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Minden kihívás és nehézség 
ellenére, melyekkel  az elmúlt 
időszakban Törökkanizsa köz-
ségnek szembesülnie kellett, 
sikerült szinten tartani a foglal-
koztatottak számát. A Március 
8. cégen belül harisnyagyár nyílt, 
új munkahelyekkel, míg az Aleva 
Rt. bejelentette, hogy 2017-ben 
Törökkanizsán új gyár nyitja meg 
kapuit, további munkalehető-
ségeket kínálva. A tervek között 
szerepel még egy mezőgazdasági 
termények feldolgozását végző 
vállalat üzembe helyezése is.

Törökkanizsán a Nemzeti 
Munkaközvetítő Szolgálat nyil-
vántartásában 1000 munka-
nélküli szerepel: ez a két évvel 
ezelőtti számnál kétszázzal ala-
csonyabb.

Tiszteletnek örvendő polgárunk, Mladen Krstajić 
élsportoló, elismert vállalkozó segítséget nyújt 
Törökkanizsa Községnek, s az együttműködés célja, 
hogy a Boszniai  Szerb Köztársaságból megérkezzen 
a befektető, aki felépíti  a zöldségfélék és gyümöl-
csök feldolgozását végző vállalatot.

Az idei év folyamán már megkezdődött a szer-

ződéskötés a paprikára. A szerződéskötést a gyálai 
Toza 20 Kft. végzi, a jövő évtől pedig e termények 
listája tovább bővül majd. 

Községünk elnöke, Dragan Babić köszönetet 
mond Mladen Krstajićnak az együttműködésért és a 
projektum megvalósításához nyújtott segítségért.

KözséGüNK elNöKe NyIlAtKOzIK 

töBB FOGlAKOztAtOtt

MlADeN KRstAJIĆ BeFeKtetŐKet HOz
Aleva Rt.

Ipartelep • Индустријска зона
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И поред свих изазова и искушења која су била 
у претходном периоду општина Нови Кнежевац 
успела да задржи исти број запоселних.

Отворена је нова фабрика чарапа у оквиру 
фабрике “8.март”. Такође, “Алева” најављује 
отварање нове фабрике у 2017. годину и  
отварање нових радних места. Најављено је и 

отварање фабрике за прераду пољопривредних 
производа.

Заваничан број незапослених у Новом Кне-
жевцу је 1000 који се налази на евиденцији 
Тржишта рада, за разлику од пре две године 
када је било 200 више незапослених.

Наш угледни грађанин Младен Крстајић, 
врхунски спортиста, као и признати и доказани 
привредник помаже општину Нови Кнежевац. 

Сарадња локалне самоуправе и Младена 
Крстајића иде у правцу  да се доведе инвести-
тор из Републике Српске  који ће изградити 
фабрику за прераду повртарских и воћарских 
производа у Новом Кнежевцу. 

У току ове године је већ почело уговарање 
производње паприке која се користи за ајвар 
и за кишељење. Носилац уговарања је Д.О.О. 
«Тоза 20» из Ђале. Од следеће године ће се уго-
варати производња патлиџана, краставаца  и 
других повртарских производа.

Председник општине Драган Бабић се 
захваљује Младену Кртајићу на сарадњи и 
помоћи нашој општини у реализацији овог 
пројекта.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИЗЈАВЉУЈЕ

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

МЛАДЕН  КРСТАЈИЋ  ДОВОДИ  ИНВЕСТИТОРЕ

Фабрика „8. март”
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Községünk elnöke, Dragan Babić bejelentette: közsé-
günk általános iskolásainak elsőtől negyedik osztályig in-
gyenes tankönyveket biztosítanak majd.

Az Önkormányzat felelősségteljes szociális politikát 
folytat. Bejelentette továbbá az eddigi 2.500 dináros, kö-
zépiskolások számára folyósított ösztöndíjak növelését, 
valamint a jelenleg 6.000 dináros egyetemista ösztöndí-
jak emelését. 

- Önkormányzatunk az ingyenes uzsonna biztosítása 

mellett döntött s az idei év januárjától az összes általános 
iskolás, mintegy 900 tanuló részesül  díjmentes étkezte-
tésben. Ezt megelőzően viszont csupán 200 diák vásárolta 
a tízórait.  A Srećno dete Iskoláskor Előtti Intézményben 
szintén ingyenes az uzsonna valamint a bölcsődei ellátás 
– amely a  gyerekek számának növekedését eredményezte 
– mondta  községünk elnöke, Dragan Babić, aki bejelen-
tette egy törökkanizsai diákotthon megnyitásának lehető-
ségét is a középiskolások számára.

A kivitelező Milenijum TIM gyorsított ütemben dol-
gozik a szennyvízhálózat kiépítésének munkálatain, hi-
szen azok befejezésének határideje május eleje.  

Tizenhárom helyen folynak a munkálatok: a Dušan 
cár utcában  (a parkban), a Jovan Popović, a Jovan Stajić, 
az Erdő, a Gavrilo Princip, a Szent Száva, a Dositej, a 
Nemanja, a Valčeva utcákban... 

A hálózat kiépítését az utcák rendezése követi, amely 
a Putnik vajda utcában már folyamatban van.

Törökkanizsa község menedzser-csapatának hatal-
mas erőfeszítésével megvalósul a több mint 500 milliós, 
hatalmas befektetés, mindannyiunk megelégedésére, a 
különféle bírálatok és ellenkampány ellenére.

VéGéHez KözeleDNeK A szeNNyVÍ-
zHÁlÓzAt KIéPÍtéséNeK MUNKÁlAtAI

A BeRUHÁzÁs töBB 
MINt 500 MIllIÓ 

DINÁR éRtéKű

szOCIÁlIs PROGRAM

INGyeNes UzsONNA és tANKöNyVeK
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Уз сва залагања, председник 
општине Драган Бабић најављује 
бесплатне уџбенике за све ученике 
у Основној школи од првог до чет-
вртог разреда.

У општини се води социјално 
одговорна политика.Најављено 
је повећње средњошколксе 
стипендије која је сада 2.500,00 
динара, као и студентске која 
је до сада била 6.000,00 дина-
ра. А породиљски додатак ће 

се исплаћивати неколико пута 
годишње, а не као до сада на крају 
године и биће повећан.

 -Зашто је општина обезбедила 
бесплатне ужине?- пита се и одго-
вара председник Бабић. - Зато што 
је  од  900 ученика основне школе 
ужину  узимало свега 200 учени-
ка, а сада је сви користе на опште 
задовољство. Затим, родитељи 

су избегавали успис деце у Пред-
школску установу, па  бесплатни 
боравак у забавишту као и  бес-
платне јаслице су повећале број 
деце како у забавишту, као и у 
јаслицама. 

Од предедника општине 
сазнајемо да је најављена многућнист 
отварања Средњошколског дома у 
Новом Кнежевцу.

Извођач радова на изградњи ка-
нализационе мреже  “Миленијум 
ТИМ”  убрзано ради јер се заврша-
так радова очекује почетком маја 
месеца.

У току су радови на 13 локација: 
у улици Цара Душана (у Парку), 
Јована Поповића, Јована Стајића, 
Шумској, Гаврила Принципа, Све-
тог Саве, Доситејевој, Немањиној, 
Валчевој...

Изградња канализације се 
приводи крају и након њеног 
постављања следи уређење улица. 
У току је уређење улице Војводе 
Путника.

Без обзира на скептицизам и 
неверицу, уз огромно залагање 
менаџментског тима општине 
Нови Кнежевац инвестиција вред-
на више од 500 милиона динара  се 
приводи крају на задовољство свих 
без обзира на разне деструкције и 
антикампање.

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ СЕ ПРИВОДЕ КРАЈУ

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА ВИШЕ ОД 
500 МИЛИОНА ДИНАРА

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ 

ЗА ЂАКЕ БЕСПЛАТНА УЖИНА И УЏБЕНИЦИ
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A szennyvízhálózat kiépítése után megkezdődött 
a belvíz által veszélyeztetett s megrongálódott utak 
javítása.  A be-
jelentések sze-
rint a Nemanja 
utcában (a Pálfi 
markettől  a né-
hai vasútállo-
másig), a Jelena 
Bajić valamint a 
Gavrilo 

Princip utca 
teljesen új út-
burkolatot kap 
s várhatóan két 
héten belül e 
munkálatok be is 
fejeződnek.

Путеви  у Новом Кнежевцу који су угрожени 
подземним водама и  оштећени , након изградње 

канализације  су почели да 
се реконструишу.

 Као што је најављено у 
улицама: Немањиној , од 
”Палфи маркета” до Же-
лезничке станице, Јелене 
Бајић, Радничкој и Гаври-
ла Принципа се ради нови 
коловоз јер је претходни  
био у потпуности оштећен. 
Урађена је тврда подло-
га и  ивичњаци и у току је 
пресвачење асвалтом. Вре-
менски услови су повољни 
и крај радова се очекује за 
две недеље.

A községi tanács április elején határozatot ho-
zott arról, hogy Törökkanizsán két utcában elvégzik a 
vízvezetékhálózat javítását. A Tartományi Mezőgaz-
dasági‚ Víz- és Er-
dőgazdálkodási Tit-
kárság pályázatán 
a Vízvezetékhálózat 
felújítása a Branko 
Radičević s a Nenad 
Valčev utca egy ré-
szén nevet viselő 
projektummal vet-
tek részt, összhang-
ban a vízügyi létesít-
mények kiépítése és 
javítása társpénze-
lésére odaítélt esz-
közök pályázatának 
feltételeivel.

Az Önkormány-
zat e projektumra 
4,4 millió dinárt for-
dít, amely a pályázat  
összértékének 20 
%-át teszi ki. Az eszközöket a községi költségvetésben, 
a helyi gazdasági fejlesztések keretében biztosították.

Учешће општине у изградњи водовода је 4,4 
милиона динара.

Општинско веће је почетком априла донело одлуку  
да се изврши санација во-
доводне мреже у две улице 
у Новом Кнежевцу. 

Конкурисало се за сред-
ства код Покрајинског 
секретаријата за 
пољопривреду, водо-
привреду и шумарство 
пројектом “Санација водо-
вода у делу улица Бранка 
Радичевића и Ненада Вал-
чева” у складу  са условима 
конкурса за доделу сред-
става за суфинансирање 
изградње и реконструкције 
водних објеката.

Општина ће за овај 
пројекат издвојити че-
трири милиона и четири-
сто хиљада динара што 

представља 20 одсто укупне 
вредности пројекта, а средства су обезбеђена из буџета 
разделом у оквиру Локалног економског развоја.

A VÍzVezetéKHÁlÓzAt 
JAVÍtÁsA Két UtCÁBAN

ÚJ VÍzVezetéKRe 
20 MIllIÓ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА 
У ДВЕ УЛИЦЕ

20 МИЛИОНА ЗА 
НОВ ВОДОВОД

BeFeJezés elŐtt 
Az ÚtéPÍtés

ЗАВРШЕТАК 
ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА

ул. Јелене Бајић

Nenad Valčev utca
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У среду, 6. априла 
су у општини потписа-
ни уговори за стручну 
праксу и јавне радове у 
оквиру Локалног акцио-
ног плана. 

Потписивању уговора 
су били присутни поред 
председника општине 
Драгана Бабића представ-
ници установа и предузећа: 
Центар за социјални рад, 
Специјална болница “Све-
ти Врачеви” и  “Алева”. 

-С обзиром да је оп-
штина сама сопственим 
средствима остварује 
овај пројекат број ко-
рисника је ограничен, 
али се већ припрема нови конкурс јер је заинтересова-
ност за посао  велика  - рекла је начелица за буџет Души-
ца Станков. - На овај начин се помаже младима да дођу 
до своје прве шансе.

Због спорости републичке администрације општина 
се определила да сама организује пројекат стручне прак-
се и јавне радове. Запослено је двоје високо образованих 
и осам људи  у јавним радовима  са  квалификацијама  

које су биле потреб-
не за кориснике: ку-
вари, медицинске се-
стре, неговатељице 
и помоћно особље, 
највећим делом ста-
новништво које се теже 
запошљава.

Зага Гојковић је 
једна од запослених у 
оквиру стручне прак-
се. Завршила је Тех-
нолошки факултет, 
смер прехрамбена 
биотехнологија. Пита-
ли смо је шта јој значи 
што обавља стручну 
праксу у “Алеви”. - Ово 
ми је прва шанса и то 

стручна, права што је веома значајно у овој држави 
каква је. Стичем искуство. За неког ко је завршио фа-
култет на време је добро да стекнем искуство,  да се 
запослим на дуже време, негде другде, или да останем 
овде ако се докажем. Добро би било да и други мла-
ди људи добију овакву шансу, какву сам  и ја добила 
захваљујући  општини  Нови Кнежевац – рекла нам је 
Зага Гојковић.

Општина се определила да средстава у висини од 17 милиона од минералних сировина уложи 
у санацију више објеката

Општинско веће  је донело Програм мера за унапрећење услова живота у општини Нови Кнежевац  и њиме 
утврдила намену коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина која ће се 
користити  за унапређење услова живота у нашој општини. Радиће се реконструкција канделаберске расвете 
на Смиљевачи и  у Карађорђевој улици. Средства се користе и за санацију тротоара, санацију пута у Српском 
Крстуру, замени старих прозора и врата у Средњој школи.У Основној школи у Банатском Аранђелову ради се 
унутрашња расвета. А за изградњу и одржавање спортских објеката и набавку основних спортских средстава су 
такође издвојена средства и већ набављен и постављена контејнер -свалчионица на тениском терену

A Helyi Foglalkoztatási Akcióterv ke-
retében az Önkormányzatnál aláírták a 
szakmai gyakorlatra és a közmunkákra 
vonatkozó szerződéseket, melyen közsé-
günk elnöke, Dragan Babić mellett részt 
vettek a törökkanizsai Szociális-munka 
Központ, a Sveti Vračevi Szakkórház és 
az Aleva Rt. képviselői.

- Tekintve, hogy az Önkormányzat 
egyedül, saját eszközeiből valósítja meg 
e programot, az igénybevevők száma 
korlátozott, de készítjük az új pályázatot, 
mert a munkalehetőségek iránt nagy az 
érdeklődés. Ily módon segítjük a fiata-

lokat, hogy megkapják az ún. első esélyt 
- mondta Dušica Stankov, a költségvetési 
osztály vezetője.   

A lassú köztársasági adminisztráció 
miatt az Önkormányzat úgy döntött, hogy 
maga szervezi meg a szakmai gyakorlat és 
a közmunkák projektumát. Két egyetemi 
végzettségű illetve nyolc szakképesítés-
sel rendelkező szakács, egészségügyi nő-
vér, ápoló és kisegítő személy jutott így 
munkához, akik a lakosság nehezebben 
foglalkoztatott rétegéhez tartoznak. Zaga 
Gojković egyike azoknak, akik a szak-
mai gyakorlat keretében helyezkedtek el, 

mégpedig az Aleva Rt-ben. Technológiai 
egyetemet végzett, annak élelmiszeripari 
biotechnológia szakán szerzett oklevelet. 

- Az első esély, amely éppen a szak-
mai gyakorlat, sokat jelent ebben az or-
szágban. Tapasztalatot tudok szerezni s 
annak, aki időben befejezte az egyetemet 
s eleget tett a feltételeknek, lehetősé-
ge van máshol elhelyezkedni, hosszabb 
időre, vagy ebben a vállalatban maradni, 
amennyiben megállja a helyét. Jó lenne, 
ha más fiatalok is kapnának ilyen esélyt - 
mondta Zaga Gojković.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  СТРУЧНЕ ПРАКСЕ И ЈАВНЕ РАДОВЕ

ЗАПОСЛЕНО 10 ЉУДИ
Општина издвојила милион ипо динара за запошљавање

ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА  ЖИВОТА

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ВИШЕ ОБЈЕКАТА

AlÁÍRtÁK A szAKMAI GyAKORlAtRA és A KözMUNKÁKRA VONAtKOzÓ szeRzŐDéseKet

tÍz szeMély KAPOtt MUNKÁt
Az Önkormányzat 1,5 millió dinárt különített el a foglalkoztatásra
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Из буџета општине Нови Кнежевац издвојено је пет милиона динара 
за реконструкцију стаза у центру Новог Кнежевца јер су у лошем стању и 
да би се улепшао сам центар града.

Предрадње су извршене, очекује се да у другој половини априла почну 
радови да би се окончали до краја месеца.

Асфалтом ће се пресвући делови улице  Краља Петра Првог 
Карађорђевића од Средње школе до трга са обе стране улице, као и улица 
Коче Колара где стазе уопште и нема.

Активностима Удружења  
жена “Тиски цвет” нема краја. 
Крајем марта месеца су при 
Удружењу основали Култур-
но уметничко друштво “Тиски 
цвет” које ради за сада са децом 
из Ђале, а намера им је да и са 
старијима раде. За сада се пробе 
одвијају у сали Основне школе у 
месту и са децом ради уторком и 
средом Кристина Николичин.

КУКА ДОБРЕ
ВОЉЕ У ЂАЛИ
Такође, у организацији 

Удружења “Тиски цвет”  је 
основана “Кука добре воље” 
као помоћ оним који немају 
оно што им је потребно за жи-
вот. Удружење моли суграђане 
да ако имају нешто што им не 
треба  да окаче на “Куку добре 
воље” и на тај начин помогну 
онима којим је помоћ потребна.  
“Кука добре воље”  се налази ис-

пред продавнице “МG” market 
(код Негуса).

УРЕЂЕЊЕ СРЕДИНЕ
Удружење “Тиски цвет” од 

кад је грануло лепо време је од-
лучило да уређује своју околи-
ну. Жене су се окупиле заједно 

са председницом Удружења Ан-
кицом Уторник и уредиле порту 
око цркве. Посађено је мошт-
во декоративног цвећа, као и 
украсног грмља и ретког цвећа 
које може да се нађе само још по 
негде. 

ИЗГРАДЊА СТАЗА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

НОВИ СТАРИ КОРЗО

НЕМА КРАЈА АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА “ТИСКИ ЦВЕТ”

ОСНОВАЛЕ ФОЛКОРНУ СЕКЦИЈУ

A községi költségvetés-
ből 5 millió dinárt fordítanak 
Törökkanizsa központjában a 
járdák javítására, mellyel a vá-
rosközpont is megszépül.

Az előkészületek már lezaj-
lottak, míg a munkálatokat 
április második felében vég-
zik, s azok a hónap végéig be is 
fejeződnek.

A beruházásnak köszönhe-
tően az I. Karađorđević Péter 
király utca mindkét oldalon új 
aszfalburkolatot kap a Közép-
iskola és a központi tér közöt-
ti szakaszon, továbbá a Koča 
Kolar utca, ahol eddig  járda 
nem volt.

RéGI-ÚJ 
sétÁlÓUtCA
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Председник одржао обећање и гра-
ди се пут у Српском Крстуру.

Одуком Општинског већа, а на 
основу Одлуке о буџету за 2016. годи-
ну опредељено је пет милиона дина-
ра за изградњу новог пута у Српском 
Крстуру, у улици Цара Душана.

Пут у улици Цара Душана је био у 
лошем стању јер је тврда подлога  про-
пала. 

Изградњом овог пута у селу ће 
бити урађене три улице где је асфалт 
широк 4 метра и помаже да се живот 
у овим улицама лакше одвија. По-
ред улице Цара Душана урађена је 
реконструкција пута у улици Краља 
Петра I Карађорђевића и Његошевој.

Председник општине Драган Бабић је 7. априла 
уручио начелнику Полицијске станице Нови Кне-
жевац Војиславу Шуба-
ричком монитор како 
би  се помогло у раду 
Полицијске станице. 

Општина Нови Кнеже-
вац ће и у будућности на-
ставити да помаже у раду 
ПС као што је и до сада 
радила. Општина је  обе-
збедила средства у делу 
рачунарске опреме, била 
донатор приликом ре-
гионалних такмичења и 
сусрета и манифестација  
које они организују.

Жеља и намера оп-

штине Нови Кнежевац је да се пронађе начин да се 
објекат Полицијске станице који је у лошем стању 

приведе намени и помог-
не грађанима  да имају 
боље услове приликом 
одласка у полицијску 
станицу.

Питали смо начелника 
ПС  о сарадњи са локалном 
самоуправом - Сарадња је 
на изузетном нивоу. Ло-
кална самоуправа је увек 
услишала наше захтеве и 
помогла, а све у интере-
су безбедности грађана 
што је заједнички интерес 
свих нас – рекао је Шуба-
рички.

Општинска изборна комисија коју чини 28 чланова на челу са председником Николом Лунцом и секретаром 
Бошком Мајсторовићем је закључила у петак, 8. априла у 24,00 сата , када је истекао рок за предају изборних 
листа за избор одборника за Скупштину општине Нови Кнежевац.

Новокнежевчани ће моћи да бирају између пет листа. Кандидатуру су поднели :
 листа 1. Александар Вучић -  Србија побеђује са 31 одборником, 
 листа 2. Демократска странка са 31 одборником 
 листа 3. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор  са 31 одборником
 листа 4. Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) са 31 одборником
 листа 5. Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак са 26 одборника
Општинска изборна комисија моли грађанство да приликом изласка на бирачка места ради гласања понесе 

са собом важећа документа (лична карта, возачка дозвола, пасош).
Иначе, на изборима који ће се одржати у недељу, 24. априла 2016. од 7,00 до 20,00 часова, ће се бирати: 

посланици за састав Републичког парламента, посланици за састав Покрајинског парламента и општински од-
борници.

ПОМОЋ ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ
Начелник ПС Војислав Шубарички похваљује сарадњу

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА
ПРОГЛАШЕНО ПЕТ ЛИСТА ЗА ОПШТИНСКЕ ОДБОРНИКЕ

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
НОВИ ПУТ У СРПСКОМ КРСТУРУ  ЗА ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА
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У организацији Удружења Рома 
Српски Крстур и Покрајинске 
канцеларије за инклузију Рома из 

Новог Сада је у четвртак, 7. априла 
у Српском Крстуру обележен Дан 
Рома.

У присуству директора 
Канцеларије за инклузију Рома 
Душка Јовановића, заменика се-

кретара за запошљавање и равно-
правност полова Славице Денић и 
представника локалне самоупра-

ве и много представника ромске 
популације одржан је пригодан 
културно - уметнички програм у 
којем су наступали представници 
Удружења Рома Српски Крстур  
који су плесали ромске игре и уче-
ници Основне школе који су гово-
рили стихове песама на ромском и 
српском језику. 

Општински координатор за 
ромаска питања Саша Рајић је том 
приликом рекао - Међународни 
дан Рома је дан прославе ром-
ске културе и подизања свести о 
проблемима са којима се Роми 
суочавају. Обележавањем Дана 
Рома (8. април) се омогућава 
очување ромске културе и 
традиције , као и могућност 
већинског становништва да боље 
упознају ромски народ и да се  
покажу остварени резултати у 
интеграцијама Рома.

Данас не може да се напредује, 
а нарочито у образовању без савре-
мене информационе технологије. 
Рачунари које Гимназија има 
набавњени су пре шест година, 
сада су и застарели и неки неис-
правни.

Захваљујући разумевању ло-
калне самоуправе обезбеђено је 
милион и осамсто хиљада дина-
ра за куповину нове рачунарске 
опреме. Набављен је 21 стони ра-
чунар (целокупна опрема) како 
на задовољство професора ин-
форматике, тако и ученика који 
могу да раде без проблем (квара) 
и прате савремена информациона 
збивања.

Директор школе Милан Чубри-
ло је рекао да школа има добру 
сарадњу са локалном самоуправом 
која је препознала потребе да се 
константно улаже у образовање 
јер је то најбоља инвестиција за 
будућност.- Локална самоупра-
ва у последњих неколико година 
улаже у нашу школу и препознаје 

њене потребе – прича директор 
Чубрило.- Захваљујући средстви-
ма општине (430.000,00 динара) 

у старом делу зграде је замењена 
дрвенарија, врата и прозори на 
згради заједно са простором Зубне 
амбуланте, тако је сада цела уста-
нова реновирана.

-Наша општина је увек учество-
вала у помоћи приликом набавки 
опреме придружујући своја сред-

ства средствима других донатора - 
наставља директор. Том приликом 
је рекао да су набављена два по-

кретна рачунара за наставу, про-
фесионални микроскоп  који се 
повезује са електричним рачуна-
ром, професионални фотоапарат 
са камером који је купљен за по-
требе новинарске секције и којим 
се прате сва дешавања у школи.

ЗА САВРЕМЕНУ НАСТАВУ У ГИМНАЗИЈИ

ОПШТИНА ОПРЕМИЛА НОВИ 
РАЧУНАРСКИ  КАБИНЕТ

Вредност пројекта 1.800.000,00 динара. За реновирање старог дела зграде издвојено додатних  
430.000,00 динара

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОМА
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У организацији Народне библио-
теке  “Бранислав Нушић” и  уз под-
ршку општине Нови Кнежевац и 
покрајинске Владе Новокнежевчани су 
заиста уживали у почетку  
манифестације Култур-
но пролеће у врхунској  
позоришној представи, 
у понедељак, 4. апри-
ла . Трагедија Вилијама 
Шекспира “Јулије Цезар”  
у адаптацији и  режији 
Кокана Младеновића 
је импресионирала пу-
блику. Улоге су  више 
него добро тумачили: 
Сергеј Трифуновић, Саша 
Торлаковић, Бранис-
лав Трифуновић, Јелена 
Минић, Марко Марковић 
и Ирена Поповић. 

Свакако је укусу сав-
ремене публике пријала компилација 
класичне глуме, анимираног филма 
на задату тему, као и одломци из ис-
тоименог играног филма, снимање 
филма о самом догађају на сцени, као 
и поистовећивање ситуације од пре 
више од шест векова када је представа 
написана и са самим догађајем од пре 
више од 20 векова, убиством Јулија 
Цезара.

Након представе остаје горак укус 
у устима да се ништа годинама , ве-
ковима, миленијумима не мења, да 
револуција једе своју децу, да се дик-

татори смењују и увек наново рађају и 
јављају. Да је све већ виђено и ...

Након представе глумци су изнели 
своје утиске о публици у Новом Кне-
жевцу која их је одушевила и инспи-
расала током саме представе. Сергеј 
Трифуновић је био одушевљен како 
је публика пратила сам ток rрадње и 
како је реаговала у датим моментима. 
Каже да је уживао док ју је играо у Но-

вом Кнежевцу.
За саму представу и он и Торлаковић 

кажу да је изузетно захтевна, да тражи 
пуну пажњу, да је набијена емоцијама 

и да након представе се теш-
ко може ишта коментарисати. 
Најбоље је да се ћути јер је у 
њој све речено. Ни више , ни 
мање, све са мером. 

Кокан Младеновић је ово 
представу радио с циљем да 
покаже да основни мотив пред-
ставе – револуција и политич-
ки преврат , који се на крају 
компромитују у сопственој 
немоћи обесмишљавајући фе-
номен истинске демократије 
, није , на жалост, изгубио на 
својој актуелности од времена 
настанка овог комада до да-
нас. А Младеновић дискретно 
наглашава да и последњих 10 

година наше историје може да се по-
сматра кроз призму ликова и односа 
и пита се “можемо ли да трпимо ау-
тократску власт само што знамо да ће 
једног узурпатора заменити други? 
Можемо ли да пристанемо на друштва 
у којима живимо, ако знамо да су за-
снована на лажи? Можемо ли да се бо-
римо против лажи, ако више ни сами 
не знамо шта је истина.”

ОТВОРЕНО КУЛТУРНО ПРОЛЕЋЕ ТРАГЕДИЈОМ “ЈУЛИЈЕ ЦЕЗАР”

ПУБЛИКА УЖИВАЛА У ВРХУНСКОЈ ПРЕДСТАВИ

У организацији Народне библиотеке  “Бранислав Нушић” 
и  уз подршку  стратешких партнера општине Нови Кнежевац 
и покрајинске Владе  у Новом Кнежевцу се ужива у Културном 
пролећу уз врхунске позоришне представе, књижевно вече и кон-
церт.После две позоришне прердставе следи:

- недеља, 17. април 2016. Позоришна представа “Крчмари-
ца 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 , Ми-
лан Васић. Продукција FaVi Production Београд 

- среда 20. април 2016. Позоришна представа “Мрешћење шара-
на”, представа Александра Поповића у режији Јовице Павића. Уло-
ге: Драган Остојић, Марина Воденичар, Миљан Давидовић, Мар-
ко 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 , гово-
рим”. 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 ново-
кнежевачког позоришта.

 Улаз на сва културна догађања је бесплатан. Само теба обезбе-
дити карту у Народној  библиотеци. 

За набавку грађевинскогматеријала, дрвенарије 
и санитарног маеријала Републички комесаријат 
за избеглице је општини Нови Кнежевац доделио 
два милиона динара , а наша општина учествује 
са 10 посто од додељених средстава средствима из 
буџета.

Претходно је општинска комисија утврдила 
стварне потребе на терену код лица која имају ста-
тус избеглица. На основу бодовне листе и правил-
ника извршено је рангирање , а потом је Комисија 
за јавне набавке расписала конкурс за набавку по-
требних материјала.

Укупно 2.200.000,00 динара је распоређено на 
12 породица у Новом Кнежевцу, Ђали и Банатском 
Аранђелову.

Набавка материјала је у току. 
Раде Гојковић из Банатског Аранђелова је један 

од 12 што је добио грађевински материјал. Од њега 
сазнајемо – Значи ми много јер ћу променити про-
зоре и уштети енергију. У кући живи две генерације, 
нас је осморо. Уградњом нових прозора кућа ће 
бити лепша. Потрудићу се да добијем и кредит и 
реновирам је и прошоирим  да лакше и лепше жи-
вомо. Наравно, захваљујем се општини на помоћи 
– каже  Раде Гојковић.

КУЛТУРНО ПРОЛЕЋЕ 
У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

КОНКУРС ЗА ИЗБЕГЛА 
ЛИЦА 12 ПОРОДИЦА 

РЕНОВИРА КУЋЕ



У оквиру манифестације “Дани музике” одржаним почетком 
априла месеца ученици наше Музичке школе су постигли завидне 
резултате.

На Четвртом међународном такмичењу хармоникаша 
“Акордеонијада”, одржаном 1. 
априла, у Бачкој Тополи, уче-
ник из класе  професорице Наде 
Чукуров је освојио прву награду 
са 98 поена и био најбољи међу 
својим вршњацима. 

На XI међународмом 
такмичењу гудача “Кад цврчци 
зацврче” које се одвијало од 
1. до 3. априла, нашу школу је 
представљало пет ученика из 
класе волине Јасмине Бусарац и 
сви су освојили награде. Јелена 
Николин је освојила прву на-
граду са 97 поена, Исидора 

Гајин , такође, прву са 90 поена, Ђурђина Кукољ другу награду 
са 88 поена, као и Дуња Јегдић са 87 и Небојша Николин са 84 
поена. На такмичењу је ученике на клавиру пратила професорица 
Адриен Куктин.

Ученицима Музичке школе предстоји још много такмичења, 
републичких и међународних. Ове године ће школу на Републич-
ком такмичењу представљати два ученика, Исидора Гајин на вио-
лини  и Вељко Вучевић на хармоници. 

Школи престоји и велико такмичење 60. фестивал музичких и ба-
летских школа Србије где школе наступају екипно. Ове године у еки-
пи школе ће бити Катарина Пурић (клавир), Ђурђина Кукољ (Виоли-
на), Милица Закић (соло певање) и Миливој Попов (труба).

На Међународном такмичењу “Фантаст” у Бечеју школу ће 
представљати Мима Момић и Жофија Шоти на гитари, Вељко 
Вучевић  и Данијела Мијатов на хармоници, а на виолини Јелена 
и Небојша Николин. 

Директорица школе Александра Нецков је истакла да су 
такмичења  надградња како ученичког, тако и наставничког рада, 
и  потврђују не  само таленат и марљив рад , него и неопходност 
јавног наступа и његову мерљивост, а успеси наших ученика 
потврђују да се у школи  то негује.

-Поводећи се принципима права деце на материјалну и 
социјалну једнакост, без обзира из ког социјалног миљеа долазе 
школа обезбеђује бесплатно учешће на такмичењима- рекла је ди-
ректорица Александра Нецков.

Ученик другог разреда Гимназије Владимир 
Роквић поред учешћа на многим такмичењима  
учествовао је и на такмичењу које је организовало 

Удружење професора Србије 
“Информационе технологије” 
и Министарство трговине, ту-
ризма и телекомуникације. 
На овом такмићењу Вла-
димир је освојио златно 
признање  такмичећи се на 
Међународном такмичењу из 
рачунарске и информатичке 
писмености “Дабар”  које је 
одржано фебруара 2016. го-
дине. Припреме са Владимо-

ром за такмичење је радила професорица информа-
тике Сузана Станков.

Ученице четвртoг разреда Гимназије Дуња Живо-
тин и Селена Татић су се након Окружног такмичења 
одржаног у Кикинди пласирале на учешће на репу-
бличком такмичењу.

Дуња се такмичила из енглеског језика , а Селена 
из шпанског. Дуњу је за такмичење припремала про-
фесорица енглеског језика Ангела Фекете , а Селену 
професорица шпанског Јелена Вучковић. 

Нашим гимназијалцима предстоји  још окружно 
такмичење  из биологије и из српског језика.

Средња  школа 
“Доситеј Обрадовић” је 
почетком априла учество-
вала на Покрајинском 
такмичењу из образовног 
профила аутомеханичара 
одржаном у Белој Цркви.

Школу су 
представљала два уче-
ника Александар Илкић 
и Владимир Атанасов-
ски . Од 30 такмичара из 
Војводине, Новокнежев-
чани су заузели 13 и 27 
место.

Ученике је за 
такмичење припремао 
професор Вељко Добрић.

На XIII републичком такмичењу , одржаном 10. априла, у Бео-
граду у кувању за трогодишње школе, наша Средња школа “Доситеј 
Обрадовић” је имала два представника : Атилу Киша и  Тамаша 
Небојсу који су се ткмичили.

Међу 28 школа из целе Србије и међу 45 кувара наши момци су 
се довро снашли  и припремили Атила израду мениа за три особе, а 
Тамаш  је припремио јело по избору  од пилећег меса.

Стручни жири је оцењивао ученике и указивао на њихове по-
грешке. Из теоријског дела су наши ученици били на средини, а 
након практичног дела Атила је заузео 18 место, а Тамаш 22. 

Ученике је припремала професорица куварства Марија Дражић. 
У школи су задовољни постигнутим резултатом.

ВЕСТИ ИЗ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗЛАТНО ПРИЗНАЊЕ 
ВЛАДИМИРУ РОКВИЋУ

ДУЊА И СЕЛЕНА НА 
РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

СШ “Доситељ Обрадовић”
ТАКМИЧЕЊЕ  АУТОМЕХАНИЧАРА

КУВАРИ НА РЕПУБЛИЧКОМ 
ТАКМИЧЕЊУ

УСПЕХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

ВЕЉКО НАЈБОЉИ МЕЂУ 
СВОЈИМ ВРШЊАЦИМА


