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КОНСТИТУТИВНА СЕДНИцА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕжЕВАц

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ УЧЕНИцИМА
На основу предлога наставничких већа и директора школа, председник општине 

Радован Уверић приредио је, по завршетку школске године, пријем за најбоље уче-
нике који се школују у нашој општини. Уверић је ђацима уручио признања и књиге. 
Најбољи у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ су: Анђела Красић, Дорина 
Ковач, Кити Ладањи, Ана Тадић, Сара Радуловић, Вук Трифић, Катерина Грмача, 
Милица Колаковић, Мирјана Лазић и Драгана Попов. У Гимназији су најбољи: 
Дуња Животин, Селена Татић, Тамара Рус, Дијана Миладинов и Евелин Чанади. У 
Средњој школи „Доситеј Обрадовић“: Александар Илкић, Тамаш Тот, Атила Киш, 
Фрижина Хајду и Драгана Миладинов. И у Музичкој школи: Исидора Гајин, Вељко 
Вучевић, Ђурђина Кукољ, Јелена Николин и Небојша Николин.

Интервју: Радован Јанчић,  
               народни посланик

Захтева се ревизија 
буџета за 2015. годину

У СУБОТУ, 9. ЈУЛА, НА ОБАЛИ ТИСЕ

„ГРАД НА ВОДИ“
Како сазнајемо од Владими-

ра Ранкова, члана Општинског 
већа за образовање, културу, на-
уку и друштвену бригу о деци, 
традиционална туристичка ма-
нифестација „Град на води“ 
биће организована у суботу 9. 
јула, на обали Тисе. Такмичење 
у кувању рибље чорбе и ове го-
дине организује новокнежевачко 
Удружење спортских риболова-
ца „Тиса“, на чијем је челу Урош 
Ристић. Котизација по екипи је 
1.000 динара.

У вечерњим сатима ће бити 
уприличен концерт локалног рок 
бенда.

Покровитељи манифестације 
су општина Нови Кнежевац и 
Прехрамбена индустрија АД 
„Алева“.

Обележен
Дан општине

ВИГЊЕВИЋЕВОЈ 
ТРИ БАЛКАНСКА 

ЗЛАТА
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КОНСТИТУТИВНА СЕДНИцА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕжЕВАц

РАДОВАН УВЕРИЋ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Химном Србије „Боже правде“ почела је конститутив-

на седница Скупштине општине Нови Кнежевац, одржа-
на 1. јуна. Свечаном скупу су присуствовали и начелник 
Севернобанатског округа Никола Лукач, грађани, дирек-
тори и званичници локалних установа и институција. Том 
приликом потврђени су мандати 31 одборнику локалног 
парламента. Одборници су једногласно усвојили Извештај 
Општинске изборне комисије. На изборима оджаним 24. 
априла у новокнежевачкој општини  је највише манда-
та освојила листа Српске напредне странке „Алексан-
дар Вучић – Србија побеђује“ -15, следе листе „Савез 
војвођанских Мађара – Иштван Пастор“, са седам мандата, 
Демократска странка – пет, а по два мандата су освојиле 
листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“ и 
„Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак“.

Убедљив број гласова који су напредњаци освојили у 
нашој општини одразио се на формирање нове владајуће  
коалиције коју укупно чини 25 одборника Српске напред-
не странке, Савеза војвођанских Мађара, Социјалистичке 
партије Србије и један одборник Лиге социјалдемократа 
Војводине, тако да је завршена шеснаестогодишња влада-
вина Демократске странке у Новом Кнежевцу.

До избора председника Скупштине општине, седницу 
су водили најстарији одборник Зоран Пустињак (СНС) и 
најмлађе одборнице Жељка Дерикрава (СНС) и Данијела 
Макра (СВМ).

Након полагања одборничке свечане заклетве, 
једногласно је, тајним гласањем, за председника Скуп-
штине изабран Нандор Ујхељи (СВМ), који је ту дужност 
обављао и у претходна два мандата. Док је већином гла-

сова за заменика председника СО изабран Ивица Брзак 

(СПС). За секретара СО Нови Кнежевац изабран је Роберт 
Отот.

За председника општине Нови Кнежевац већином гласо-
ва је изабран кандидат напредњака Радован Уверић, док-
тор ветеринарске медицине из Новог Кнежевца. 

-У мом раду ће приоритетно бити отварање нових рад-
них места, развој инфраструктуре и решавање нагомила-
них проблема у општини Нови Кнежевац, рекао је Уверић.

За заменика председника општине изабрана је Чила 
Орос Урбан (СВМ).

У складу са Законом, том приликом су изабрани и чла-
нови Општинског већа, које је предложио кандидат за 
председника општине. Чланови већа су: Владимир Ран-
ков (СНС), дипл. професор физичког васпитања, Ире-
на Петров (СНС), дипл. инжењер пољопривреде, Јован 
Миловановић (СНС), психијатар, и Роберт Јакша (СВМ), 
електоринжењер.

ПРВА СЕДНИцА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДЛУКА О ЗАДУжЕЊУ ЧЛАНОВА
Под руководством председни-

ка Радована Уверића, прва сед-
ница Општинског већа општине 
Нови Кнежевац одржана је 13. 
јуна. Том приликом једногласно 
је, између осталог, усвојен По-
словник о раду овог извршног 
органа власти. Такође је усвојена 
Одлука о задужења чланова Оп-
штинског већа. За област при-
вреде, мале привреде и занат-

ство задужен је Роберт Јакша, 
за образовање, науку, културу и 
друштвену бригу о деци -  Вла-
димир Ранков, за здравство и 
социјалну заштиту – Јован 
Мловановић и за пољопривреду 
и заштиту животне средине – 
Ирена Петров.

Прихваћене су и Одлуке о 
сталном раду чланова Општин-
ског већа Ирене Петров и Ро-

берта Јакше, док ће преостала 
два члана дужност обављати без 
заснивања радног односа.

Образован је Општински штаб 
за жетву и заштиту од пожара, 
који чине: Драган Гајин, пред-
седник, и Ирена Петров, Ро-
берт Јакша, Момчило Жишков, 
Душко Маринковић, Слободан 
Радосавчевић и Душан Перку-
чин (чланови).

НАПРЕДЊАцИМА 2.800 ГЛАСОВА
У односу на 9.426 гласача који су у нашој општини уписа-

ни у бирачке спискове, 24. априла је на локалним изборима 
гласало 6.025 бирача, што чини 62,29 одсто. Листа „Алек-
сандар Вучић – Србија побеђује“ освојила је 2.800 гласова, 
„Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор“ – 1.303, Де-
мократска странка – 936, „Ивица Дачић – Социјалистичка 
партија Србије“ -404 и „Лига социјалдемократа Војводине 
– Ненад Чанак“ – 364.
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A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

KÖZSÉGÜnK PoLGáRmESTERE RAdoVAn UVERIć
Szerbia himnuszával kezdődött a 

törökkanizsai képviselő-testület június 
1-jén megtartott alakuló ülése, melyen 
részt vett Nikola Lukač, az Észak-bánáti 
Körzet vezetője, községünk polgárai 
és a helyi intézmények igazgatói és 
vezetői is.

Az alakuló ülésen megerősítették 
a  helyi parlament 31 tanácsnokának 
mandátumát. A képviselő-testület tagjai 
egyhangúan jóváhagyták a Községi 
Választási Bizottság jelentését. Az 
április 24-én megtartott választásokon 
a törökkanizsai községben legtöbb 
mandátumot az Aleksandar Vučić – 
Szerbia győzedelmeskedik választási 
lista szerezte meg – összesen 15-öt, ezt 
követi a Vajdasági Magyar Szövetség 
– Pásztor István nevet viselő lista 7 
tanácsnokkal, majd a Demokrata Párt 
választási lista 5 tanácsnoki hellyel és az 
Ivica Dačić – Szerbiai Szocialista Párt 
valamint a Vajdasági Szociáldemokrata 
Liga – Nenad Čanak választási lista 
két-két tanácsnokkal.  

Az, hogy a haladók kapták  
községünkben a legtöbb szavazatot, 
tükröződik a képviselő-testület új, 
összesen 25 tagú hatalmi koalícióján 
is, amelyet a Szerb Haladó Párt, 
a Vajdasági Magyar Szövetség, a 
Szerbiai Szocialista Párt tanácsnokai 
és a Vajdasági Szociáldemokrata 
Liga – Nenad Čanak egy tanácsoka 
alkot. Törökkanizsán így véget ért a 
Demokrata Párt tizenhat éves hatalma. 

Az alakuló ülést a képviselő-
testület elnökének megválasztásáig  
a legidősebb és a két legfiatalabb 

tanácsnok, Zoran Pustinjak (SZHP) 
illetve Željka Derikrava (SZHP)  és 
Makra Daniella (VMSZ) vezette. 

A tanácsnokok ünnepélyes 
eskütételét követően titkos szavazással, 
egyhangúan Újhelyi Nándort (VMSZ) 
választották meg a képviselő-testület 
elnökévé, aki e tisztséget látta el az 
előző két megbízatási időszakban 
is. Szavazattöbbséggel választották 
meg továbbá a képviselő-testület 
elnökhelyettesévé Ivica Brzakot 
(SZSZP). A képviselő-testület 
titkárának teendőit Ótott Róbert 
(VMSZ)  fogja végezni.

Ugyancsak titkos szavazással, 
szavazattöbbséggel választották 
meg községünk új polgármesterét, 
dr. Radovan Uverić törökkanizsai 
okleveles állatorvos személyében.

- Munkámban elsőbbséget élvez 
majd az új munkahelyek biztosítása, 
az infrastruktúra fejlesztése s 
Törökkanizsa község felgyülemlett 
gondjainak megoldása – mondta a 
polgármester.

 A helyi parlament ülésén 
Törökkanizsa alpolgármesterévé Orosz 
Urbán Csillát  (VMSZ) választották.

A törvénnyel összhangban  
választották meg továbbá a Községi 
Tanács tagjait is,  akiket a község 
polgármesterjelöltje javasolt. Tagjai: 
Vladimir Rankov (SZHP) okleveles 
testnevelés szakos tanár, Irena Petrov 
(SZHP), okleveles mezőgazdasági 
mérnök, Jovan Milovanović (SZHP) 
pszichiáter és Jaksa Róbert (VMSZ) 
elektromérnök.

A KÖZSÉGI TAnáCS ELSŐ ÜLÉSE

HATáRoZAT A TAnáCSoSoK mEGbíZATáSáRÓL
Radovan Uverić polgármester elnökletével június 13-

án tartotta meg első ülését az új összetételű  Községi 
Tanács. Ez alkalommal – többek között– egyhangúan 
hagyták jóvá e végrehajtó szerv Ügyrendi szabályzatát. 
Elfogadták továbbá a tanács tagjainak megbízatására 
vonatkozó határozatot is. Ennek értelmében Jaksa Róbert 
a gazdasági, vállalkozói és kisipari tanácsos tisztségét 
látja el, Vladimir Rankov az oktatási, tudományügyi, 
művelődési és társadalmi gyermekvédelmi tanácsos, 
Jovan Milovanović az egészségügyi és szociális védelmi 

tanácsos,  Irena Petrov pedig a mezőgazdasági és 
környezetvédelmi tanácsos.  

Jóváhagyták még Irena Petrovnak és Jaksa Róbertnek, 
a Tanács tagjainak állandó munkájáról szóló határozatot 
is – míg a tanács többi tagja tisztségét munkaviszony 
létesítése nélkül látja el. 

Megalakult továbbá az Aratási- és Tűzvédelmi Törzskar, 
melynek tagjai: Dragan Gajin (elnök), Irena Petrov, Jaksa 
Róbert, Momčilo Žiškov, Duško Marinković, Slobodan 
Radosavčević illetve Dušan Perkučin. 

A HALAdÓK 2800 SZAVAZAToT 
KAPTAK

A községünk területén bejegyzett 
9.426 választójoggal  rendelkező  
polgár közül 2016.  április 24-én 
összesen 6.025-en járultak az urnák 
elé, amely 62,29%-os részvételi 
arány. Az Aleksandar Vučić – Szerbia 
győzedelmeskedik választási lista 
összesen 2.800 szavazatot kapott, 
a Vajdasági Magyar Szövetség – 
Pásztor István nevet viselő lista 
1.303-at, a Demokrata Párt választási 
lista 936 szavazatot, az Ivica 
Dačić – Szerbiai Szocialista Párt 
(SZSZP) 404 szavazatot, a Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga – Nenad 
Čanak  364-et.
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ДОЧЕКАЛИ СУ НАС ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ

Први пут у историји вишестраначја 
у новокнежевачкој комуни за пред-
седника општине је изабран кандидат 
Општинског одбора Српске напредне 
странке, др ветеринарске медицине 
Радован Уверић, власник приватне 
ветеринарске станице „Уверић вет“.

Изабарни сте за председни-
ка општине на основу гласова 25 
одборника, који чине владајућу 
коалицију, док је преосталих шест 
одборника у опозицији. Као лидер 
најјаче странке како оцењујете 
нову коалицију?

Изабран сам, пре свега, захваљујући 
вољи грађана који су у највећем броју 
гласали за Српску напредну странку, 
а потом и гласовима одборника. По-
ред 15 одборника Српске напредне 
странке, нашу коалицију чине и се-
дам одборника Савеза војвођанских 
Мађара, двоје социјалиста и један ли-
гаш. Коалиција за сада добро фунак-
ционише, али је за озбиљнију оцену 
неопходно да се боље упознамо и да 
сачекамо да прође више времена.

Поступно се упознајете са радом 
локалне самоуправе. Са којим про-

блемима сте се до сада суочили?
Већ су нас првога дана дочекали 

велики и озбиљни проблеми, који се 
односе на буџет општине Нови Кне-
жевац. Очекивали смо да ћемо затећи 
лоше стање у општинској каси, али ни 
у најцрњој верзији нисмо могли да за-
мислимо  да су се наши претходници, 
на челу са Демократском странком, у 
претходном осмогодишњем  (одно-
сно дванаестогодишњем) периоду 
на тако погубан и лош начин одно-
сили према својини грађана општи-
не. Затекли смо велике проблеме у 
ЈКП „7. октобар“, непокошену траву, 
неуређена гробља, неуредан парк,... 
Дом здравља има велика дуговања, 
месни комуналци такође. Бивши 
председник општине Драган Бабић, 
са сарадницима, није испуњавао уго-
ворне обавезе и обећања предузећима 
и установама чији је оснивач општи-
на.

Према уговорној обавези реци-
клажно двориште на депонији смећа 
у Новом Кнежевцу је већ требало 
бити изграђено, али није ни започе-
то. До сада су нас, бивши челници 
општине, уверавали да ће трошкове 
финансирања изградње регионалне 
депоније бити финансиране из дру-
гих извора, а ми смо сазнали да је то у 
целости обавеза локалне самоуправе, 
а средства нису предвиђена буџетом 
(реч је о своти од око 10 милиона ди-
нара).

Ученичке и студентске стипендије 
нису исплаћене и у том смислу наш 
дуг је вредан више од шест милио-
на динара. Значајна су и дуговања 
спортским клубовима,...

Бивши функционер су, о трошку 
општине, добили скупоцене мобил-
не телефоне лаптопове са интернет 
прикључцима, као и другу опрему, 
коју још увек нису вратили.

На жалост, установили смо и да 
су многи радници фиктивно запо-
слени, примали су зараду посред-
ством јавних радова, а никада нису 
ни радили. Примера недомаћинског 
пословања сигурно има још много.

Да ли у буџету општине има нов-

ца за измиривање наслеђених оба-
веза?

Мислим да неће бити довољно 
средстава за све обавезе, али ћемо се 
трудити да у наредном периоду уште-
димо што више и да измиримо обаве-
зе у складу са реалним могућностима.

Општински буџет није довољан 
за решавање нагомиланих пробле-
ма. На који начин планирате да 
обезбедите додатни новац?

Општина има могућности да, по-
средством пројеката конкурише за 
доделу републичких и покрајинских 
средстава. Планирамо да учествујемо 
и на иностраним конкурсима.

Планирамо, на првом месту, 
да обезбедимо новац за наставак 
изградње канализације и пречиста-
ча у Новом Кнежевцу. Приоритет-
ни су још и изградња путева, по-
правка и опремање школа и вртића, 
реконструкција водовода, опремање 
ЈКП „7. октобар“ и много тога још. То 
су наши планови. Верујемо да ћемо 
успети да их реализујемо.

Поред четири члана Општинског 
већа која су изабарана на консти-
тутином заседању СО, када ће бити 
изабрана преостала два?

У зависности од могућности и до-
говора са коалиционим партнерима 
наредних месеци ће бити изабрана 
преостала два члана и то за ресоре 
комуналне делатности и спорта и ом-
ладине.

Хоће ли опстати традиционал-
не, новокнежевачке туристичке 
манифестације „Град на води“ и 
„Лагани тиски спуст“?

Све манифестације ће бити 
настављене, али у скромнијем обиму 
него претходних година, у складу са 
финансијским могућностима.

ДУГ КОМУНАЛцИМА
Апелујем на грађане да редов-

но измирују своје обавезе пре-
ма ЈКП“7. октобар“, да би ово 
предузеће могло да функционише. 
Грађани дугују месним комунал-
цима 12 милиона динара.

ОТВОРЕНА ВРАТА
Канцеларија председника оп-

штине и зграда општине увек ће 
бити отвроене за све грађане. У 
оквиру могућности желимо да 
сарађујемо са грађанима и да им 
помогнемо.
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RAdoVAn UVERIć, KÖZSÉGÜnK PoLGáRmESTERE nYILATKoZIK

nAGY PRobLÉmáK VáRTAK RánK

Szerb Haladó Párt 15 tanácsnoka 
mellett koalíciónkat alkotja még a 
Vajdasági Magyar Szövetség hét 
tanácsnoka, valamint két szocialista 
és egy ligás képviselő. A koalíció 
eddig jól működik, de a komolyabb 
értékeléshez feltétlenül szükséges, 
hogy jobban megismerkedjünk, s több 
idő teljen el.

- Polgármesterként fokozatosan 
ismerkedik a helyi önkormányzat 
munkájával. milyen problémákkal 
szembesült eddig?

- Már első nap nagy s komoly 
problémák vártak bennünket, 
amelyek a község költségvetésére 
vonatkoznak. Arra számítottunk, hogy 
a „községi kassza” rossz helyzetével 
kell számolnunk, de a legrosszabb 
változat alapján sem tudtuk elképzelni, 
hogy elődeink, élükön a Demokrata 
Párttal, az előző nyolc éves (illetve 
tizenkét éves) időszakban ilyen 
romboló és káros módon viszonyultak 
községünk polgárainak tulajdonához. 
Nagy gondokkal szembesültünk 
az Október 7. Kommunális 
Vállalatban, lekaszálatlan fűvel, 
elhanyagolt temetőkkel, parkkal...
Az Egészségháznak óriási tartozása 
van, a helyi kommunális vállalatnak 
úgyszintén. A község előző elnöke, 
Dragan Babić, munkatársaival nem 
tett eleget a község által alapított 
vállalatok és intézmények iránti 
szerződéses kötelezettségeknek és 

ígéreteknek.
A szerződéses kötelezettségek 

értelmében a törökkanizsai hulla-
déktelepen már el kellett volna 
készülnie az újrahasznosító udvarnak, 
de építését  még el sem kezdték. Az 
önkormányzat volt vezetői eddig 
arról biztosítottak bennünket, hogy 
a körzeti hulladéktároló kiépítésének 
költségeit más forrásokból fedezik, 
mi viszont megtudtuk,  hogy ez teljes 
egészében a helyi önkormányzat 
kötelezettsége, a pénzeszközöket 
viszont nem látták elő a községi 
k ö l t s é g v e t é s b e n . ( E g y é b k é n t 
hozzávetőlegesen 10 millió dináros 
összegről van szó).

A tanulói és egyetemista ösztöndíjak 
kifizetése nem történt meg s e 
vonatkozásban több mint hatmillió 
dináros a tartozás nagysága. Jelentős 
tétel a sportklubok iránt fennálló 
anyagi kötelezettség is...  

A volt tisztségviselők a község 
terhére drága mobiltelefonokat kaptak, 
laptopokat internet kapcsolattal és 
egyéb felszereléssel, amelyet még 
mindig nem szolgáltattak vissza...

Sajnos, megállapítottuk azt is, hogy 
sok dolgozó fiktív munkaviszonyban 
volt, akik  a közmunkák révén 
jutottak jövedelemhez, de soha nem  
dolgoztak. A rossz házigazdaként való 
gazdálkodásra minden bizonnyal még 
számos példa akad.

- A községi költségvetésben van 
e pénz az örökölt kötelezettségek 
törlesztésére?

- Úgy vélem, nem lesz elegendő 
eszköz  mindegyik törlesztésére, 
de törekedni fogunk arra, hogy 
az elkövetkező időszakban minél 

többet takarékoskodjunk s a reális 
lehetőségekkel összhangban eleget 
tegyünk kötelezettségeinknek. 

- A község költségvetése 
nem elegendő a felgyülemlett 
problémák megoldásához. milyen 
módon tervezi Ön a hiányzó pénz 
biztosítását?

- A községnek lehetősége van arra, 
hogy projektumok útján tartományi és 
köztársasági  eszközökre pályázzon s 
tervezzük a nemzetközi  pályázatokon 
való részvételt is.

Mindenekelőtt a törökkanizsai 
szennyvíz-hálózat kiépítésének foly-
tatásához illetve a szennyvíztisztító 
építéséhez tervezünk eszközöket 
biztosítani. Elsőbbséget élvez 
továbbá az útépítés, az iskolák-
óvodák karbantartása és felszerelése, 
a vízvezetékhálózat javítása, az 
Október 7. Kommunális Vállalat 
felszerelése és sok egyéb is. Ezek a 
terveink. Hisszük, hogy  sikerül őket 
megvalósítani.

- A Községi Tanács négy tagja 
után – akiket a képviselő-testület 
alakuló ülésén választottak meg –  
mikor kerül sor a további két tag 
megválasztására?

-  A lehetőségek és a koalíciós 
partnerekkel való egyeztetés 
függvényében a következő hónapok 
során választjuk meg a további két  
tagot, mégpedig a kommunális s a 
sport és ifjúsági tanácsost.

- megmaradnak-e a hagyományos, 
törökkanizsai idegenforgalmi ren-
dezvények, a Város a vízen vagy az 
Ereszkedés a Tiszán?

- Mindegyiket folytatni kívánjuk, 
de az előző éveknél szerényebb 
mértékben, a pénzügyi lehetőségekkel 
összhangban.

TARToZáSoK A KommUnáLIS 
VáLLALATnAK

Felkérem a polgárokat, hogy rend-
szeresen törlesszék kötelezettségeiket az 
Október 7. Kommunális Közvállalat felé, 
hogy a cég működni tudjon. A lakosság 
12 millió dinárral tartozik a helyi 
közművesítési vállalatnak.

nYIToTT AJTÓ
A polgármester irodája s az 

Önkormányzat mindig nyitva áll a 
polgárok előtt. Lehetőségeinkhez mérten 
szeretnénk együttműködni a polgárokkal 
és segítségükre lenni.
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ИНТЕРВЈУ: РАДОВАН ЈАНЧИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК

ОЧЕКИВАЊА СУ ВЕЛИКА
ОБАВЕЗЕ НАСТАЈУ ИЗ ПРЕДИЗБОРНОГ ПРОГРАМА

Општина Нови Кнежевац није имала посланика у Народној 
Скупштини Републике Србије протеклих 15 година. Након 
избора, одржаних 24. априла, у посланичким клупама нашу 
општину представља Радован Јанчић, из Српског Крстура.

Ви сте били 76. на листи Српске напредне странке 
„Александар Вучић – Србија побеђује“ и сада сте народ-
ни посланик. Какви су Ваши планови и очекивања?

Бити на листи кандидата за посланика Српске напредне 
странке „Александар Вучић - Србија побеђује“ је посеб-
на част, али и огромна обавеза. Обавеза настаје из програ-
ма који сам, заједно са председником Општинског одбора 
СНС-а  Радованом Уверићем, који је сада изабран за пред-
седника општине, у изборној кампањи изложио грађанима 
општине.

Данас, када је Српска напредна странка преузела одговор-
ност у Новом Кнежевцу, Аутономној Покрјини Војводини и 
Републици Србији, реално је да су очекивања велика. Ос-
нов за таква очекивања су планови Владе Србије и Владе 
Војводине. А, наши планови су усаглашени са плановим на 
вишим нивоима.

Нови Кнежевац има шансу која му се указала, а подсећам 
вас и на речи председника Александра Вучића: „Северни Ба-
нат неће бити мртво море, него мотор развоја Војводине и 
Србије!“

Општина Нови Кнежевац се суочава са бројним про-
блемима, који не могу бити решени средствима из локал-
ног буџета. С обзиром на чињеницу да је Српска напред-
на странка на власти на свим нивоимау, да ли можемо 
очекивати већи прилив средстава за решавање нагоми-
ланих проблема?

Буџет општине јесте скроман, али је последњих неколи-
ко година, просто речено, „арчен“, што је, у ствари, разлог 
бројних проблема, са којима се данас суочавамо. Свакако да 
приходи буџета нису довољни за велике инвестиције, али ра-
ционалним и одговорним односом према општинској каси 
можемо урадити много.

Већи прилив средстава из буџета Републике и Покрајине 
можемо очекивати у наредним буџетским годинама, као и 
директне инвестиције виших инстанци.

Морам још да кажем да ћемо затражити пријем код 
премијера Александра Вучића, како бисмо покушали да 
нађемо решење и обезбедимо 250 милиона динара, колико 
нам је потребно за исплату дугова које смо наследили од 
претходног руководства локалне самоуправе.

Имате вишегодишње политичко искуство, а били сте и 
међу оснивачима Општинског одбора Српске напредне 
странке у Новом Кнежевцу 2008. године. Напредњаци су 
остварили изванредан успех и у нашој општини. Да ли 
сте задовољни оствареним резултатима?

Откако у нашој земљи постоје вишестраначки избори 
ниједна политичка или грађанска опција није задобила так-
во поверење грађана. Скоро је сваки други гласач, који је из-
ашао на изборе, свој глас дао листи Српске напредне стран-
ке, на чијем је челу био др вет. медицине Радован Уверић.

Нисам у потпуности задовољан оствареним резултатима 
из два разлога. Прво због тога што нам је недостајало веома 
мало гласова да добијемо апсолутно поверење грађана наше 
општине. А, друго - није ми 
ни данас јасно како је листа 
Демократске странке, на 
челу са Драганом Бабићем, 
добила 936 гласова, упркос 
поражавајућим резултатима 
њихове владавине.

Ипак, преузели смо одго-
ворност и заједно са одбор-
ницима Савеза војвођанских 
Мађара, СПС-а и  члана 
Лиге социјалдемократа 
Војводине Дејана Мијатова 
образовали смо скупштин-
ску већину са, чак, 25 одбор-
ника.

Ви сте и народни по-
сланик, али и одборник 
у Скупштини општине. 
Активно учествујете у 
решавању проблема на 
нивоу локалне самоупра-
ве, у сарадњи са председ-
ником општине Радова-
ном Уверићем, члановима Општинског већа и другим 
изабраним функционерима. Да ли сте посебно задужени 
за неку област?

Моја је обавеза да, као народни посланик и одборник, када 
нисам у Дому народне Скупштине, будем ту и да помогнем 
председнику општине и свим другим функционерима, ко-
лико је то у мојој моћи. Помажем у решавању нагомиланих 
проблема и у дефинисању циљева којима тежимо.

Нисам задужен посебно ни за једну област. У сарадњи са 
председником Уверићем, на основу сагледавања највећих 
проблема, у наредном периоду ћу, заједно са њим, пре све-
га радити у сфери комуналних делатности, урбанизма и за-
штите животне средине, као и на планирању инвестиција. У 
томе ће нам помагати комунални инспектор Драган Гајин.

За свој рад нећу примати никакву накнаду.
Хоћете ли, у складу са Законом, поднети оставку на ме-

сту доборника?
У складу са Законом о сукобу интереса  -  народни, или 

покрајински посланик може бити и одборник локалних, или 
градских скупштина. Но, ипак, поднећу оставку у неком на-
редном периоду, а када ће то тачно бити одлучиће Општин-
ски одбор Српске напредне странке Нови Кнежевац и наш 
Одборнички клуб. То ћу свакако учинити, пошто сматрам да 
гомилање функција не даје жељене резултате, без обзира на 
способности појединаца.

ЧЛАН ДВА ОДБОРА
На заседању Народне Скупштине Србије, одржаном 

22. јуна,  изабарни су скупштински одбори. Радован 
Јанчић је изабран за члана Одбора за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду и Одбора за дијаспору и 
Србе у региону.
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InTERJÚ RAdoVAn JAnČIć KÖZTáRSASáGI KÉPVISELŐVEL

nAGYoK AZ ELVáRáSoK
A KÖTELEZETTSÉGEK A VáLASZTáSoK ELŐTTI PRoGRAmbÓL EREdnEK

Törökkanizsának az elmúlt 15 évben nem volt képviselője 
a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésében. Az április 24-én 
megtartott választások után a belgrádi parlamentben községünket 
a szerbkeresztúri Radovan Jančić képviseli.

- A Szerb Haladó Párt Aleksandar Vučić-Szerbia 
győzedelmeskedik nevet viselő választási listáján az Ön neve 
szerepelt a 76. helyen, s most köztársasági képviselő lett. 
melyek a tervei,elvárásai?

- A Szerb Haladó Párt Aleksandar Vučić-Szerbia 
győzedelmeskedik választási listáján szerepelni külön 
megtiszteltetés, ugyanakkor hatalmas felelősség is. A 
kötelezettségek a választások előtti programból erednek, amelyet 
az SZHP Községi Szervezete elnökével, Radovan Uverićtyel – 
akit most községünk polgármesterévé választottak – a választási 
kampány során ismertettem községünk polgáraival.  

Ma, amikor a Szerb Haladó Párt átvette a felelősséget 
Törökkanizsán, Vajdaság Autonóm Tartományban és a Szerb 
Köztársaságban, reális, hogy nagyok az elvárások. Az ilyen 
elvárások alapját a Szerb Kormány és Vajdaság Kormányának 
tervei képezik s a mi terveinket is a magasabb szinteken 
megfogalmazott tervekkel hangoltuk össze. 

Törökkanizsának van esélye, melynek megvalósítására 
lehetősége van. Emlékeztetném Önöket Aleksandar Vučić  
kormányfő szavaira:“ Észak-Bánát nem holt tenger, hanem 
Vajdaság és Szerbia fejlődésének motorja“.

Községünk számtalan problémával szembesül, amelyeket 
nem lehet orvosolni a helyi költségvetés eszközeivel. Tekintettel 
arra, hogy a Szerb Haladó Párt minden szinten gyakorolja a 
hatalmat, vajon számíthatunk-e jelentősebb eszközökre a 
felgyülemlett problémák megoldásához?

A község költségvetése valóban szerény, ám az utóbbi néhány 
évben, egyszerűen fogalmazva, gondolkodás nélkül szétszórt 
büdzsé, amely tulajdonképpen mindazoknak a gondoknak az oka, 
amelyekkel ma találkozunk. A költségvetés bevételei kétséget 

kizáróan nem elegendőek a nagy beruházásokhoz,  de ésszerű és 
felelősségteljes viszonyulással sokat elérhetünk. 

A Szerb Köztársaság és a Tartomány költségvetéséből 
az elkövetkező költségvetési időszakban nagyobb mértékű 
eszközbeáramlásra számíthatunk,  mint ahogyan a magasabb 
szintű hatalom közvetlen beruházásaira is. 

El kell  még mondanom, hogy kérni fogjuk Aleksandar Vučić 
kormányfőtől, hogy fogadjon bennünket, hogy megoldást találjunk 
annak a 250 millió dinárnak a biztosításához, melyre az előző helyi 
önkormányzat vezetősége által ránk hagyott tartozás fedezésére 
van szükségünk. 

- Többéves politikai tapasztalattal rendelkezik, s a Szerb 
Haladó Párt Törökkanizsai Községi Szervezetének alapító 
tagjai között is ott volt a  2008-as évben. A haladók kiváló 
eredményt értek el községünkben. Elégedett-e a kapott 
szavazatokkal?

- Amióta országukban többpárti választásokat tartanak, egyetlen 
politikai vagy polgári opció sem kapott ekkora támogatást a 
polgároktól. Szinte minden második szavazó, aki részt vett a 
választásokon, voksát a Szerb Haladó Párt listájára adta le, melynek 
élén dr. Radovan Uverić állatorvos szerepelt. 

Nem vagyok teljes egészében elégedett az elért eredményekkel, 
mégpedig két okból. Az egyik, hogy nagyon kis számú szavazat 
hiányzott,  hogy élvezhessük a polgárok abszolút bizalmát. A 
másik: ma sem világos számomra, hogy a Demokrata Párt listája, 
élén Dragan Babićtyal, hogyan kaphatott 936 szavazatot hatalmuk 
lesújtó eredményei ellenére.    

Mégis, átvettük a felelősséget, s a Vajdasági Magyar Szövetség, 
a Szerbiai Szocialista Párt tanácsnokaival valamint a Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga egy tanácsnokával együtt megalakítottunk 
a képviselő-testület hatalmi koalícióját, melyet nem kevesebb mint 
25 tanácsnok alkot.    

- Ön köztársasági képviselő s a községi képviselő-testület 
tanácsnoka is. Aktívan részt vállal a helyi önkormányzat 
problémáinak megoldásában, Radovan Uverić polgármesterrel, 
a Községi Tanács tagjaival és más kijelölt tisztségviselőkkel 
közösen. Van-e külön megbízatása valamely területre?

- Köztársasági képviselőként és tanácsnokként kötelességem, 
hogy amikor nem tartózkodom a köztársasági parlamentben, itt 
legyek és segítsek a polgármesternek és a többi tisztségviselőnek, 
amennyire tudok. Segítséget nyújtok a felgyülemlett problémák 
megoldásában s azoknak a céloknak a megvalósításában, amelyeket 
kitűztünk.

Nem kaptam külön megbízást egy területre sem. Uverić 
polgármesterrel együttműködve, a legégetőbb problémák 
áttekintése alapján a következő időszakban dolgozni fogok illetve 
vele együtt fogunk mindenekelőtt  a kommunális tevékenységek, 
a városfejlesztés és környezetvédelem területén, s  a beruházások 
tervezésén. Ebben Dragan Gajin kommunális felügyelő lesz 
segítségünkre.

Munkámért semmiféle juttatást nem kapok.
-  A törvénnyel összhangban lemond-e tanácsnoki helyéről?
- A érdekösszeférhetetlenségről  szóló törvény alapján a 

köztársasági vagy tartomány képviselő tanácsnoka lehet a községi 
vagy városi képviselő-testületnek.Ám a következő időszakban 
valamikor mégis lemondok, de hogy ez mikor történik meg, arról a 
Szerb Haladó Párt Községi Szervezete és a mi tanácsnoki klubunk 
fog döntést hozni.  Ezt mindenképpen megteszem, mert úgy vélem, 
hogy a tisztséghalmozás nem  hozza meg a kívánt eredményeket, 
tekintet nélkül  az egyén képességeire.
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REndKíVÜLI ÜLÉST TARToTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÉRnI foGJáK A 2015-oS KÖLTSÉGVETÉS ELLEnŐRZÉSÉT
Az új összetételű községi par-

lament június 15-én tartotta első, 
rendkívüli ülését. A testület  össze-
jövetelén  megerősítették az új ta-
nácsnokok mandátumát, az egyes 
tisztségekre való kijelölés illetve a 
mandátumról való lemondás miatt 
ugyanis  módosult a testület előző 
ülésén megállapított összetétel. A 
képviselő-testület tagjai egyhangú-
an hagyták jóvá a községi költség-
vetés zárszámadásáról szóló hatá-
rozatot.

– A költségvetési rendszerről 
szóló törvény alapján kötelezett-
ségünk, hogy ma jóváhagyjuk a 
záróköltségvetést – hívta fel a fi-
gyelmet a vita során Radovan 
Jančić tanácsnok (SZHP).  – Fe-
lelősségteljes politikai pártként a 
tanácsnoki klub  és a koalíció igen-
nel fog szavazni, tekintve, hogy 
nagyon sok kötelezettséget vettünk 
át az előző hatalmi koalíciótól, élén 
a Demokrata Párttal. Nem tudjuk, 
hogy az előző összetételű parla-
ment a június 1-jéig terjedő tech-
nikai megbízatási idő alatt miért 
nem fogadta el a záróköltségvetést. 
A könyvelőségi adatok szerint a 
tavalyi évben a költségvetés több-
letbevétellel számolt. Ám nem ért-
hető számunkra,  hogy a független 
ellenőr két  nap alatt hogyan tudta 
átvizsgálni a költségvetést, hiszen 
köztudott, hogy ehhez a munká-
hoz sokkal több időre van szükség. 
Meggyőződésünk, hogy szabály-
talanságok történtek a költségve-
tés vonatkozásában, ezért levelet 
küldünk az állami ellenőrzéssel 
megbízott intézethez a valós állás 
megállapítása céljából. Ugyancsak 
meggyőződésünk,  hogy  a több-
let sokkal nagyobb lehetne a költ-
ségvetésben.  Nem értjük, hogya 
községi büdzséből miért pénzeltek 

megannyi mobiltelefont, számító-
gépet, internet-kapcsolatot, s nem 
látjuk értelmét sok megkötött, nem 
megvalósult szerződésnek sem. 
Nem szeretnénk senkit sem előre 
meggyanúsítani, ám szeretnénk 
megtudni az igazságot a kerékpár-
utat, a szennyvízhálózatot és más 
problémákat illetően is,melyekkel  
most szembesülünk. 

- Június 2-a óta, amikor tisztsé-
gembe léptem, napi szinten szem-
besülök a ki nem fizetett, néhány 
millió dináros kötelezettségekkel 
– hangsúlyozta Radovan Uverić, 
községünk polgármestere a vita 
során.  – Nem realizálódtak a kü-
lönböző szerződések, amelyek az 
Október 7. Kommunális Vállalat-
ra, az  Egészségházra, az újrahasz-
nosító központra, a sportklubokra 
vonatkoznak... Naponta szembe-
sülök a helyi önkormányzat előző 
időszakban tanúsított felelőtlen vi-
selkedésének következményeivel. 
Az egyetemista ösztöndíjak össze-
gét például megnövelték, ugyanak-
kor a továbbtanulók iránti tartozás  
hatmillió dinárra rúg.Darabonként 
százezer dinár értékben vásároltak 
mobiltelefonokat! A nem jó házi-
gazda módjára történő gazdálko-
dásra sok példa akad, s remélem, 
megtudjuk, mi történt az előző 
évek során.    

Községünk előző elnöke, Dragan 
Babić tanácsnok  ez alkalommal, a 
szószékhez lépve megállapította: 
logikusnak tartja, hogy az új ha-
talom ellenőrzi a leköszönt hatal-
mi szervek tevékenységét, s hogy 
a legfontosabb a könyvelőségi, 
számviteli adatok pontossága. 

- Az idő megmutatja, jók voltak-e 
eredményeink,  s összhangban vol-
tak-e a törvénnyel - fogalmazott 
Dragan Babić.    

A községi képviselő-testület 
rendkívüli ülésén kinevezte a ká-
der-, adminisztrációs- és munka-

ügyi bizottságának, az 
előterjesztések és  pa-
naszok bizottságának, 
a statútumügyi, szerve-
zési és normatív akták 
bizottságának tagjait, 
valamint a költségve-
tési és pénzügyi tanács, 
az urbanizációs, kom-
munális tevékenységek 
és környezetvédelmi 
tanács és mandátum-
mentelmi tanács  új tagjait. 

Ugyancsak megalakult Török-
kanizsa községben a mezőgazda-
sági földterület védelmének, ren-
dezésének és használatának évi 
programja kidolgozására illetékes 
szakbizottság, valamint az állami 
tulajdonban lévő mezőgazdasági 
földterület bérbeadását illető nyil-
vános hirdetés és nyilvános árve-
rés lebonyolítására illetékes bizott-
ság is.

ОДБОРНИцИ
Одборници у Скупштини општине Нови Кнежевац 

су: Радован Јанчић, Зоран Пустињак, Зорица Уро-
шев, Жељко Мијатов, Александра Ранковић, Срђан 
Благојевић, Вељко Добрић, Јођеф Шајго, Жељка Де-
рикрава, Зоран Рауковић, Саша Лабус, Софија Јегдић, 
Ивица Галешев, Средоје Лазин, Боса Перкучин (сви из 
Српске напредне странке), следе Драган Бабић, Дра-
ган Недељков, Милан Кнежевић, Силвија Домонкош, 
Александар Миладинов (Демократска странка), Нан-
дор Ујхељи, Анико Јерас, Магдалена Ковач, Данијела 
Макра, Ђула Кесег, Деже Чејтеи, Анико Михок (Савез 
војвођанских Мађара), Милан Биговић, Ивица Брзак 
(Социјалистичка партија Србије), Дејан Мијатов и Ен-
дре Фехер (Лига соијалдемократа Војводине.
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ВАНРЕДНО ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

ЗАХТЕВА СЕ РЕВИЗИЈА БУџЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Скупштина општине Нови Кне-

жевац заседала је први пут у новом 
сазиву, ванредно, 15. јуна. Том при-

ликом верификовани су манада-
ти новим одборницима, због пре-
станка мандата одборника који су 
изабрани на поједине функције и 
због оставки неколико одборника. 
Скупштина је једногласно усвојила 
Одлуку о завршном рачуну буџета 
општине Нови Кнежевац за 2015. 
годину.

-На основу Закона о буџетском 
систему имамо обавезу да данас 
усвојимо завршни рачун, истакао 
је у расправи одборник  Радован 

Јанчић (СНС). - Као одговорна по-
литичка странка, одборнички клуб 
и коалиција гласаћемо „за“, по-

што смо преузели мно-
ге обавезе од претходне 
владајуће коалције, на 
челу са Демократском 
странком. Не знамо због 
чега претходни скуп-
штински сазив није, у 
техничком мандату до 
1. јуна, усвојио завршни 
рачун буџета. На основу 
књиговодствених по-
датака буџет општине 
за 2015. годину је у су-
фициту. Међутим, није 
нам јасно како је неза-
висни ревизор могао 
у року од два дана да 
обави ревизију буџета, 
када је познато да је за 
тај посао неопходно 
много више времена. 

Убеђени смо да је било неправил-
ности у буџету, тако да ћемо упу-
тити допис државној ревизорској 
институцији да утврди право 
стање. Такође смо убеђени да је 
суфицит у буџету могао бити већи. 
Није нам јасно због чега су, из оп-
штинске касе, финансирани бројни 
мобилини телефони, потом рачуна-
ри и прикључци за интернет, а не 
видимо ни смисао многим уговори-
ма који су закључени, а нису реали-
зовани. Не желимо никога унапред 
да окривљујемо, али желимо да 
сазнамо истину и о бициклистичкој 
стази,  канализацији и о другим 
проблемима са којима се сада суо-
чавамо.

На основу Одлуке о завршном ра-
чуну буџета општине Нови Кнеже-
вац за прошлу годину видљиво је 
да су укупни приходи и примања, 
са пренетим неутрошеним сред-
ствима, износили нешто више од 
424 милиона динара, док су укуп-
ни расходи и издаци вредни нешто 
више од 400 милиона динара.

-Откако сам 2. јуна ступио на 
дужност свакодневно се суочавам 
са неизмиреним обавезама од по 
неколико милиона динара, нагла-
сио је председник општине Радован 
Уверић, учествујући у расправи.- - 
Нису реализовани разни уговори, 
који се односе на ЈКП „7. октобар“, 
Дом здравља, рециклажни центар, 
спортске клубове, ...Свакодневно 
се суочавам са последицама не-
одговорног понашања локалне са-
моуправе у претходном периоду. 
Рецимо, студентске стипендије су 
повећане, али  дуг студентима изно-
си шест милиона динара. Куповани 
су мобилни телефони од по 100.000 
динара! Примера недомаћинског 
понашања је много и надам се да 
ћемо сазнати шта се дешавало про-
теклих година.

Одборник и бивши председник 
општине Драган Бабић (ДС) је том 
приликом, за говорницом, конста-
товао да је логично да нови органи 
власти истражују пословање прет-
ходника и да је најбитније да су 
књиговодстевни подаци тачни.

-Време ће показати да ли су наши 
резултати били добри и да ли су 
били у складу са законом, рекао је 
Бабић.

Скупштина општине је на ванред-
ном заседању именовала чланове 
Комисије за кадровска, админи-
стративна питања и радне односе, 
Комисије за представке и жалбе, 
Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта, 
Савета за буџет и финансије, Саве-
та за урбанизам, комуналну делат-
ност и заштиту животне средине и 
Мандатно имунитетске комисије. 

Такође су образоване Комисија 
за израду годишњег програма за-
штите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта и 
Комисије за спровођење поступка 
јавног огласа и јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини.

ОДБОРНИцИ
Одборници у Скупштини општине Нови Кнежевац 

су: Радован Јанчић, Зоран Пустињак, Зорица Уро-
шев, Жељко Мијатов, Александра Ранковић, Срђан 
Благојевић, Вељко Добрић, Јођеф Шајго, Жељка Де-
рикрава, Зоран Рауковић, Саша Лабус, Софија Јегдић, 
Ивица Галешев, Средоје Лазин, Боса Перкучин (сви из 
Српске напредне странке), следе Драган Бабић, Дра-
ган Недељков, Милан Кнежевић, Силвија Домонкош, 
Александар Миладинов (Демократска странка), Нан-
дор Ујхељи, Анико Јерас, Магдалена Ковач, Данијела 
Макра, Ђула Кесег, Деже Чејтеи, Анико Михок (Савез 
војвођанских Мађара), Милан Биговић, Ивица Брзак 
(Социјалистичка партија Србије), Дејан Мијатов и Ен-
дре Фехер (Лига соијалдемократа Војводине.
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СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕжЕВАц

ПРОСЛАВЉЕН 21. ЈУН
Химном „Боже правде“, у извођењу 

Хора наставника Основне музичке шко-
ле, почела је свечана седнице Скупштине 
општине, посвећена Дану општине Нови 
Кнежевац који се обележава 21. јуна. Сед-
ници су, између осталих, присуствовали 
гости пријатељских општина из Словеније 
и Мађарске, свештенство, представници 
суседних локалних самоуправа, као и пред-
ставници новокнежевачких привредника, 
инстититуција,удружења грађана, устано-
ва, предузећа и бројни грађани. У културно 
– уметничком делу програма приређеном 
поводом свечаности, учествовали су учени-
ци Музичке школе и ђаци Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“

-Од 2003. године празнујемо 21. јун као 
Дан општине, рекао је председник Скуп-
штине општине Нандор Ујхељи, обраћајући 
се скупу. – То је, управо, такав датум који је 
прихватљив за све и не везује се ни за један 
политички правац, или било коју идеологију. 
Као први дан лета повезан је са свим посло-
вима који су важни за опстанак нашег човека 
на овим просторима. Поред тога, Тиса је, за 
разлику од осталих панонских река, позната 
и по томе да управо у овом периоду цвета. 
Нашу лепотицу краси један веома необичан 
инсект, тиски цвет. И као што ларва тиског 
цвета мирује и чека свој велики дан неколи-
ко година, тако се и наш народ, на овом про-
стору будио и устајао из пепела  историјских 
превирања и трагичних рушења.

Осврнувши се на актуелни сазив локалног 
парламента, који је конституисан 1. јуна, 
Ујхељи је констатовао да је новоизабраним 
одборницима подршку дала значајна већина 
грађана. То поверење се мора узвратити пре-
даним и одговорним радом.

-Врата наше 
општине, као 
и моја, увек ће 
бити отворена 
за све грађане, 
а посебно за 
п р и в р е д н и -
ке, посленике 
културе, спор-
тисте и ом-
ладину и све 
пријатеље, да 
бисмо заједно, 
од ове општи-
не, направили 
пристојну и 
уређену сре-
дину, за живот 
свих грађана и 
наше деце, на-
гласио је Радо-
ван Уверић, председник општине Нови Кне-
жевац.- Скупштинском одлуком утврђено 
је да се Дан општине празнује 21. јуна. Као 
председник општине то поштујем, али мо-
рам и да Вас обавестим да ми се обраћају 
многу грађани са предлогом за промену да-
тума  неким другим даном, који је значајнији 
за нашу историју. Моја је обавеза да се у 
будућем периоду бавим овим проблемом и 
озбиљно, са сарадницима и грађанима, раз-
мотрим све предлоге, укључујући и актеул-
ни датум.

Уверић је том приликом констатовао да 
је Нови Кнежевац мала, сиромашна оп-
штина, која је годинама уништавана и да 
су актуелни показатељи о стању у привре-
ди, пољопривреди и другим делатностима 
поражавајући.

-Уз подршку Владе Републике Србије и 
Владе Аутономне Покрајине Војводине 
наш циљ је да оптинину Нови Кнежевац 
претворимо у место у којем ће радници ра-
дити, деца се школовати, а пензионери се 
заслужено одмарати, поручио је први човек 
општине, најављујући помоћ локалне само-
управе -  инвеститорима и предузетницима. 

Свечана седница СО Нови Кнежевац завр-
шена је достојанствено, уз песму Доситеја 
Обрадовића „Востани Сербије“, коју је от-
певао Хор наставника Музичке школе.

За одборнике, функционере и званице 
приређен је коктел у сали Народне  библи-
отеке „Бранислав Нушић“, а укусну и де-
коративну закуску су припремили ученици 
Средње школе „Доситеј Обрадовић“.

díSZÜLÉS KÖZSÉGÜnK nAPJA TISZTELETÉRE

mEGÜnnEPELTÉK JÚnIUS 21-ÉT
  Szerbia himnuszával vette kezdetét a 

képviselő-testület június 21-e,  községünk 
napja alkalmából tartott díszülése, melyet a 
törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola tanári kórusa 
énekelt. Az ünnepi rendezvényen többek között 
részt vettek Magyarország és Szlovénia baráti 
településeinek, az egyháznak, a szomszédos 
községek helyi önkormányzatainak képviselői, 
valamint községünk gazdaságának, vállalatainak, 
intézményeinek, a polgárok egyesületeinek 
képviselői és polgáraink is. Az ünnepség keretében 
rendezett művelődési műsorában felléptek a 
törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola növendékei és 
a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola diákjai. 

- A 2003-as esztendőtől június 21-ét ünnepeljük 
községünk napjaként, olyan dátumként, amely 
mindenki számára elfogadható és nem köthető 
semmiféle politikához, ideológiához sem – mondta 
ünnepi köszöntőjében Újhelyi Nándor, a községi 
képviselő-testület elnöke.

- Június 21-e, a nyár első napja, annak az 
évszaknak a kezdete, amikor virágba borul a 
természet. Ehhez az időszakhoz köthetők mindazok 
a tevékenységek, amelyek az e vidéken élő ember 
létére, fennmaradására nézve fontosak.  S e vidék 
embere eddig is megmaradt, s ezután is  megmarad 
ezen a szikes, végelláthatatlan bánáti rónaságon. 
Szorgalmas földművesek nemzedékei vetették és 
aratták a mindennapi kenyér alapanyagát képező, 
aranyat érő búzát. Éppen a nyár elejére esnek az 
aratás emberpróbáló munkálatai is, amelyek e 
vidéken a kaláka, az összefogás jellegzetességeit 
viselik magukon. Ez is egyik oka annak, hogy 
községünk napjaként június 21-ét ünnepeljük.   

Ám minden érv mellett, községünk egy hatalmas 
kiváltságot élvez, amely méginkább oka annak, 
hogy éppen ebben az időszakban ünnepeljünk 
s örüljünk. A község a Tisza napsütötte bal 
oldalán fekszik. Fenséges alföldi királynőnk 
kanyarogva a síkságon, hullámaival áthatol, 
beleszövődik azoknak a városoknak, falvaknak 
az életébe, amelyek a folyó mentén évszázadokon 
át elterülnek...A Tisza, a többi alföldi folyóval 
ellentétben, arról nevezetes, hogy éppen ebben 
az időszakban borul virágba. A természet pomázó 
virágokkal díszíti a kerteket, a mi szépséges 
folyónkat pedig egy ritka rovar, a tiszavirág ékesíti. 

 S mint ahogyan  a tiszavirág lárvája éveken 
át várja a nagy napot, amikor felrepülhet,  e 
vidék népe is feltámadt a hamuból a történelem                                                                                                                                       
forrongásai és tragikus világégései után. 

A jelenlegi összetételű képviselő-testület három 
héttel ezelőtt, június 1-jén alakult meg. A helyi 
parlamentnek,  tagjainak a polgárok többsége 
bizalmat szavazott az idei áprilisi választásokon. 
Ezt a bizalmat odaadó és felelősségteljes munkával 
lehet és kell viszonozni – fogalmazott ünnepi 
beszédében Újhelyi Nándor, a képviselő-testület 
elnöke.

- Az Önkormányzat és a saját irodám ajtaja is 
mindig nyitva áll minden polgár előtt, különösen 
pedig a vállalkozók, a kultúra iránt elkötelezettek, 
a sportolók, a fiatalok és minden barát előtt, hogy 
e községből együtt egy tisztességes és rendezett 
környezetet alakítsunk ki, minden polgár és 
gyerekeink életéhez - hangsúlyozta  Radovan 
Uverić, községünk polgármestere.

- A képviselő-testület határozattal döntött 

arról, hogy községünk napja június 21-e legyen. 
Polgármesterként ezt tiszteletben tartom, 
ugyanakkor közölnöm kell Önökkel, hogy számos 
polgár fordul hozzám e dátumnak valamely, a 
község történelmének jelentős dátumára való 
módosítására vonatkozó javaslattal. Kötelességem,  
hogy az elkövetkező időszakban munkatársaimmal 
s polgárainkkal közösen e problémával 
komolyabban foglalkozzak, megvitassak minden 
javaslatot, az aktuális dátummal együtt.

A polgármester közölte: Törökkanizsa kis, 
szegény község, mely évek során pusztult, 
megsemmisült s a jelenlegi gazdasági, mező-
gazdasági és egyéb tevékenységek helyzetét 
tükröző mutatók lesújtóak.

- Célunk, hogy a Szerb Köztársaság és Vajdaság 
Autonóm Tartomány  Kormányának támogatásával 
Törökkanizsát olyan helységgé változtassuk,  ahol 
a munkások dolgoznak, a gyerekek iskolába járnak, 
a nyugdíjasok pedig megérdemelten pihennek - 
üzente községünk polgármestere, bejelentve az 
Önkormányzat beruházók és vállalkozók számára 
nyújtott segítségét. 

A törökkanizsai képviselő-testület ünnepi ülése 
méltóságteljesen, Dositej Obradović:Vostani 
Serbije című versének tolmácsolásával zárult, 
az Alapfokú Zeneiskola tanári kórusának 
előadásában.

A tanácsnokok, tisztségviselők és meghívott 
vendégek ezt követően a Branislav Nušić 
Könyvtár termében alkalmi fogadáson vettek részt. 
A vendégváró, ízletes és szépen tálalt ételeket a 
Dositej Obradović Középiskola tanulói készítették.
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КОСАЧИцА
КОМУНАЛцИМА

Председник општине Радован 
Уверић уручио је нову, савремену ко-
сачицу директорки ЈКП „7. октобар“ 
Драгани Ђековић. За куповину маши-
не издвојено је из општинског буџета 
- 460.000 динара.

-Самоходна косачица, великог ка-
пацитета, битно ће помоћи месним 
комуналцима да смање трошкове и да 
у што краћем временском интервалу 
покосе травнате површине, наглаша-
ва Уверић. – Биће смањени трошкови 
одржавања механизације и потрошње 
горива, а један увежбани возач моћи 
ће, у будуће, да покоси цео новокне-
жевачки парк за један дан. Град ће 
бити уређен.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

МЕСТА ЗА 120 ПРВАКА
Просветни радници Средње школе 

„Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежев-
цу организовали су 17. јуна, поводом 
успешног завршетка школске године, 
пријем за представнике локалне само-
управе, споНзоре, донаторе и пријатеље 
школе. У прошлој школској години шко-
лу је похађало 240 ученика, који су се 
школовали за куваре, конобаре, посла-
стичаре, техничаре друмског саобраћаја 
и возаче моторних возила.

-У новој школској години планиран је 
упис 120 првака, каже професорица Зо-
рица Јолић. – Биће уписана два одељења 
од по 15 кувара и 15 посластичара, једно 
на српском и једно на мађарском настав-
ном језику . Потом једно одељење воз-
ача моторних возила на мађарском. То 
су одељења трогодишњег школовања, 
а техничари друмског саобраћаја, на 
оба језика, са по 30 ученика у одељењу 

првака, школоваће  се у трајању од чети-
ри године.

Интересантан је податак да Средњу 
школу „Доситеј Обрадовић“ похађа око 
60 одсто ученика који нису из новокне-
жевачке општине, него долазе из других 
комуна.

Захваљујући несебичном ангажма-
ну директорке Милице Гајин, шко-
ла унапређује наставу, и посредством 
пројеката обезбеђује савремену опрему 
за све наставне профиле. А, ученици 
могу да обављају практични део наста-
ве како у школским кабинетима, тако 
и у срединама из којих потичу. Средња 
школа успешно сарађује са сличним об-
разовним установама у земљи, као и у 
иностранству.

Приредивши пријем за госте, школа је 
припремила укусну и декоративну заку-
ску, која је дело овдашњих ученика.

ОБЕЛЕжЕН ДАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Ученици и професори Основне музичке 

школе из Новог Кнежевца приредили су 14. 
јуна, у вечерњим сатима, промотивни кон-
церт у центру града под симболичним на-
зивом „Наше руке дарују вам звуке“. Заин-
тересованим мештанима представили су се 
оркестар ученика школе, камерни ансамбли, 
хармоникаши, гитаристи, виолинисти и фла-
утисти.

-Одлучили смо да, на крају школске го-
дине, организујемо концерт у центру Новог 
Кнежевца, како бисмо свој рад представили 
широј публици и будућим ученицима, рекла 
је директорка школе Александра Нецков.

Музичку школу похађа 160 ученика на од-
сецима виолине, гитаре, хармонике, трубе, 
флауте, клавира и соло певања. А, предавачи 
су врсни професори. 

Поводом Дана школе, који се обележава 21. 
јуна, као Светског дана музике, на летњој по-
зорници у дворишту ове образовне установе 
организован је музички маратон, уз наступ 
свих ученика. 

-У нашој  мултинационалној и мултику-

лтуралној средини, већ дуго и успешно 
ради Основна музичка школа, рекла је по-
водом Дана школе Александра Нецков. - 
Уз музичко образовање, наши ученици од 
најранијег узраста усвајају истинске умет-
ничке вредности, развијају радне навике, 
стичу културу посећивања концерата и не-
ретко се опредљељују за музику – као будућу 
професију.

Након музичког маратона, на летњој по-
зорници је приређен и свечани концерт, а по-
том је ученицима који су освојили запажене 
резултате на многобројним такмичењима 
широм земље похвалнице уручио Владимир 
Ранков, члан Општинског већа за образовање, 
културу, науку и друштвену бригу о деци. 
Награђени су: Вељко Вучевић, Исидора 
Гајин, Ђурђина Кукољ, Катарина Пурић, Ми-
лица Закић, Жељана Петровић, Небојша Ни-
колин, Дуња Томас, Јелена Николин, Љиљана 
Томас, Јована Јегдић, Дуња Јегдић, Матеја 
Шоти, Кристина Станков, Дуња Лукић, 
Миливој Попов, Данијела Мијатов, Мима 
Момић, Жофиа Шоти и Јована Егеља.

СЛИКАРИ ИЗ
РЕГИОНА

У МС КУЋИ
Удружење оболелих од мултипле 

склерозе Севернобанатског округа 
организовало је, 14. пут узастопно, 
Међународну хуманитарну ликов-
ну колонију „Живот је уметност“. 
Колонију је, 24. јуна, свечано отво-
рио др Јован Миловановић, члан Оп-
штинског већа ресорно задужен за 
здравство и социјалну политику.  

 У просторијама МС куће у Но-
вом Кнежевцу ствара 25 сликара 
из Србије, Бугарске, Македоније и 
Хрватске. Рад у колонији траје до 
краја јуна. Према речима Слави-
це Зорић, председнице Удружења, 
ликовна дела настала на колонији 
намењена су продаји, а новац 
прикупљен на тај начин традицио-
нално се користи за опремање МС 
куће. 

Покровитељи ове манифестације 
су Покрајински секретаријат за 
здравство и општине Нови Кнежевац 
и Кањижа.
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УСПЕХ СТОНОТЕНИСЕРКЕ
ОБИЛИЋ – АЛЕВЕ

ВИГЊЕВИЋЕВОЈ ТРИ 
БАЛКАНСКА ЗЛАТА

Стонотенисерка Обилић Алеве Драгана 
Вигњевић освојила је недавно троструку 
титулу првака Балкана у јуниорској 
конкуренцији. На недавно одржаној 
Балканијади у Тивту постала је првакиња 
у појединачној конкренцији, злато је 
освојила и у дублу са Вршчанком Тијаном 
Јокић, а заслужна је и за проглашење 
репрезентације Србије за најбољу на 
Балкану.

Тим поводом талентованој играчици 
је приређен пријем у Прехрамбеној 
индустрији АД „Алева“ у Новом 
Кнежевцу, која је спонзор СТК Обилић 
– Алева. Пријему су присуствовали и 
Драгослав Вигњевић, председник клуба, 
и директор Гимназије Нови Кнежевац 
Милан Чубрило. Вигњевића је, иначе, 
одлична ученица другог разреда овдашње 
Гимназије.

-Драго нам је да, као приватна 
компанија, подржавамо СТК Обилић 
– Алева, који је ове сезоне међу 
најуспешнијима у Србији, при чему је 
сениорска екипа вицешампион, а титула 
јој је измакла у финалу плеј офа против 
екипе Новог Сада, коју су наше девојке 
два пута побеђивале у лигашком делу 
првенства. Радују нас успеси Драгане 
Вигњевић на Балканијади за јуниорке, а 
пошто имамо квалитетну екипу надам се 
да ћемо у наредној сезони остварити циљ 
и освојити прву титулу државног првака 
Србије, рекао је директор производње у 
АД „Алева“ Радован Јанчић.

СТОНИ ТЕНИС – ПРВА СУПЕР ЛИГА ЗА жЕНЕ
НАШЕ ДЕВОЈКЕ ДРУГЕ У ДРжАВИ
У борби за првака, стонотенисерке 

„Обилић – Алеве“ изгубиле су, 
недавно, у плеј офу, од екипе Новог 
Сада и заузеле друго место у Србији. 
Наше девојке су у оба сусрета плеј 
офа поражене од Новосађанки. 

Редовно првенство наше стоно-
тенисерке завршиле су на првом 
месту, славивши у оба сусрета 

против екипе Новог Сада. Међутим, 
у плеј офу су подлегле притиску и у 
првом сусрету су, на домажем терену,  
поражене разултатом 2:4, док су у 
Новом Саду несрећно изгубиле са 3:4.

За Обилић – Алева играле су: 
Драгана Вигњевић, Ема Речко, 
Александра Радоњић и Тамара 
Агоштон.

ПОЧИЊЕ ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Традиционални турнир у малом фуд-
балу почеће у суботу, 2. јула, на стадио-
ну у дворишту Средње школе „Доситеј 
Обрадовић“. Организатор турнира 
је Удружење грађана „Спорт за све – 
Тиса“, на чијем је челу Недељко Криша-
ногв, а генерални спонзор је општина 
Нови Кнежевац. Такмичење ће трајати 
три недеље, а надмећу се фудбалери у 
три категорије: деца (основци), сениори 
и ветерани- 35 плус.

џУДО КЛУБ „ЗМАЈ“ ИЗ СРПСКОГ КРСТУРА

ДВА ЗЛАТА И СРЕБРО 
У БЕЛТИНцИМА

Џудисти „Змаја“ из Српског Крсту-
ра освојили су три медаље на недав-
но одржаном Седмом међународном 
купу у Белтинцима, у Словенији.  
Ђорђе Обрадовић је освојио зла-
то у конкуренцији старијих пиони-
ра (60 клиограма), док је Алексан-
дра Николић, у истој конкуренцији, 
освојила златну (40 килограма) и среб-
рну медаљу (34 килограма).

Према речима председника Џудо 
клуба „Змај“ Рајка Тодоровића у 
Словенији су се, поред домаћина, так-
мичили и џудисти из Србије, Аустрије, 
Хрватске и Босне и Херцеговине. 
Трошкове путовања у Словенију фи-
нансирала је општина Нови Кнежевац.

ФУДБАЛ – СУБОТИЧКА ЛИГА

ОБИЛИЋ
ВИцЕШАМПИОН

Фудбалери Обилића освојили су 
друго место у недавно завршеном 
првенству Суботичке подручне 
лиге. „Витезови“ су посустали у 
финишу првенства, а претекло их 
је Потисје из Кањиже, које је на тај 
начин изборило пласман у виши 
ранг такмичења.

Нашима се осветило неколико 
лоших резултата у последњим ко-
лима, што су комшије из Кањиже 
искористиле и претекле црвено – 
беле.

ФУДБАЛ – ПОТИСКА ЛИГА
ХАЈДУК ПОСУСТАО У ФИНИШУ
Три кола пре завршетка Потиске фуд-

балске лиге, Хајдук из Подлокања је во-
дио „мртву“ трку са Јадраном из Санада 
за место првака које обезбеђује плас-
ман у Суботичку подручну лигу. Тим из 
Подлокања је посустао у финишу, тако 
да је прво место освојила екипа из Са-

нада.
Од наших представника Славија из 

Банатског Аранђелова је освојила шесто 
место, Јединство из Српског Крстура је 
седмо, Граничар из Ђале је девети, док 
је Тромеђа из Мајдана претпоследња – 
једанаеста.


