 300 милиона у изградњу канализационе мреже у Новом Кнежевцу. Захваљујући реализацији
овог пројекта, новокнежевачка
општина постаје једна од 80 општина, локалних самоуправа у
којима је Покрајинска влада изградила или ће изградити канализациону мрежу. Због тога ће
људи живети боље, а привреда

жила 372 милиона динара у пројекте
на територији општине Нови Кнежевац. Захваљујући средствима
из покрајинског буџета, у општини Нови Кнежевац омогућена је
реализација 10 важних пројеката
у области саобраћаја, инфраструктуре, здравствене заштите, заштите вода. Један од пројеката чија је
реализација настављена и у 2016.
години је изградња система за
прикупљање и одвођење отпадних
вода и изградња канализационе
мреже. Изградњом канализационе
мреже изградиће се 10 километара
колекторске мреже и 36,3 километра секундарне канализационе
мреже којом се покрива скоро читав Нови Кнежевац.
Том приликом председник општине Драган Бабић је рекао - С
обзиром да је Нови Кнежевац мала
општина са скромним буџетом
и без помоћи покрајинских
институција сигурно не би мог-

ли да реализујемо овако значајну
инвестицију, која јесте једна од
највећих инвестиција у последње
три деценије. Изградњом канализационе мреже омогућиће се
да се на њу прикључи око 8.000
индивидуалних корисника, јавне
установе и привредни субјекти.
Овим се стварају предуслови да
Прехрамбена индустрија “Алева”
изгради нову фабрику, што ће значити отварање нових радних места. Радови на изградњи канализационе мреже теку добро и треба да
се заврше до 3. маја ове године. А
то ће значити подизање квалитета
живота у нашој средини јер је Нови
Кнежевац оптерећен проблемима
одвођења отпадних вода, а самим
тим ће се решити и проблеми са
атмосферском канализацијом.
Управа за капитална улагања
АП Војводина је одобрила и 37 милиона динара за реконструкцију
Одељења психијатрије 3 са партерним уређењем Специјалне болнице за психијатријске болести
„Свети Врачеви” у Новом Кнежевцу. Директор Управе за капитална
улагања Небојша Маленковића је
рекао да ће ове године биће инвестирано у опште болнице, као
и домове здравља на територији
Покрајине.
- Средствима Управе за капитална улагања у износу од 37 милиона
динара успећемо да у потпуности
санирамо објекат Специјалне болнице који је изграђен 1910. године.
Реконструкција је била неопходна,
како би пацијентима и запосленима у Специјалној болници „Свети Врачеви” успели да створимо
услове достојне човека у 21. веку.
Ми само радимо свој посао и то
на територији читаве Покрајине,
у свим општим болницама, као и
у домовима здравља, иако то није
надлежност покрајинске Владе”
констатовао је Маленковић.
Радови на реконструкцији
објекта треба да буду завршени до
средине априла месеца.
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ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКТРЕТАРА МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

NYILAS MIHÁLY TARTOMÁNYI TITKÁR A TÖRÖKKANIZSAI ALAPFOKÚ
ZENEISKOLÁBA LÁTOGATOTT

ЊИЛАШ УКАЗАО НА ЗНАЧАЈ
KIS ZENEDE, NAGY EREDMÉNYEK
МУЗИЧКИХ ШКОЛА
У среду, 30. марта покрајински секретар за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице Михаљ Њилаш је посетио Основну музичку школу у Новом Кнжевцу.
До сада је како каже директорица Музичке школе Александра Нецков остварена успешна сарадња током протеклих
година што потврђују донације које
је музичка школа у протеклом периоду добијала.
-У мрежи школа господин
Њилаш је показао да су све школе
једнако важне и да је препознао добре пројекте које је Секретаријат
одобравао – рекла је директорица
школе.
Својом
посетом
сектретар
Њилаш је указао на значај музичке
школе као један од виталних процеса за формирање вредне, радне и
одговорне деце и омладине јер се
само радом и одговорношћу деца правилно развијају.
Покрајински секретар Михаљ Њилаш је рекао да му је
драго што посећује тако малу школу која има велике резултате и што је изнедрила велике уметнике који су признати
не само у нашој земљи него и у иностранству. Том приликом је обећао да ће ускоро обезбедити интерактивну таблу
школи и друга неопходна за рад средства.

Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság titkára március 30-án látogatást tett a
törökkanizsai Alapfokú Zeneiskolában.
Aleksandra Neckov, az intézmény igazgatója elmondta: sikeresen együttműködnek a tartományi titkársággal, melyről
azok a támogatások is tanúskodnak, amelyeket a zenede kapott.
Mint ahogyan a tartományi titkár rámutatott, az iskolák hálózatában minden intézmény
egyaránt fontos, s a jó projektumok támogatásban részesülnek a titkárság részéről.
Nyilas Mihály, az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
– Nemzeti Közösségi Titkárság titkára látogatásakor
kihangsúlyozta a zeneiskola
oktatói-nevelői
munkáját,
amely a szorgalmas, értékes,
felelősségteljes fiatal nemzedék formálásának egyik alapvető folyamata. A tartományi titkár elmondta: örömmel látogat
meg egy kis zeneiskolát, ahol nagy eredmények születnek, s
amely hazánkban és küldföldön is ismert tehetségeket indított
el a karrier útján. Ígéretet tett arra, hogy a titkárság hamarosan interaktív táblát és más fontos munkaeszközöket biztosít a
törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola számára.

ИЗГРАДЊА
АТАРСКИХ ПУТЕВА

DŰLŐUTAK
ÉPÍTÉSE

Током 2016. године из локлне
самоуправе планирају да наставе
са улагањем у атарске путеве у свим
месним заједницама са тврдом
подлогом.
У току 2015. је уложено осам
милиона за новосаграђене атарске
путеве у Новом Кнежевцу, а пошто
је пољопривреда базична делатност наше општине поред наставка
копања и чишћења каналске мреже да би служила за наводњавање
радиће се и нови атарски путеви
како у Српском Крстуру и Ђали,
тако и у Банатском Аранђелову и
Мајдану и Рабеу.
Ове године се планира да се у
иузградњу атарских путева уложи
више средстава него прошле године.
А изградња путева ће кренути средином априла месеца по усвајању
Програма
пољопривредног
земљишта од стране Министарства
пољопривреде.
-Такође, ће се радити и каналска мрежа на целој територији општине и вода ће се као и претходне
године користити за наводњавање
– каже Петар Јанчић, заменик
председника општине.

A Helyi Önkormányzat idén
tovább
folytatja
a határban található földutak
kiépítését, szilád
burkolattal
való
feltöltését minden
településünk területén.
Tavaly Törökkanizsán nyolcmillió
dinárt fordítottak az újonnan kialakított földutakra, s tekintve, hogy a
mezőgazdaság alaptevékenység, az
öntözésre szolgáló csatornarendszer
építésének és tisztításának folytatása
mellett új dűlőutak kiépítésére is sor
kerül majd Szerbkeresztúron, Gyálán,
Oroszlámoson, Majdányon és Rábén.
Ezekre a munkálatokra idén nagyobb összegeket terveznek a tavalyinál, s amelyek a Mezőgazdasági program Mezőgazdasági Minisztérium
által történő jóváhagyását követően,
április közepén kezdődnek meg.
- Ezzel párhuzamosan községünk
egész területén fejlesztjük a csatornahálózatot is, amelyek az öntözést
szolgálják - mondta Petar Jančić, községünk elnökhelyettese.
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ЈАВНИ РАДОВИ И
СТРУЧНА ПРАКСА У
ОПШТИНИ

У буџету за
2016. годину је
планирано, као
и
претходних
година одређен
износ средстава за подршку
запопшљавања
младих “Стручна пракса” и
лица која се теже
запошљавају кроз Јавне радове.
За ту сврху је издвојено милион ипо динара и ускоро ће Савет
за локални акциони план припремити неопходну документацију и
објавити јавни конкурс.
-Очекује се да као и претходне
године буде велико интересовање
привредника и установа у нађој
општини – рекла је начелница за
буџет Душица Станков. - На овај
начин би посао могло да пронађе
више од 30 људи наше општине.
Ангажовањем младог кадра за
обављање радова стиче се услов за
полагање приправничког испита, а
старије особе обезбеђују себи средства за живот.

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2020.
На 49. Седници Скупштине општине
усвојена је Стратегија одрживог развоја
општине за период 2015-2020. године
коју је презентовао Владимир Марков,
који је био један од сарадника на
њеној изради која је трајала шест
месеци.
Стратегија одрживог развоја
је усклађена са Националном
стратегијом одрживог развоја, са
Националним планом регионалног
развоја и Програмом развоја АП
Војводине 2014–2020. године.
-Пратећи најновија кретања у
области статешког планирања чланови стручног тима су израдили
документ. Он осликава тренутно
стање наше општине - наглашава
Марков – кроз анализу приказује
које су то компаративне предности
и недостаци. Акциони план дефинише како да те предности и шансе искористимо на најбољи могући
начин и да обезбедимо услове за живот,
рад и развој сваког појединца и његове
породице.
Наравно свега овог не би било да
Нови Кнежевац није био укључен у процесе планирања од Статегије развоја општине од 2010. до 2015., Локалног плана
за управљање отпадом на територији
општине Нови Кнежевац 2011- 2021., Зелене агенде за општину Нови Кнежевац
2012-2016., Локалног акционог плана за
младе 2014-2019. за општину Нови Кнежевац, до Просторног плана општине

KÖZMUNKÁK ÉS
SZAKMAI GYAKORLAT

A községi költségvetésben, az előző évekhez hasonlóan pénzeszközöket
határoztak meg a Szakmai gyakorlat programjának megvalósításához,
vagyis a fiatalok foglalkoztatásának
illetve a közmunkák keretében nehezebben elhelyezkedők támogatásához.
E célra 1,5 millió dinárt különítettek
el. A Helyi Akcióterv illetékes bizottsága hamarosan elkészíti a szükséges
dokumentációt és megjelenteti a pályázatot.
- Az előző évhez hasonlóan most
is nagy érdeklődésre számítunk a
község gazdasága és intézményei részéről – mondta Dušica Stankov, az
Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Osztályának vezetője, majd hozzátette:
- Ily módon több mint 30 személyt
foglalkoztathatunk: a fiatalok számára
megteremtjük a feltételeket a gyakornoki vizsgához, az idősebbek pedig
mindennapi bevételi forráshoz jutnak.

Нови Кнежевац (нацрт плана из 2015.
године).
Стратегија је рађена уз партнерску
сарадњу са Владом АП Војводине, одно-

сно са Покрајинским секретаријатом за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и са Регионалним центром за
друштвено-економски развој “Банат” из
Зрењанина.
На стратегији је радио тим који се
састојао из реда запослених у Општинској
управи, представника јавних предузећа,
приватног сектора, као и невладиних
организација и удружења грађана са
територије општине.
Приликом израде Стратегије одрживог развоја формиране су радне групе
по претходно одређеним приоритетима:
јавни сектор и јавна управа, економски
развој, развој друштвених делатности,
заштита животне средине и развој инфраструктуре. Одређивањем индикатора
(показатеља), анализом постојећег стања
с акцентом на компаративне предности

општине урадила се интегрална анализа. И дошло се до кључних фактора
успеха, односно просперитета општине:
1,Заустављање негативних демографских и ублажавање негативних
друштвених трендова
2.Афирмација сектора приватног предузетништва с акцентом на
раст малих и средњих предузећа
и предузетника и повећање запослености
3.
Изградња
и
ревитализација комуналне инфраструктуре 4.Предузимање неопходних мера по питањима заштите
животне средине.
За развој општине су битни
стратешки циљеви од којих су
главни развој инфраструктуре с акцентом на завршетак постојећих и
изградњу нових инфраструктуралних објеката, развоја инфраструктуре у циљу постицања развоја и
унапређења енегретске ефикасности у општини. Један од приоритета је и
економски развој и то јачање конкурентности пољопривреде, повећања малих
и средњих предузећа и предузетника за
20 одрсто и повећање запослености 15
одсто. Приоритет је и друштвени развој
кроз повећање учешћа становништва са
виском школом за 15 одсто, развој здравственог и социјалног сектора, побољшање
услова за развој спорта, очување и
промоција културно-историјског наслеђа
и унапређење јавног сектора и јавне управе, као и јачање НВО.
Да би се заштитила животна средина
треба да се успостави систем за управљање
отпадом на целој територији општине
до 2020. године, као и управљање природним ресурсима: очување природних добара и приобаља реке Тисе, као и
пошумљавање општине.

ИЗ РАДА ЕНКА ПУТНИЧКИ

НАШИ УЧЕНИЦИ У НОВИМ АУТОБУСИМА

Предузеће
за
превоз
путника
“ЕНКА путнички” са
средиштем у Новом
Кнежевцу
постоји
већ преко 40 година,
а приватизовало се
пре 10 година и коначно је у могућности
да обезбеди својим
путницима
превоз
новим аутобусима.
Наиме,
крајем
2015.
године
набављено је више великих и малих нових Мерцедесових аутобуса различитог
капацитета.
Нови аутобуси су пуштени одмах
у промет , не само на дуже стазе (Нови
Сад, Београд), него и на релације Сента,
Суботица и према насељеним местима.
- Овим видом побољшања услуга транспорта повећан је квалитет превоза и безбедност путника у саобраћају – рекао је
Мирослав Зелен, директор Предузећа.

ИЗГРАДЊА НОВЕ
СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ
Оно што завређује пажњу свих мештана наше општине је најава изградње

нове станичне зграде на простору аутобуске станице и која ће имати поред
билетарнице и затворену чекаоницу
са свим пратећим садржајима. Како
сазнајемо од директора “ЕНКА путнички” Мирослава Зелена планирано је
да се станица заврши до почетка нове
школске године.
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GAZDASÁG
Törökkanizsa nem rendelkezik eléggé fejlett gazdasággal. Területén négy vállalat működik: az Aleva Rt., a Lepenka Rt., a Március
8., és a Labinprogres, amelyek több mint 900 munkást foglalkoztatnak. Községünkben 194 kis- és középvállalkozás tevékenykedik,
132 dolgozóval, valamint 73 gazdasági társaság is. A gazdaság községi szinten 1400 foglalkoztatottnak biztosít munkahelyet.
A cégek fejlődéséhez elengedhetetlenek a közművesítési fejlesztések, melyeket községünk területén megvalósítanak. A szennyvízhálózat kiépítésével, az utak javításával, az esővízelvezető csatornák
karbantartásával s a városi közvilágítás javulásával az új befektetők
idevonzásának és az új munkahelyek megnyitásának feltételei teremtődnek meg.
Törökkanizsa Község Foglalkoztatási Akciótervével összhangban eszközök állnak rendelkezésre a képzett fiatalok foglalkoztatására, külön hangsúlyt fektetve a gazdasági vállalatokban végzett
szakmai gyakorlatra.
A Gazdasági és Foglalkoztatási Titkársággal való együttműködéssel községünk területén 36 munkakezdő juthatott munkahelyhez. A jövőben is ez lesz az irányadó, annak érdekében, hogy a fiatalok megszerezhessék a szükséges gyakorlatot és a közösségben
maradjanak.
Ezek az intézkedések hozzájárultak a munkanélküliség csökkentéséhez. A Helyi Önkormányzat célkitűzése, hogy a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálattal közösen megvalósítsa az át- és továbbképzési programokat a község gazdasága számára.

ПРИВРЕДА

Напредак предузећа развојем инфраструктуре. Стварање услова за
нове инвеститоре.Обезбеђена стедства за запошљавање младих

Нови Кнежевац нема довољно развијену привреду.
У општини фунционише четири предузећа: “Алева”,
“Лепенка”. “8. март” и ТПС “Лабинпрогрес”, 194 мала и
средња предузећа и 73 привредна друштва где је запослено
1400 радника.
За развој предузећа је неопходно развијати
инфраструктуру што се и ради у нашој општини. Изградњом
канализације, адаптациојом путева, уређењем атмосферске
канализације, побољшањем градске расвете стварају
се услови да би се довели нови инвеститори и отварала
предузећа.
У складу са Акционим планом запошљавања општине
Нови Кнежевац обезбеђена су средства за запошљавање
младих свих степена образовања, с посебним акцентом
стручне праксе код предузећа у привреди. Заједно са
Секретаријатом за привреду и запошљавање запослено
је 36 почетника у нашој општини. У овом правцу ће се
и даље радити како би млади људи стекли потребно
искуство и остали у овој средини. Овим мерама се смањила
стопа незапослености у нашој општини. Намера локалне
самоуправе је да у сарадњи са Националном службом
за запошљавање уради програме за преквалификацију,
доквалификацију за потребе привреде у нашој средини.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Уложено 40 милиона у изуградњу путева у Ђали, Српском Крстуру, Банатском Аранђелову и Новом Кнежевцу

Током прошле године је урађен пројекат вредан 40
милиона динара “Реконструкција путева на територији
општине Нови Кнежевац.
Крајем 2016. године је кренула прва фаза асфалтног пута
у улици Бранка Радичевића у Ђали . Урађена је чврста
подлога, а наставак радова, односно пресвлачење
асфалтом предвиђено је да се одвија ових дана.
На тај начин ће становници Ђале добити
асфалтирани пут чија вредност износи више од осам
милиона динара.
У међувремену, су се стекли временски услови
да се асфалтна база може радити, те се завшавају
и коначни радови у Српском Крстуру у деловима
улица Краља Петра Карађорђевића и Његошевој,
у Банатском Аранђелову се ради улица Војводе
Мишића.
У понедељак, 23. марта су настављени радови у
Новом Кнежевцу. Раде се улице Радничка, Јелене
Бајић, Гаврила Принципа и Немањина од “Палфи “

маркета до Железничке станице. Новац за изградњу ових
путева је обезбеђен из општинског буџета и из кредитних
средстава. Инвестиција за све путеве износи 40 милиона
динара.

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У присутству председника
општине Драгана Бабића, заменика председника Петра
Јанчића и члана општинског
већа Роберта Јакше потписани
су уговори са црквама и верским
заједницама за финансирање
пројеката из буџета општине
Нови Кнежевац у висини од
један милион и двесто десет
хиљада динара за 2016. годину и наставила се успешна
сарaдња са црквама и верском
заједницом .
Општина је одобрила средства за
реконструкцију како верских објеката,
тако и радове на парохијским домовима усвим храмовима наше општине.
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У Банатском Aранђелову ће се заменити престо у храму и поставити од
мермера. У Српском Крстуру ће се урадити ограда на парохијском дому. У
Ђали ће се мењати дотрајали кров на
парохијском дому, У Обилићеву ће се

завршити радови на крову Читаонице,
а у Новом Кнежевцу ће се почети радови на адаптацији храма.
У римокатоличком храму ће се
адаптирати парохијски дом, радити
хидроизолација и санирати учионица за верску наставу. Док ће се у
Хришћанској адвентистичкој цркви
уредити двориште око цркве.
Протојереј ставрофор Душан Рус,
архијерејски намесник новокнежевачки се у има свих црквених општина захвалио на вишегодишњој доброј
сарадњи и разумевању. А председник
општине је нагласио да ће општина
заједно са црквеним општинама конкурисати код виших истанци у случају
објављивања нових конкурса.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СМЕЋА

На 49. Седници Скупштине општине Нови Кнежевац, одржаној
2. марта, између осталог, је разма-

трано и донето Решења о усвајању
Извештаја о раду „Регионалне
депоније“ д.о.о. Суботица за 2015..
годину, затом разматрано и донето Решење давању сагласности на
њен пограм пословања за ову годину и разматрано и донето решење
о давању претходне сагласности
на Правилник о раду “Регионале
депоније”.
Иначе, општина Нови Кнежевац је приступила и постала члан
Регионалне депоније са седиштем
у Суботици пре две године.
Приступањем
Регионалној

AZ ÚTHÁLÓZAT JAVÍTÁSA
40 millió dinárt fordítottak útépítésre Gyálán, Szerbkeresztúron,
Oroszlámoson és Törökkanizsán

Az előző esztendőben megvalósult
a Törökkanizsa község területén lévő
utak javítása nevet viselő projektum.
A 2016-os év végén kezdődött
meg Gyálán a Branko Radičević utca
javításának első szakasza, amikor az
szilárd burkolatot kapott, míg a munkálatok folytatására ezekben a napokban kerül sor. E több mint 8 millió dináros ráfordítás után Gyála polgárai
aszfaltúton közlekedhetnek majd.
Amint az időjárás erre alkalmas
lesz, Szerbkeresztúron befejeződnek
a munkálatok az I. Karađorđević Péter király és a Njegoš utcákban, míg
Oroszlámoson a Mišić vajda utcában
folyik a javítás.
A munkálatok március 23-án
Törökkanizsán is folytatódtak a Munkás,
a Jelena Bajić, a Gavrilo Princip utcákban meg a Nemanja utca Pálfi market és
Vasútállomás közötti szakaszán.
Ezeknek az utaknak a kiépítéséhez
a községi költségvetésből és kölcsönökből biztosítottak eszközöket, melyek összértéke 40 millió dinár.

депонији наша општина решава
проблем неадекватних депонија
смећа који постаје све већи пороблем не само у нашој
општини, него и у
целој Србији.
Објекти
Регионалне депоније се
раде
искључиво
из средстава ИПА
пројеката (Пројекти
међуграничне
сарадње). Из ових
средстава се поред
изградње Регионалне депоније граде и
трансверне станице
где се врши сортирање и сабирање
смеђа, као и рециклажна дворишта.
Рециклажна дворишта ће се
градити у Новом Кнежевцу, Чоки
и Малом Иђошу, а трансверне станице у Кањижи и Бачкој Тополи.
По речима начелнице за буџет
Душице Станков за рециклажно
двориште су обезбеђени сви услови (грађевинске дозволе) и изабран извођач радова. Очекује се
реализација овог пројекта на парцели у близини садашње депоније
смећа. Општине обезбеђују кроз

своје учешће функционисање Регионалне депоније Д.О.О. Суботица.
Поред средстава међуграничне
сарадње и средстава општина, Министарство за пољопривреду РС је
у обавези да обезбеди 430 милиона
динара као своје учешће кроз набавку основних средстава и опреме
за јавна комунална предузећа као
што су аутосмећари, контејнери и
сл. Обавеза Министарства је да набави опрему јер је то суштина прекограничне сарадње, односно да
обезбеди своје учешће.
Почетак
рада
Регионалне
депоније, у смислу да ради оно за
шта је основана, је почетак 2017.
године рекла нам је начелица за
буџет Душица Станков. - Једино
на овај начин се можемо и морамо изборити са дивљим и неконтролисаним депонијама смећа
и заштитити животну средину
која је основ за улазак у Европску
унију. Решавањем овог проблема
смањили би се многи проблеми
које може да изазове неадекватно
одлагање отпада на погрешним
местима и изазове непријатности
– завршила је разговор Станкова.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У понедељак, 21. марта су потписани уговори са невладиним
организацијама
за
финансирање
њиховог рада за 2016. годину. За рад
16 невладиних организација је из
буџета општине издвојено милион и
седамстохиљада динара, док седам невладиних организација није конкурисало за средства.
Финансираће се пројекти који су
примарна делатност НВО, као и различите радионице и активности које
ће пружати помоћ како члановима тих
удружења, затим старима и развијати
нова сазнања и вршити едукацију
чланова организација, на пример
едукација пензионера за рад са рачунарима и сл.
Средства су добили Мото клуб “Нови
Кнежевац”, Удружење Рома “Српски

Крстур”, Удружење дијализираних,
трансплантираних и бубрежних инвалида, ДВД Нови Кнежевац, Општински ватрогасни савез, Актив жена из
Банатског Аранђелова, Удружење
жена “Тиски цвет”, Удружење оболелих од МС-а, ЛУ “Кочоват” из Банатског Аранђелова, Асоцијација за
развој општине Нови Кнежевац, Плесни студио”Quick Dance”, Општинско
удружење пензионера, Организација
слепих и слабовидих, Кикинда, Чока
, Нови Кнежевац, Еко цњнтар “Тиса”
Нови Кнежевац и Удружење за бољи
Нови Кнежевац.
Уговори са НВО су потписани у
присуству председника општинбе
Драгана Бабића и Роберта Јакше, члана Општинског већа задуженог за цивилни сектор.
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АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ЖЕНА
“ТИСКИ ЦВЕТ”
У Ђали је новембра месеца
2015. године основано Удружење
жена “Тиски цвет”које се бави
хуманитарним радом и помоћи
другима, а од јануара су се базирало на помоћи старима.
Седиште Удружења је у Ђали,
мада је већина чланица из Новог Кнежевца, а много их је из
Српског Крстура и Банатског
Аранђелова. Међу 124 чланице које су потписале приступнице, активно је 24, које су активне од самог почетка, За Нову годину су поделиле пакетиће свој деци
Ђале до 10 година и најстаријој житељки из села Мили
Миладинов која има 95 година.
Фебруара месеца су кокнурисале пројектом “Помоћ
старима” код локалне самоуправе и запослиле четири жене у Ђали, Српском Крстуру и Новом Кнежевцу које опслужују преко 30 старачких домаћинстава.
Помоћ се састоји у обиласку, поспремању и услужним
делатностима: набавка лекова, одвођење код лекара,
набавка намирница старијим особама, као и дружење
са њима. Кад је дружење у питању и активне чланице
Удружења обилазе старачка домаћинства, разговарају
са њима, носе поклоне као знак пажње. Председница

ПОСЕТА ВЛАДИКЕ БАНАТСКОГ ГОСПОДИНА НИКАНОРА

СВЕШТЕНИЧКА ИСПОВЕСТ

У уторак, 29.марта, у храму Светог архангела Маихаила
у Новом Кнежевцу, у присуству Његове преосвештености,
епископа Банатског, Господина Никанора одржана је света
тајна исповести и причешћа свештенства Новокнежевачког намесништва чији је архиjeрејски намесник протојереј
ставрофор Душан Рус, а чине га поред намесника протојереј
Горан Ивков из Падеја, протојерејски намесник Драган
Ђурић из Остојећева и јереји Светолик Симулов из Чоке,
Дејан Бојанић из Санада, Радоје Перин из Обилићева, Ненад Јовановић из Српског Крстура, Душко Кострешевић из
Ђале и Бојан Туро из Банатског Аранђелова.

Дочеку Његовог преосвештенства је присуствовао велики број верника а владика банатски, Господин Никанор се обратио верујућима топлим речимна наде да у ове
претпразничне дане када се сви клонимо и ружних дела и
речи, да чинимо добра једни другима. Пожелео је здравља,
среће и да у миру и благостању дочекамо наступајуће за
хришћанство највеће празнике.

У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ

овог Удружења је Анкица Уторник.
Крајем фебруара Удружење је успоставило контакт
са сличним удружењима првенствено у општини и
другим удружењем у Суботици.
Наравно, за Осми март су се опустиле и дружиле,
уживале, али и хуманитарно радиле.
Удружење је припрњемило 50 пари штриканих
чарапица и 50 капа за децу које ће однети за Ускрс у
Дечију установу за незбринуту децу “Колевка” у Суботици. - Сва дружења су едукативна. Учимо једана од
друге ручне радове, како традиционалне тако и савремене и, наравно, неизбежну декупаж технику – прича
председница Анкица. - Планови за наредни период су
да се обиђу сродна удружења са сличним планом рада,
као и обилазак манастрира свих вероисповеси, јер су
чланице Удружења и православке и католкиње.
Пред римокатолички Ускр су шарале јаја и делиле деци уз пригодне поклончиће, што ће радити и за
православни Ускрс.
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Одлуком локалне самоуправе Дому
здравља у Новом Кнежевцу су одобрена средства у висини од 800.000,00
динара за набавку нове опреме.
Директорица Дома здравља др Рената Миклош каже – Потребна је набавка
нове опреме јер је дотрајала услед свакодневне употребе. Ми радимо 24 сата
тако да нам је неопходно за најосновнији
рад: апарати за мерење притиска, ЕКГ
апарат, батерија за дефибрилатор (апарат за реанимацију) и додатна опрема за хитна стања: маске,
амбубалон за вентилацију пацијената. Такође је потребан за
наше одељење, Медицину рада и АТД диспанзер спирометар,
јер велики број наших пацијената оболева од плућних болести.
За педијатрију је, с обзиром на честе инфекције респираторних
органа код деце, потребан инхалатор и аспиратор.
- Ови апарати ће износити осамсто хиљада динара, а
у плану је и набавка опреме за лабораторију: столица за
вађење крви и микроскоп. Овим средствима ће се омогућити
функционисање наше установе – каже др Миклош.
У плану рада Дома здравља је да се побољшају превентивни прегледи становништва одређеног годишта. На то
Дом здравља треба да се фокусира јер су превентивни прегледи неопходни за рано откривање хроничних неизлечивих болести: кардиоваскуларне болести, дијабетес, карциноми и да би се лечили. - Јер, ако се у раној фази открије
болест лакше је лечење, преживљавање је дуже, а самим тим
су мањи и трошкови лечења – рекла је др Рената Миклош.

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ

За лиценцирање Дома за старе уложено 6 милиона динара •
Акциони план за запошљавање особа са инвалидитетом
У општини Нови Кнежевац је на евиденцији Националне службе за
запошљавање 1001 лице. Социјални програм општине се одвија не само
путем Центра за социјални рад него и преко општине.У току 2015. године у нашој општини 700 породица је било корисник новчане социјалне
помоћи. Центар за социјални рад поред својих редовних активности
остварује програм за инклузивну наставу за децу са сметњама у развоју.
Заједно са невладиним сектором општина ради програм за инклузију
националних група који се изводи у школама и Предшколској установи.
Врше се улагања у невладине организације које окупњају особе са инвалидитетом како би се оне осећале нестигматизовано у овој средини и
омогућиле им се психолошке и креативне радионице.
Центар за социјани рад бригу о старима наше општине спроводи кроз
Дневни центар за старе при Дому за старе који се убрзано и успешно припрема за добијање лиценце за свој рад.
У програму за 2016. годину планира се да се стави посебан акценат на
запошљавање особа са инвалидитетом и обратиће се пажња на њихову
социјализацију. Урадиће се социјана карта општине да би се омогућило
лакше запошљавање и подржаће све активности за несметани рад ових
удружења.

УОЧИ ДОЛАСКА ПРОЛЕЋА

МОТО ЖУРКА

Уочи доласка пролећа, 19. марта увече, Мото клуб ”Нови Кнежевац” је
организовао мото журку поводом отварања сезоне у својим просторијама,
у Подруму. Уз бајкерски пасуљ (мајстора Стеве и Чеде) гостили су се
пријатељи клуба из Румуније (Дета), Мађарске (Кишкунхалас, Сегедин и
Јанош Халмади), Хрватске (Осјек, Градишка) и целе Војводине и брзих
Гонзалеса из Лешнице код Лознице.
На журци је било 200 гостију моториста, без домаћих који су се дружили са њима. Те вечери су свирали “Baswing” и “Rochstarza” из Новог
Кнежевца и “Ватрена вода” из Панчева.
Провод је био добар.А млађи Новокнежевчани су долазили да чују
свирку.
Нови председник клуба др Емил Томас је рекао – Велико је задовољство
што се одазвао велики број клубова из окружења и иностранства. То је
традиционално пријатељство које се негује. Циљ нам је зближавање,
дружење и одржавање добрих односа са суседима, као и неговање рок му-

зике да би млади имали прилике да је уживо чују, а старији да уживају.
Следећу журку најављују за рођендан клуба, обележиће пет година
постојања маја месеца, а Сабор и Мото сусрет планирају да одрже трећег
викенда августа месеца. - На овај начин се промовише мото спорт – прича др Томас - и врши се дестигматизација бајкера. Они се између осталог, баве и хуманитарним радом, како у овој средини, такокао и гости у
Хрватској.
Куриозитет ове журке је био сусрете са Мелани Брескен, Американке из Сијетла, која је са супругом Хрватом дошла у Градишку, а потом у
Нови Кнежевац, а затим креће за Немачку. У Новом Кнежевцу је рекла
да је супер, да знају да организују добру журку. И допало јој се што су
овде сви заједно Срби, Мађари, Хрвати, Румнуни. Рекла је да је то лепо
и дивно.

НАЈАВА

КУЛТУРНО ПРОЛЕЋЕ
У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ
У организацији Народне библиотеке
“Бранислав Нушић” и уз подршку стратешких партнера општине Нови Кнежевац и
покрајинске Владе уживајте у Културном
пролећу у Новом Кнежевцу уз врхунске позоришне представе, књижевно вече и концерт.
- понедељак, 4. април Позоришна
представа “Јулије Цезар” у режији Кокана
Младеновића. Улоге : Сергеј Трифуновиć Саша
Торлаковић, Бранислав Трифуновић, Јелена
Минић, Марко Марковић, Ирена Поповић.
Продукција Будва град театар, Народно пшозориште Сомбор и ЦЗК Свилајнац
- среда, 13. април 2016. Позоришна представа “ DOGVIL” сценска
адаптација истоименог филма у режији
Кокана Младеновића. Улоге: Бранислав
Трифуновић, Милица Мајсторовић, Тамара
Алексић. Продукција: Mikser House Београд,
СКЦ Нови Сад, Дом омладине Панчево и Fast
Forward Београд
- недеља, 17. април 2016. Позоришна
представа “Крчамарица Мирандолина”, комедија у режији Југа Радивојевића.
Улоге: Андрија Милошевић, Горан Јевтић,
Ненад
Ненадовић,
Катарина
Жутић,
Андријана Оливерић, Јелена Тркуља, Урош
Јовчић, Игор Дамњановић. Продукција: Позориште “Бошко Буха” Београд.
- понедељак, 18.април 2016. Позоришна представа “Певај брате 2” урнебесна комедија Стевана Копривице и продуцента Милутина Бате Караџића. Улоге :
Андрија Милошевић, Милан Калинић, Милан
Васић. Продукција FaVi Production Београд.
- среда 20. април 2016. Позоришна представа “Мрешћење шарана”,
представа Александра Поповића у режији
Јовице Павића. Улоге: Драган Остојић, Марина Воденичар, Миљан Давидовић, Марко
Гверо, Никола Јоксимовић,Мина Стојковић,
Ђорђе Марковић, Миљана Кравић, Славољуб
Матић, Миљан Вујић и Александар Круљ.
Продукција. Народно позориште Кикинда.
-четвртак, 21. април 2016. трибина
“Слушам, гледам, говорим”. O култури,
позоришту и књижевности говориће писац
Марко Видојковић и глумац Бранислав Трифуновић
- недеља, 01. мај 2016. Концерт - “VAN
GOGH”, концерт без струје (unplugged).
Један од најпознатијих рок састава у Србији
обележиће 30 година постојања концертом без
струје у сали новокнежевачког позоришта.
Улаз на сва културна догађања је бесплатан. Само теба обезбедити карту у Народној
библиотеци.
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ТРИБИНА СА ОЉОМ БЕЋКОВИЋ И ДРАЖОМ ПЕТРОВИЋЕМ

ВИДИМ, СЛУШАМ, ГОВОРИМ
Током фебруара је најављено најузбудљивије културно пролеће у Новом Кнежевцу. Поред Кесића и Њузоваца,
Јовице Јашина, у петак, 18. марта пред многобројном публиком у сали Народне библиотеке”Бранислав Нушић”
која је уједно и била организатор трибине “Видим, слушам, говорим” Новокнежевчанима су се предствили
најпрестижнији “брендови” српске медијске сцене Оља
Бећковић и Дража Петровић.
Иако смо остали без локалних медија, Нови Кнежевац
је стављен у сам центар медијских дешавања те је сусрет
са новинарима био искуствен, јер њихов рад доприноси
да друштво у Србији буде боље и квалитетније.
Медијатор трибине је био новинар Ненад Кундачина,
један од чланова “Њузоваца” које смо недавно гледали,
који је Ољи и Дражи постаљао питања од тога какво је
стање у медијима, до разлога укидања “Утиска недеље”
са телевизије Б92, о актуелној друштвеној ситуацији и

реалности Србији, слободи говора и инспирацијама Дражиним. Петровић је изјавио док је овакве власти да не
треба да тражи испирацију, јер је стално присутна, само
треба да је прибележи. Причало се о сукобу ових новинара са дневним новинама ”Информер”,њиховом односу
према ТВ Пинк.
Иначе, Оља Бећковић је позната наша новинарка, ауторка култне емисије “Утисак недеље” која је емитована
23 године, укинута крајем 2014. Иако укинута постала је
и остала синоним за слободно новинарство.
На трибини је причала како се у једном тренутку уплашила да неће добити најављену награду и одликовање
Орден легије части у рангу Витеза, признање највишег
ранга међу француским почасним одликовањима које
одликује личности чије ангажовање отелотворује велике идеје, вредност и циљеве, за изузетан професионални пут, храброст и одважност, јер се оно најави и прати се рад личности више од годину ипо дана, а она је у
међувремену престала да ради. Куриозитет је био да
када су јој уручили орден у Амбасади Француске нико
није био присутан од српског Дипломатског кора, мада
је био позван. Пре Оље овај орден је додељен и омбудсману Србије Саши Јанковићу, а наш Допломатски кор
се исто понео.
Својим одговорима на питања медијатора и присутних поштовалаца слободне медијске речи као и говора
Оља је рекла да је за њу императив борба за транспарентност и истину и за слободно новинарство. Такође је рекла да у Србији има добрих новинара, али су на жалост,
без посла. У последњих годину дана Оља Бећковић ради
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КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА

МИЛОШ РАДОВИЋ УЗБУРКАО
ЕМОЦИЈЕ НОВОКНЕЖЕВЧАНА

У организацији Народне библиотеке “Бранислав
Нушић”, у понедељак, 7.
марта, у сали новокнежевачког позоришта је
одржан концерт поводом
Дана жена.
Уз познатог баритона
из Крагујевца, Милоша
Радовића, Новокнежевчани су имали прилику да
први пут уживају слушајући
староградке песме и евергрин музику.
Милош Радовић је наполитанске песме, баладе,
романсе, староградске мелодије изводио надахнуто и поетично и дирнуо публику у душу.
Концерт у Новом Кнежевцу “Песмом да вам кажем”
је 195. по реду Милошев концерт од 2011. године и само
је био један у низу који је у последњих 10 дана певач са
клавијатуристом Александром Радовићем, професором
клавира и гитаристом Миланом Марковићем исто професором али гитаре, изводи широм Србије.
Радовић каже кад се ради оно што се воли, ради се из
душе и тада није ништа тешко, а кад публика понесе, као
што је било у Новом Кнежевцу, онда је то надахнуће и све се
ради са задовољством.
Иначе, Милош Радовић је професор соло певања,
студије је завршио у класи примадоне Радмиле Бакочевић.
Поред оперског репертоара, изводи староградске
песме,наполитанске композиције, романсе, шлагере, евергрин мелодије и традиционалну музику, националних и
светских аутора.До сада је наступао са свим великим оркестрима РТС-а и РТВ-а у земљи и иностранству.
Својим страсним певањем је узбуркао емоције присутних. Његов чудесан глас је одвео публику у времена пуна
роматике, емоција, љубави. Са концерта нико није отишао
равнодушан, а пуна сала посетилаца је доказ да новокнежевачка публика зна да ужива у добрим стварима и да је велики поштовалац културних збивања у својој средини.

у недељнику “НИН” и пише колумну “Интервју недеље”.
Нимало мање познат и признат други гост трибине
Дража Петровић је признати колумниста дневних новина “Данас”, портала N1, ТВ “All Jazzera”, “Недељника”, и
омиљени гост код Кесића у емисији „24 минута”. Дража
је искрен и врло духовит. Издваја се од других новинара што без длаке на језику улази у суштину проблема и на сатиричан начин описује актуелна догађања.
За Бећковићеву је једном приликом рекао “Жељко
Митровић нуди куле и градове Ољи Бећковић да пређе
на Пинк. То је ко да црнцу понудиш куле и градове за
улазак у Кју-клукс-клан.” Или “Американци сматрају да
Вучић хоће да свира на два клавира. Зато је ваљда звао
Тасовца у владу.”
Иако се врте емисије рекордних рејтинга на
телевизијма у којима учествују офуцани што кримоси и
слични и оне личе на “Лаку ноћ Србијо” сусрети са новинарима какви су Оља Бећковић и Дража Петровић чине
да није све у овој земљи отишло у повјесну материну.
А на радост присутних посетилаца најава нове трибине
са Марком Видојковићем и Браниславом Трифуновићем
је изазвала одушевљење.

ТАКМИЧЕЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

КАТАРИНА ПУРИЋ НАЈУСПЕШНИЈА

Март месец је за ученике Основне школе “Јован Јовановић Змај” био
најактивнији што се тиче такмичења из
области знања. Ученици наше Основне школе су током овог месеца организовали 12 општинских такмичења на
којима су постигнути одлични резилтати и обезбеђен пласман на окружна
такмичења.
На такмичењу је из математике
учествовало 86 ученика и за окружно
се пласирало седам ученика : Александар Станисавић, Емеше Михок,
Вељко Вучевић, Ђурђина Кукољ, Катарина Пурић, Филип Чонић и Михајло
Корбелић. Одржано је и такмичење
“Мислиша”, а Катарина Пурић са
освојеих 100 поена се пласирала на републичко такмичерње. На такмичењу
из биологије је учествовало 39 али је је
тест поништен на нивоу Србије јер је био
непримерен, неприпремљен и неадекватан узрасту деце и ту одлуку је донело
Друштво биолога Србије у сарадњи са
надлежним Министарством.
Од 54 ученика који су се такмичили из историје за окружно такмичење
су се пласирали Миљан Божанин, Сара

Радаковић и Катарина Пурић.. На
књижевној олимпијади је учествовало
14 ученика, а такмичење настављају
Теа Бибић, Анђела Красић, Радмила Гојковић, Милица Калаковић,
Мирјана Лазић и Светлана Педтровић. Од 37
ученика за Окружно
такмичење из мађарског
језика су се пласирали: Роланд Конц, Ченге Киш, Корнел Добо,
Адриен Марта, Даниел
Домонкош, Клементина
Баланго, Корнел Балог,
Река Хејбергер, Жанет
Клонка, Корнел Јерас,
Ела Фараго, Дорина
Ковач и Кити Ладањи.
Из географије нико од
44 ученика се није пласирао даље, а
из физике од 26 ученика Катарина
Пурић наставља такмичење и вероватно Валентина Фазекаш. И хемије од 34
такмичара за окружно такмичење су
се пласирали Владан Вучевић, Јелена
Маћош и Миона Димотров. Од 15 ученика који су решавали тестова за даље

такмичење су се пласирале Катарина
Пурић и Теа Бивић, из немачког осам
и енглесдког језика се такмичио 21
ученик и нико се није пласирао за наставак такмичења..
Марта месеца се
већ одржано Окружно
такмичења из математике. На такмичењу су
два ученика су освојила
друга места. Ученик
четвртог разреда Вељко
Вучевић је на такмичењу
имао 60 поена, а Катарина Пурић је освојила 95
и пласирала се на Републичко такмичење.
Иначе,
Катарина
Пурић се пласирала на
Републичко такмичење
из “Миалише”, такмичења, такође математичког, са 100 поена, учествоваће
на окружном талкмичењу из српског
језика, историје и физике, а учествовала је и на међуокружном талкмичењу
из рецитаторства и показала да добро
рецитује, зна свој матерњи језик и да је
свестрано дете.

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

РАСПЕВАНИ И УСВИРАНИ
МАЛИШАНИ

ИСИДОРА, КАТЕРИНА И ДРАГАНА ИДУ ДАЉЕ

Као што се концерти одвијају средином сваког месеца тако је и у понедељак, 14 марта одржан концерт
у Музичкој школи у
организацији професора гитаре Золтана
Чањиа.
Пред родитељима,
другарима и наставницима концертирало је
20 малишана и показало своју распеваност
и усвираност.
Свирало се на клавиру из класе Марине Бабић и Адриен Куктин, затим
су свирали ученици виолине из класе Јасмине Бусарац, хармонике из класе Тимее Бартош и Наде Чукуров и гитаре Оливера Петковића и Золтана Чањиа.
Концест је отворила Жофија Шоти на гитари,
затим су свирали Стеван Славенски на хармоници, Небојша, па Јелена Николин на виолини, Јован
Станимировић на хармоници, Маша Ранковић на клавиру, Никола Миланов на хармоници, Дуња Јегдић и
Исидора Гајин на виолини, Милица Ранковић на хармоници, Татјана Цуцић на клавиру, Данијела Мијатов
на хармоници, Јована Јегдић на клавиру, Лазар Коледин на хармоници, Милица Славенски на клавиру,
Милица Станишић на гитари, Стеван Вукмировић на
хармоници, Лука Петровић и Мима Момић на гитари
и Ференц Шандор на клавиру.
Крај трећег тромесечја се примакао и показао
спремност ученика Музичке школе да усавршавају
своје знање и таленат који поседују и да се полако
припремају за многобројна предстојећа такмичења.

У организацији Културно образовног центра Чока, у Чоки је, 18.
марта, уочи Светског дана поезије одржана 47. Међурегионална
смотра рецитатора “Песниче народа мог”. На смотри је учествовало 90 рецитатора од првог разреда основне школе, до четвртог
средње из општине Зрењанин, Сечањ, Српска Црња, Кикинда,
Нови Бечеј, Чока и Нови Кнежевац.
Трочлани жири је у Чоки уживао у ватромету поезији коју су
приредили млади такмичари износећи своја виђења песама и
своја чула подарили присутнима у сали чоканског Културно образовног центра.
На смотри новокнежевачку општину је представљало девет
рецитатора који су се пласирали за такмичење након одржане
Општинске смотре рецитатора.
Трочлани жири (Јовица Јашин - глумац, Јанош Банка - глумац и Даница Кнежевић Попов - песникиња и новинарка) је
одлучио да се међу представницима за Покрајинску смотру рецитатора, која ће се одржати од 20. до 22. марта у Сечњу, нађу
и три ученика из Новог Кнежевца. Из најмлађе категорије се
пласирала Исидора Гајин, ученица четвртог рзреда основне
школе код учитељице Смниљке Теофанов, из средње Катерина
Грмача, ученица оснмог разреда наставнице Драгиње Шипке, а
а из најстарије групе Драгана Вигњевић, ученица трећег разреда
Гимназије професорице Анастазије Драшковић.

МЕЂУРЕГИОНАЛНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
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ЏУДО КЛУБ “ЗМАЈ”

ДО САДА ОСВОЈЕНО
ПРЕКО 600 МЕДАЉА

Џудо клуб “Змај” из Српског Крстура
постоји 12 година. Основан је 2005. године
на предлог Пиште Готхенца џудисте, носиоца црног појаса- мајстора џудоа да се оснује
спортски клуб и да би се млади могли занимати и активно бавити спортом.
Председник клуба је Рајко Тодоровић,
а садашњи тренер је мајстор џудоа Душко Тодоровић из Српског Крстура и Мунир
Шаботић из Кањиже који је селектор кадетске репрезентације
џудиста Србије. Тренинзи се одвијају пет пута недељно, три
пута у Српском Крстуру и два пута у Кањижи.
Кроз клуб је прошло преко 200 џудиста који су тренирали у њему. У овом тренутку тренира 31 џудиста сви су из
села, а од 2013. године је основана секција у Суботици где
тренирају млади Суботичани у школи “Свети Сава” који
наступају као Џудо клуб “Змај”.
Од самог почетка у клубу је уведен такмичарски дух
и наступи на турнирима са којих су се враћали окићени
медаљама.Током године учествују на преко 20 турнира
државних, војвођанских и међународних захваљујући,
првенствено, општини Нови Кнежевац, Месној заједници
Српски Крстур и спонзорима из места, а нарочито Стани и
Милораду Танацков и Љубици Јанчић.

Сваке године се осваја све више медаља, а највише
медаља су понели: Душко Тодоровић, Томица Дабевски,
Тијана Шормаз, Младен Пајин, Жарко Илијин, Драган Иванов, Данило Станишић, Лука Франовић, Мила Франовић
која је била 2015. године првакиња државе и пета на Балкану, у Жабљу (Црна Гора), Марјан Мијатов, Јовица Пејин,
Саша Петровић, Златко Петровић, Ђорђе Обрадовић и Бранислав Ђурђевић.
До сада је освојено преко 600 медаља свих категорија, на
свим турнирима од полетараца, млађих пионира, старијих
пионира до кадета.
На основу свих ових успеха одлучено је да Џудо клуб
“Змај” организује турнир у Српском Крстуру под називом
“Змајев турнир” који је одржан 11 пута, а ове године ће се одржати 29. новембра по дванаести пут. Од ове године турнир
је уврштен у календар Џудо савеза Србије.
Џудисти тренирају у фискултурној сали Основне школе “Јован Јовановић Змај” у селу, имају нове струњаче од
2014. године. Обезбеђено је 27 џудо струњача од средстава
ДДОР-а Нови Сад и општине Нови Кнежевац.
Једини проблем у клубу је недостатак кимона за такмичаре јер је више од 60 одсто малих џудиста ромске
популације, лошег материјалног стања и нису у могућности
да их купе. На жалост нису могли да успоставе контакт са
Канцеларијом за Роме у Новом Саду да би обезбедили кимона и омогућили џудистима да иду на такмичења.

ИЗ СРЕДСТАВА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

800 ХИЉАДА ЗА ИЗГРАДЊУ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Општина Нови Кнежевац трећу годину за редом конкурсно додељује новац за изградњу и одржавање спортских
објеката на својој територији.
Ове године је издвојено 800 хиљада динара из средстава
добијених из минералних сировина. Подржани су сви клубови који су се јавили на конкурс. ФК “Славија” из Банатског
Аранђелова ће завршити ограду око свог терена, Кајакашки
клуб “Обилић” ће добити комплетан моторни чамац, док ће
Тениски клуб добити нови стамбени контејнер који ће користити као свлачионицу. Рукометни клуб “Обилић” ће поправити околоне просторије око терена и Риболовачко друштво
ће наставити пројекат Мини марине и тиме појачати своје
капацитете.

УСПЕШАН РАД ШКОЛЕ ФУДБАЛА

ТРЕЋИ У ОКРУГУ

При Фудбалском клубу “Обилић”
постоји школа фудбала где се у последње
време ставио акценат на рад са децом
најмлађег узраста.
Лиценцирани тренер школе фудбала
Предраг Лајић интензивно две године
ради са малим и младим фудбалерима
(6-14 година) три пута недељно и интензиван рад је уродио плодом.
Дечаци 2005. и 2006. годиште су ове зиме били ангаживани у Зимској мини-макси лиги која се игра на територији
целе Србије. Од новембра па до средине марта месеца новокнежевачки малишани су узели учешће у овој лиги и
постигли запажен резултат. У кокнуренцији 10 клубова
из Севернобанатског округа освојено је треће место које се
сматра добрим резултатом и даје подстрек за даљи рад јер
је досадашњи био успешан.
Школа фудбала броји 60 чланова од шест до 14 година.
Поред Предрага Лајића, у школи фудбала раде и тренери
Милан Лајић и Слободан Радосавчевић. - Акценат школе
фудбала смо ставили на не само фудбалско усавршавање,

него и на васпитно-образовни, тј. педагошки рад са децом.
Фудбал је спорт број један у Новом Кнежевцу и најмасовнији
је, али ми желимо да нам се прикључе и нови чланови, јер
за све има места ко је спреман за рад, другарство и да научи
много новог о фудбалу – каже тренер Лајић.
Стручним радом и посвећеношћу тренера окупљен је
велики број деце и постижу се резултти, а они се надају да
ће их бити још више.
- Циљ нам је да што више наше деце једног дана заигра
за наш сениорски тим и тако представља своје место, град
на прави начин. Овим путем се захваљујем на великој подршци родитељима деце, као и управи Фудбалског клуба
који нам омогућују добре услове за рад – рекао је Предраг
Лајић, тренер.

