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ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
ИГОР МИРОВИЋ ПОСЕТИО НОВИ КНЕЖЕВАЦ

“ЛАГАНИ ТИСКИ СПУСТ“
13. АВГУСТА

Општина Нови Кнежевац организоваће у суботу, 13. августа, традиционалну туристичку манифестацију „Лагани
тиски спуст“. Према речима Владимира Ранкова, ресорног члана Општинског већа, „Спуст“ ће бити организован
у складу са скромним финансијским
могућностима, а у вечерњим сатима ће
на обали Тисе, бити приређен рок концерт.

РЕЧНИ ЕКОЛОШКИ КАРАВАН

СТОНОТЕНИСКЕРКЕ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНКЕ ЕВРОПЕ

ЈУНИОРКЕ УСПЕШНЕ
У ЗАГРЕБУ

Нови Кнежевац ће у уторка, 9. августа,
бити домаћин Речном еколошком каравану
„Регата Река“, који стартује 30. јула из Старе Пазове. Пловила Регате стижу на обалу
Тисе у нашем граду у 16,00 часова. Према
речима ресорног члана Општинског већа
Владимира Ранкова биће то прилика за туристичку промоцију Новог Кнежевца.
Речни еколошки каравана ове године,
први пут, има међународни карактер, и
трајаће 15 дана. Пловила полазе из Старе
Пазове, а заустављаће се у Тителу, Царској
Бари, Зрењанину, Новом Бечеју, Молу, Сенти, Кањижи, Сегедину, Новом Кнежевцу,
Ади, Бечеју, Арадцу, Сланкамену и Старим
Бановцима. Регата ће пловити Бегејем, каналом Дунав – Тиса- Дунав и Тисом.

ЗАСЕДАО ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

НАСЛЕЂЕНИ ДУГОВИ ОД 323 МИЛИОНА

Друга редовна седница Скупштине
општине Нови Кнежевац одржана је у
понедељак, 18. јула. Већином гласова одборника није прихваћен Извештај о раду
и финансијски извештај ЈКП „7. октобар“ за 2015. годину.
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
На жалост, приметио је председник
општине, бивши функционери нису
вратили инвентар који су задужили.
Тако да ни Драган Бабић није вратио мобилни телефон вредан више
од 1.000 евра. А, на допис општинске
службе да врати мобилни, Бабић је у
свом допису одговорио да је спреман
да плати преостале три рате за телефон, пошто га је већ користио (и делимично исплатио) током девет месеци
председниковања.

Образлажући предлог Општинског
већа да се извештај месних комуналаца
не прихвати, председник Одборничког
клуба Српске напредне странке Радован
Јанчић је навео да је извештај штур, непрецизан и не обухавата све делатности
предузећа.
-У претходном периоду ЈКП „7. Октобар“ је било предузеће за запошљавање
кадрова Демократске странке, тако да
сада има више непроизводних него производних радника, рекао је Јанчић.- Нису
предочени ни разлози за блокаду рачуна
фирме, због које су запосленима седам
месеци исплаћиване минималне зараде. Тим поводом предузеће су тужили
запослени, али и директорка Драгана
Ђековић!
Јанчић је, између осталог, поставио
питање да ли је наменски потрошен
новац за баждарење водомера, као и гасомера.Констатовао је да су неуређени
пијаца, гробља и зелене површине. Навео је и податак да грађани дугују комуналцима 17 милиона динара.
-Значајно је и питање градске
канализације у Новом Кнежевцу, констатовао је Јанчић.- ЈКП „7. Октобар“ су
на управљање поверени канализациони
систем и канализациона мрежа, на коју
је прикључено 237 домаћинстава. Али,
добро знамо да канализација нема употребну дозволу без пречистача, који није
изграђен.
Реагујући на тврдње Радована Јанчића,
Драгана Ђековић је изјавила да је циљ
стварање искривљене слике о директору,
Надзорном одбору и пословодству.
Ђековићева је, такође, навела да је независни ревизор прихватио финансијски
извештај комуналаца за 2015. годину.
-Када сам преузела дужност директора
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фирме, крајем 2012. године, наследила
сам дуг према Србијагасу вредан 40 милиона динара, као и дуг локалне самоуправе и буџетских корисника, рекла је
Драгана Ђековић.- У међувремену смо
постигли репрограм са Србијагасом, а
прошле године смо исказали добит.
Скупштина општине је, између
осталог, већином гласова прихватила Извештај о извршењу програма
пословања ЈП „Дирекција за изградњу
града“ за 2015. годину.

каси.
Нова локална самоуправа је наследила, од претходне, укупан дуг вредан 323
милиона динара, прецизирао је Уверић.
-Вода са крова у централном вртићу у
Новом Кнежевцу цури на све стране, а
поправка би коштала „свега“ 4,5 милиона динара. – А, током 2015. и у првих
пет месеци 2016. године бивша локална самоуправа је за репрезентацију потрошила скоро шест милиона динара,
од тога у „Ловцу“ у Новом Кнежевцу

За директора Народне библиотеке „Бранислав Нушић“ именована је
Габријела Ромхањи, мастер учитељ из
Новог Кнежевца. Такође су разрешени и именовани нови чланови управних и надзорних одбора у установама и
институцијама чији је оснивач општина
Нови Кнежевац.
Одборници су прихватили и Одлуку
о мерама за заштиту пољопривредног
земљишта и организације заштите пољопривредног земљишта на
територији општине Нови Кнежевац.
На више одборничких питања одговарали су председник општине Радован
Уверић и одборник и народни посланик
Радован Јанчић.
- Стање које смо затекли, или које сам
затекао, у општинској каси је најблаже
речено катастрофално, констатовао
је Уверић одговарајући на питање
посвећено буџету општине. Када сам 1.
јуна изабран за председника, мој претходник Драган Бабић је рекао „да иза
себе оставља на рачуну наменска средства сасвим довољна да се настави инвестициони циклус“. Не знам зашто није
говорио о обавезама, дуговима, ненаменском и нерационалном управљању
средствима буџета, просто речено расипничким односом према општинској

– три милиона динара. Интересантно је
да се трошило чак и 31.маја 2016. године, за ручак или вечеру за 24 особе! О
стотинама килограма сировог свињског
и јунећег меса, рибе, десетинама срна,
пекарским и посластичарским производима, кондиторским производима и воћу
не бих ни говорио, испао бих ситничав,
боље рећи малициозан.
Обавезе општине су 1. јуна биле вредне нешто више од 82 милиона динара,
БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА
Одговарајући на једно од питања
која су постављали одборници Српске
напредне странке, Радован Јанчић.
је говорио о бициклистичкој стази у
Новом Кнежевцу, као о промашеној
инвестицији, која није завршена и због
начина на који је изграђена не може
добити употребну дозволу
а укупне обавезе буџетских корисника скоро 31 милион динара. Општина
је у априлу ове године изгубила судски
спор са „Војпутем“ из Суботице због
одустајања бившег председника Драгана Бабића од изградње Црнобарског
пута (Бабић је од изградње одустао
2009. године). Због изгубљеног судског
спора и дуга за исплату општина дугује

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ ПОСЕТИО НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ДИНАРА

„Војпуту“ своту већу од 170 милиона
динара, тако да постоји стална претња
за блокаду рачуна.
Обавезе општине, између осталог,
расле су за изградњу рециклажног
дворишта, вишка радова на санацији
путева, учешћа у санацији водвода,
несиплаћених (заосталих) накнада одборницима и стипендија студентима и
средњошколцима,... Све у свему претходници су олако планирали и трошили, а често и потписивали штетне уговоре, па су обавезе из општинске касе
енормно расле.
-У петак, 15. јула, смо успели да
обезбедимо 65,5 милиона динара од
Управе за капитална улагања Војводине
за плаћање привремене ситуације за
изградњу канализације, а како ћемо до
коначне ситуације не знам, запитао се
Уверић. -Може ли ова општина да обезбеди 323 милиона динара? Одговор је
потпуно јасан – НЕ МОЖЕ!
Новац је трошен за високе, вишемилионске, исплате појединцима, потом
еко редарима, а упркос чињеници да у
Општинској управи постоји довољан
број радника, поједини послови су поверавани фирми „Енигма плус“ из
Сенте и то за 2015. годину у вредности
већој од 6,6 милиона динара, а за 2016.
већој од 5,3 милиона динара.
Брисањем ових радних места из
систематизације Општинске управе отварана је могућност за запошљавање
партијских кадрова и родбине бивше
власти.
-Ко је тачно ишао на екскурзије у
Венецију, Праг, Беч, Краков - не постоји
тачна евиденција, али се зна да је утрошено преко 2,2 милиона динара. ФК
„Обилић“ је у периоду од 2008 до 2016.
године из буџета општине обезбеђено
више од 13,7 милиона динара, што је
скоро половина средстава која су се
ових година издвајала за спорт, резигнирано је констатовао Уверић,
наглашавајући да су грађани општине
од демократске власти, која се руководила девизом „после нас потоп“, наследили само дугове.
Реплицирајући актуелном председнику, Бабић је изјавио да Српска напредна
странка користи скупштинску говорницу за своју промоцију, уместо да говори
о плановима за развој општине. Тим поводом Радован Јанчић је позвао Бабића
на свечаност поводом завршетка радова
на реновирању зграде Основне школе
у Српском Крстуру, коју је покренула
нова локална самоуправа. Свечаност ће
бити уприличена 28. августа, на Велику
Госпојину.

КОНКРЕТНИ ПЛАНОВИ РАЗВОЈА

Председник Владе Војводине Игор
Мировић и директор Управе за капитална улагања Војводине Недељко
Ковачевић посетили су у суботу, 23.
јула, Нови Кнежевац и разговарали са
руководством новокнежевачке општине, на челу са председником Радованом Уверићем и народним послаником
Радованом Јанчићем. Том приликом
постигнут је договор о заједничким
активностима на реализацији више
пројеката. Била је то прва радна посета
покрајинског премијера једној општини, откако је изабран.
-Задовољан сам чињеницом да је руководство општине Нови Кнежевац током
разговора назначило веома конкретне
планове развоја, у којима ће учествовати и Аутономна Покрајина Војводина,
нагласио је покрајински премијер. – У
наредном периоду ћемо заједнички радити на изради пројектне документације
за нову индустријску зону у Новом
Кнежевцу, а наш циљ је да у ову средину усмеримо инеститоре, који ће отворити нова радна места. Наставићемо
добре пројекте, као што је изградња
канализације, а реализоваћемо и нове.
Грађани Новог Кнежевца очекују да се
настави изградња канализације, а ми
ћемо то и учинити. Наши критеријуми
су такви да нећемо, из чисто политичких разлога, прекидати реализацију
добрих пројеката, који су технички и
финансијски изведени коректно. Други
критеријум подразумева реализацију
економских пројеката и покретање инвестиционог циклуса.

Поред тога представници Управе за
капитална улагања Војводине, су већ у
понедељак, 25. јула, били на терену у
Основној школи у Српском Крстуру и
у Дому здравља у Новом Кнежевцу. На
тај начин ће, на предлог општинског
руководства, бити започети припремни
послови на санацији објеката, који су у
лошем стању.
-У склопу припрема за 2017. годину,
планирам да посетим свих 45 општина у Војводини, нагласио је Мировић,
најавивши заједничке радове у наредној
години, у зависности од расположивих
средстава.
У обраћању медијима, председник
општине Радован Уверић је изјавио да
је председника Покрајинске владе упознао са проблемима општине, као што су
дугови, али и са добрим пројектима, као
што је изградња канализационе мреже.
Уверић је истакао да је преостало да се
изградња мреже заврши, а потом је неопходно изградити и пречистач отпадних вода.
Након обиласка једне од четири црпне
станице за препумпавање отпадних
вода у систему канализационе комуналне инфраструктуре и обновљеног
објекта одељења Специјалне болнице
за психијатријске болести „Свети врачеви“ у Новом Кнежевцу, председник
Мировић је изразио задовољство што су
радови на изградњи дела канализационе мреже приведени крају, као и радови
на санацији једног објекта Специјалне
болнице. Оба пројекта је реализовала
Управа за капитална улагања Војводине.

3

A KÖZSÉGI-KÉPVISELŐ TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

A HÁTRAHAGYOTT ADÓSSÁG 323 millió

A
törökkanizsai községi képviselőtestület második rendes ülését 2016. július
18-án (hétfőn) tartották meg. Az ülésen a
tanácsnokok szavazattöbbséggel vetették el
az Október 7. Kommunális Vállalat 2015-ös
évi munkájáról szóló jelentést és pénzügyi
jelentést.
A Községi Tanácsnak a helyi kommunális
cég jelentésének visszautasítására vonatkozó javaslatát indokolva a Szerb Haladó
Párt frakciójának elnöke, Radovan Jančić
kijelentette, hogy a jelentés hiányos,
pontatlan s nem tartalmazza a cég összes
tevékenységét.
– Az előző időszakban az Október 7.
Kommunális Közvállalat a Demokrata
Párt kádereit foglalkoztató hellyé vált, így
most nem a termelő, hanem a nemtermelő
munkásokból van több a cégben - mondta
Radovan Jančić. – Nem nevezték meg a
vállalat számlájának zárolását kiváltó okokat
sem, amely miatt a foglalkoztatottak hét
hónapon át minimális fizetést kaptak. Ennek
okán a dolgozók pert indítottak a cég ellen,
de megtette ezt az igazgatónő, Dragana
Đeković is!
Radovan Jančić többek között feltette a
kérdést: célszerűen használták-e fel a víz- és
gázórák ellenőrzésére szánt pénzösszegeket.
MOBILTELEFONOK
Sajnos - szögezte le a polgármester
- a volt önkormányzati tisztségviselők
nem szolgáltatták vissza a leltári, általuk
használt tárgyakat. Így Dragan Babić
sem adta vissza a több mint 1.000 euró
értékű mobiltelefont. A községi szolgálat
mobiltelefon visszaszolgáltatására vonatkozó válaszlevelében Babić közölte: a
telefon megmaradt három részletének
fizetésére hajlandó, tekintve, hogy
elnökként azt kilenc hónapig használta (s
részben kifizette).

Elmondta még, hogy a piac, a temetők és
a zöld területek sincsenek karbantartva.
Elhangzott az az adat is, hogy a polgárok
17 millió dinárral tartoznak a kommunális
vállalatnak.
– Fontos kérdés a törökkanizsai városi
szennyvízhálózat kérdése is – jelentette
ki Jančić. – A szennyvízhálózat és a
szennyvízelvezető rendszer felügyeletét az
Október 7. Kommunális Vállalatra bízták,
amelyre 237 háztartást kapcsoltak rá. Ám jól
tudjuk, hogy a ki nem épített szennyvíztisztító
nélküli hálózat nem rendelkezik használati
engedéllyel.
Radovan Jančić megállapításaira reagálva
Dragana Đeković, a kommunális vállalat
igazgatónője kijelentette, hogy a cél az
igazgatóról, a felügyelőbizottságról és a
vezetőségről alkotott hamis kép kialakítása.
Az igazgatónő kijelentette továbbá, hogy a
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független ellenőr jóváhagyta a vállalat 2015ös évi jelentését.
- Amikor igazgatónőként 2012 végén
átvettem a vállalat vezetését, vele együtt
megörököltem a 40 millió dináros
adósságot a Srbijagas felé, valamint a
helyi önkormányzat és a költségvetés
eszközhasználóinak hátralékát is. Időközben
a Srbijagassal létrejött az adósságrendezés, a
tavalyi évben pedig nyereséget mutattunk ki.

felhasználásáról.
Az új helyi önkormányzat 323 millió
dináros adósságot örökölt az előző
vezetőségtől – pontosított a polgármester.
– A törökkanizsai központi óvodaépület
teteje minden irányban beázik, s javítása
„csak” 4,5 millió dinárba kerülne. A 2015ös év folyamán és a 2016-os esztendő
első hat hónapjában pedig a volt helyi
önkormányzat reprezentációs költségek

A községi képviselő-testület többek
között szavazattöbbséggel hagyta jóvá a
Városrendezési Igazgatóság Közvállalat
2015-ös évi ügyviteli tevékenységéről szóló
jelentést.
A Branislav Nušić Könyvtár igazgatónőjévé Romhányi Gabriella törökkanizsai
mesterfokozatú tanítónőt nevezték ki. A
helyi parlament ülésén kinevezték továbbá a
község által alapított intézmények igazgatóés felügyelőbizottságának tagjait is.
A tanácsnokok jóváhagyták továbbá a
község területén található mezőgazdasági
földterületek és szervezetek védelmére
vonatkozó intézkedésekről szóló határozatot.
Több tanácsnoki kérdésre adott választ
községünk polgármestere, Radovan Uverić
és Radovan Jančić köztársasági képviselő.
- A községi költségvetés állapotát,
amely várt rám, ránk, a legenyhébb
kifejezéssel élve is a katasztrofális jelzővel
jellemezném – jelentette ki Radovan Uverić
a községi kasszára vonatkozó tanácsnoki
kérdés kapcsán. Amikor június 1-jén
megválasztottak a község polgármesterévé,
elődöm, Dragan Babić azt mondta: a
számlán elegendő összeget hagy maga
után a beruházói ciklus folytatásához. Nem
tudom, miért nem szólt a kötelezettségekről,
adósságokról, a költségvetés nem célirányos
és ésszerűtlen igénybevételéről, egyszerűen
szólva a községi pénzek pazarló módon való

címén közel 6 millió dinárt költött el, s ebből
a törökkanizsai Lovac étteremben - hármat.
KERÉKPÁRÚT
A Szerb Haladó Párt tanácsnokai által
feltett kérdések egyikére válaszolva
Radovan
Jančić
a
törökkanizsai
kerékpárútról mint téves beruházásról
beszélt, melyet nem fejeztek be, s a
kiépítés módja miatt az nem kaphat
használati engedélyt.
Érdekes, hogy még 2016. május 31-én is 24
személy ebédelt vagy vacsorázott! A több
száz kilogramm nyers sertés- és marhahúsról,
halról, több tíz őzről, pékárúról, süteményről,
édességről és gyümölcsről nem is beszélnék
- kicsinyesnek, jobban mondva gonosznak
tűnnék.
- A község kötelezettségei június 1-jén
több mint 82 millió dinárt tettek ki, a
községi költségvetés igénybevevőinek
összesített kötelezettségei pedig közel 31
millió dinárosak. A község idén áprilisban
elvesztette a szabadkai Vojputtal folytatott
bírósági pert, mégpedig azért, mert Dragan
Babić volt községi elnök elállt a feketetói
út kiépítésétől - mégpedig a 2009-es
esztendőben. Az elveszített bírósági per és
adósság miatt a község több mint 170 millió
dinárral tartozik a Vojputnak, így állandóan

dinár

fennáll a számla zárolásának veszélye.
– A község kötelezettségei tovább
növekedtek többek között az újrahasznosító
udvar kiépítésével, az úthálózat javításának
többletmunkálataival, a vízvezetékhálózat
javításához való hozzájárulással, a ki nem
fizetett (adósság) tanácsnoki térítménnyel, a
középiskolai és egyetemi ösztöndíjakkal…
Mindent összevetve az előző vezetés
könnyen tervezett és költekezett, s gyakran
hátrányos szerződéseket kötött, így a
községi kasszát illető kötelezettségek óriási
mértékben nőttek.
– Július 15-én, pénteken sikerült 65,5
millió dinárt biztosítanunk a Tartományi
Nagyberuházási Alaptól a szennyvízhálózat
kiépítését
illető
ideiglenes
helyzet
költségeire, ám nem tudom, hogyan fogunk
eljutni a végleges állapotokhoz – fogalmazott
Uverić. – Vajon biztosíthat-e ez e község
323 millió dinárt? A válasz nyilvánvaló –
NEM!
– A pénzeszközöket egyes személyek
magas összegű kifizetésére meg ún.
környezetvédelmi őrökre fordították, s
annak ellenére, hogy a Közigazgatási
Hivatal elég dolgozóval rendelkezik, egyes
munkafeladatokat a zentai Enigma plus
cégen keresztül biztosítottak, mégpedig
a 2015-ös évre több mint 6,6 millió, míg
a 2016-os évre több mint 5,3 millió dinár
értékben.
E munkahelyeknek a Közigazgatási
Hivatal munkakököri besorolásából történő
törlésével megnyílt a lehetőség az előző
kormány pártembereinek és rokonainak
foglalkoztatására.
- Arról nincs pontos nyilvántartás,
hogy ki utazott velencei, prágai, bécsi és
krakkói kirándulásokra, de tudjuk, hogy
ezek költsége több mint 2,2 millió dinár
volt. Az Obilić Labdarúgó Klub számára
a 2008 és 2016-os év közötti időszakban
a községi költségvetésből több mint 13,7
millió dinárt biztosítottak, amely közel
felét teszi ki azoknak a pénzeszközöknek,
amelyeket ezekben az években a sport
támogatására különítettek el – összesítette
községünk polgármestere, Radovan Uverić,
kihangsúlyozva, hogy a demokratikus
hatalomtól, amely az „utánunk a vízözön“
jelszóval vezette a községet, polgáraink csak
adósságot örököltek.
A jelenlegi polgármester felszólalására
reagálva Dragan Babić kijelentette, hogy
a Szerb Haladó Párt saját népszerűsítésére
használja fel a szószéket, ahelyett, hogy
a község fejlesztésére irányuló tervekről
szólna. A felszólalás kapcsán Radovan Jančić
meghívta Babićot a szerbkeresztúri általános
iskola felújításának befejezése alkalmából
rendezett ünnepségre, mely beruházást az új
összetételű helyi önkormányzat kezdett meg
s amelyet augusztus 28-án tartanak.

УБРЗАНО РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛЕ
У СРПСКОМ КРСТУРУ
У кратком временском интервалу од конституисања нове локалне самоуправе у
Новом Кнежевцу, нашу општину је два пута посетио Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и
националне мањине. Њилаш је оба пута разговарао са руководством новокнежевач-

ке општине о реновирању зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Српском
Крстуру. У друштву председника општине Радована Уверића, народног посланика
Радована Јанчића, заменика председника општине Чиле Урбан Орос, председника
Скупштине општине Нанодра Ујхељија и секретара СО Роберта Отота, покрајински
секретар је у понедељак, 18. јула, у раним јутарњим часовима, посетио школу, која
је, према најновијим налазима републичког санитарног инспектора у очајном стању
и не испуњава услове за рад.
Међутим, локална самоуправа убрзано решава овај хронични проблем, тако да
је захваљујући ангажману Уверића, Јанчића и Урбан Оросове, у међувремену, већ
обезбеђено 1,3 милиона динара. Захваљујући тим средствима ових дана је урађена
хидроизолација објекта.
Покрајинском секретару Њилашу је, том приликом, уручен стручни елеборат о
неопходним радовима на адаптацији зграде школе.За адаптацију је потребно обезбедити 7,5 милиона динара. Локална самоуправа очекује помоћ Владе Војводине
и Владе Републике Србије.
Основна школа у Српском Крстуру обележиће 1. септембра 50 година постојања,
а руководство општине најављује да ће ова образовна установа бити реновирана на
време, пре почетка нове школске године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ВЛАСНИКЕ БАШТА
Обавештавамо све грађане, који у склопу домаћинства имају башту на територији новокнежевачке општине и који нису урадили
конверзију (претварање баште из државне у приватну својину) да под
хитно обаве конверзију у Катастру у Новом Кнежевцу. Пре одласка
у Катстар, грађано могу, на сајту општине www. noviknezevac.rs, да
провере да ли су њихове баште обухваћене годишњим Програмом за
издавање државног земљишта у закуп.То је неопходно пошто ће све
баште које су у државној својини бити предмет лицитације државног
земљишта које се издаје у закуп.
СКУПШТИНКСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
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ИНТЕРВЈУ: БОЈКА ЈАНЧИЋ, НАЧЕЛНИЦА ЗА БУЏЕТ

ОЧЕКУЈЕ НАС ПЕРИОД УБРЗАНОГ РАЗВОЈА
Нова начелница одељења за буџет, финансије и привредне делатности новокнежевачке општине је Бојка Јанчић, дипломирани економиста из Српског Крстура. Полазна основа
за будући рад локалне самоуправе јесте разматрање стања у
буџету. Тим поводом смо разговарали са Јанчићевом.
Након конституисања актуелног сазива Скупштине
општине Нови Кнежевац и избором функционера и извршних органа власти, које је обављено 1. јуна, започели
сте увид у буџет општине. На који начин бисте дефинисали наслеђену општинску касу?
Веома је једноставно дати одговор на ово Ваше питање:
„Општинска каса је празна“. Можда је боље рећи да је до
те мере испражњена да ће бити веома тешко испунити све
обавезе пројектоване Одлуком о буџету oпштине Нови Кнежевац за 2016. годину.
Бивша „власт“ је, иначе, тако планирала расходну страну
буџета како би и после избора 24. априла, по сваку цену, и
даље управљала животима наших грађана, уопште не водећи
рачуна о приходима који се у нашој општини реално могу
остварити. Све је, дакле, било у функцији избора и опстанка
на власти по сваку цену, без обзира што се преузете обавезе
не могу испунити, а да не говорим о изреченим обећањима.
На срећу свих нас, гласачи су на изборима препознали ову
- најважнију чињеницу и казнили бахате вође Демократске
странке и код нас, као што су то учинили у свим општинама
Србије, а посебно у Северној српској покрајини - Војводини.
Суочавате се, по свему судећи, са бројним проблемима
и дуговима из претходног периода, а календарска година је увелико у току. Да ли ћете успети да испуните све
буџетске обавезе из „заоставштине“ претходне локалне
самоуправе, коју је предводила Демократска странка?
Биће то веома тешко. Заиста је проблема превише и они се
могу сврстати у неколико група. Прво - обећања која су многима дата не би ни они, да су не дај Боже остали на власти,
испунили.
Друго, мере штедњe морају се до те мере увести како у
општини, тако и код свих буџетских корисника, да бисмо избегли многе непотребне трошкове.
Оно што је, можда, за грађане најбитније је да ћемо погасити сва фиктивна и непотребна радна места, која су, иначе,
успостављена за заслужне припаднике Демократске странке
и родбину њихових лидера. Рационализација је неизбежна. Додала бих и то да је председник општине др Радован
Уверић већ наложио израду нове систематизације радних
места, пре свега у Општинској управи, али и у свим јавним
предузећима и установама.
До ребаланса буџета мора доћи и веома брзо ћемо грађане
упознати са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2016. годину.
Установили сте да су поједини уговори, које је у претходном периоду прихватила општина Нови Кнежевац – штетни. О каквим уговорима је реч и постоји ли
могућност да се они раскину?
„Штетни“ је груба реч, али је чињеница да су бројни уговори били апсолутно непотребни и временски лоше планирани.
Најлакши пут до одговора је постављање питања којих
је је много. Зато ћу Вас и све грађане општине Нови Кнежевац питати да ли мислите да је планирани и најављени
„Велнес центар“ баш ове године био потребан граду? Да ли
су нам подземни контејнери милионских вредности толико
недостајали, па су нам чак и испоручени, иако немамо средстава за њихово постављање, као ни механизацију за њихово
пражњење? Да ли нам је потребно на десетине лап топова,
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мобилних телефона,
бежичних интернет
прикључака? Да ли
су нам потребни
милионски износи
за репрезентацију,
уговори за пружање
бројних непотребних услуга итд,…?
Уговоре је веома
тешко
раскидати.
Морамо сачекати да
престану да важе,
али будите сигурни
да ћемо бројне и раскинути.
Наша општина
је, у претходном
мандату,
изгубила судски спор и
дугује
„Војпуту“
из Суботице (као
извођачу радова)
своту од око 170 милиона динара - због
Црнобарског пута
који није изграђен.
Да ли буџету прети
блокада рачуна и
због чега изградња тог Царског друма није настављена
и завршена?
Изградња Црнобарског пута је стогодишња жеља грађана
наше општине. Зашто изградња није настављена и завршена
није питање за мене. Наши бивши руководиоци су на суду
затражили раскид уговора са извођачем радова и ушли у
осмогодишњи судски процес. Због чега - то би најбоље они
могли да објасне. Али, уговор је раскинут, а пресуђено је да
морамо исплатити радове које су извођачи извели, наравно
уз обрачун припадајуће камате. Пресуда је коначна, тако да
општина данас дугује нешто више од 170 милиона динара
и заиста је могућа блокада рачуна. Ипак, мислим да рачун
неће бити блокиран, имајући у виду одличне односе које данас имамо са „Војпутем“
Председник општине др Радован Уверић је о овом проблему упознао многе, па и председника Владе Републике Србије
господина Александра Вучића и очекују нас повољне вести.
Прети ли буџету банкрот?
Не, до тога сигурно неће доћи, нити би то било ко дозволио!
У коликој мери очекујете помоћ Владе Републике
Србије и Покрајинске владе у решавању актуелних
буџетских проблема до краја године?
Помоћ нам је неопходна и рачунамо на њу. Када ће до ње
доћи не могу Вам тачно рећи.
Као што знате, господин Игор Мировић је изабран за председника Владе Војводине пре нешто више од месец дана. На
жалост, као и ми, преузео је празну покрајинску касу. Влада
Републике Србије је у техничком мандату. Но, као што знамо - председник Владе наше државе биће господин Александар Вучић, коме ћемо се лично обратити. Будите сигурни да
ћемо добити помоћ, а очекујемо и пуно разумевање.
Најважније је да ће Нови Кнежевац већ од следеће године
ући у период убрзаног развоја и да ће постати пристојна и
уређена средина у којој ће се боље живети

INTERJÚ: BOJKA JANČIĆ, A KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY VEZETŐJE

A gyors fejlődés időszaka következik
A törökkanizsai község Költségvetési, Pénzügyi és Gazdasági

Ügyosztályának új vezetője Bojka Jančić szerbkeresztúri okleveles
közgazdász. A helyi önkormányzat további munkájának alapját
a költségvetés helyzetének áttekintése jelenti. Ennek apropóján
beszélgettünk el Bojka Jančićtyal.
- A jelenlegi összetételű képviselő-testület megalakulását és a
végrehajtó hatalom valamint a tisztségviselők június 1-jén történt
megválasztását követően Ön hozzákezdhetett a költségvetés
vizsgálatához. Hogyan jellemezné a megörökölt községi kasszát?
- Nagyon egyszerű választ adni az Ön kérdésére: a községi kassza
üres. Talán jobb, ha úgy fogalmazok, hogy olyan mértékben üres, hogy
igencsak nehéz lesz megfelelnünk minden kötelezettségnek, amelyet
a Törökkanizsa Község 2016-os költségvetéséről szóló határozatában
előláttak.
A most már néhai hatalom egyébként úgy tervezte a költségvetés
kiadásokat illető részét, hogy az április 24-ei választások után is,
mindenáron, tovább irányítsa polgáraink életét, figyelmen kívül hagyva
a községben reálisan nézve megvalósítható bevételeket. Tehát minden
a választásokat, és a hatalom mindenáron való megtartását szolgálta,
tekintet nélkül arra, hogy a vállalt kötelezettségek teljesíthetetlenek,
hogy az elhangzott ígéretekről ne is beszéljek.
Mindannyiunk szerencséjére a szavazópolgárok felismerték e
legfontosabb tényt, s megbüntették a Demokrata Párt vezetőit, nálunk
is, mint ahogyan megtették ezt Szerbia minden városában, különösen
pedig a tartomány északi részén.
- Az elmondottak alapján minden bizonnyal az előző időszakból
eredő számos problémával és adósságok sorával kell szembesülnie.
Sikerül-e az előző, Demokrata Párt által vezetett önkormányzattól
„örökségként kapott” kötelezettségeket teljesíteni?
- Ez nagyon nehéz lesz. Valóban túl sok a probléma - amelyeket
néhány csoportba sorolhatunk. A sokaknak adott ígéreteket, amelyeket
ők, ne adj isten, hatalmon maradásuk esetén maguk sem teljesítettek
volna. Másrészt a takarékossági intézkedéseket nemcsak nálunk,
hanem a költségvetés minden eszközhasználójánál olyan mértékben
kell alkalmazni, hogy azok sok szükségtelen kiadástól mentesítsenek
bennünket.

Ami a polgárok számára talán legfontosabb: minden kitalált és
szükségtelen munkahelyet meg fogunk szüntetni, amelyeket egyébként a Demokrata Párthoz tartozó hű tagok és vezetői rokonságának
foglalkoztatására hoztak létre. Az ésszerűsítés elkerülhetetlen.
Hozzátenném még, hogy községünk polgármestere, dr. Radovan
Uverić már elrendelte mindenekelőtt a Községi Közigazgatási Hivatal
új munkahelyi besorolásának elkészítését, de minden közvállalatban
és közintézményben is.
A költségvetés újraértékelésének meg kell történnie, s polgáraink
nagyon gyorsan megismerkedhetnek Törökkanizsa Község 2016-os
évi költségvetéséről szóló határozat kiegészítésének és módosításának
javaslatával.
- Megállapítást nyert, hogy a Törökkanizsa Község által az
előző időszakban jóváhagyott szerződések némelyike – káros.
Milyen szerződések ezek, s lehetőség van-e a felbontásukra?
Durva szó a káros, de tény, hogy közülük számos teljességgel
felesleges, rossz időben tervezett dokumentum.
Kérdésre kérdéssel felelni a válaszadás legkönnyebb útja, s bizony
sok kérdés merül fel. Ezért kérdezem meg községünk minden
polgárától: vajon úgy gondolják, hogy a Wellness központra éppen
az idén van szüksége városunknak, hogy a milliós értékű föld alatti
konténerek annyira hiányoztak-e, hogy a tíznél több laptopról,
mobiltelefonokról, drót nélküli internetkapcsolatról, a milliós
reprezentációs összegekről, számos szükségtelen szolgáltatásra kötött
szerződésről stb. ne is beszéljek...
A szerződéseket nagyon nehezen lehet felbontani. Meg kell várni,
amíg érvényességi határidejük lejár, de közülük jónéhányat, legyenek
biztosak ebben, fel fogunk bontani.
- Községünk az előző megbízatási időszakban pert vesztett, és
a szabadkai Vojputnak, a munkálatok kivitelezőjének a ki nem
épített feketetói út miatt kb. 170 millió dináros összeggel tartozik.
Fenyegeti-e a számlát a zárolás veszélye, illetve miért nem
folytatódott és fejeződött be ennek az útnak az építése?
- A feketetói út kiépítése nagyon régi kívánsága községünk lakóinak.
Hogy miért nem folytatódott és fejeződött be e beruházás, azt nem
tőlem kell megkérdezni.
A „néhai” vezetőség bíróságon kérte a szerződés felbontását a
munkálatok kivitelezőjével, majd nyolcéves bírósági eljárás vette
kezdetét, de hogy miért, azt legjobban ők tudnák megmagyarázni.
A dolgok végső állása a következő: a szerződést felbontották, de az
ítélet értelmében ki kell fizetnünk azokat a munkálatokat, amelyeket a
kivitelező elvégzett, természetesen a hozzá tartozó kamatokkal együtt.
Az ítélet jogerős, s jelenleg valamivel több mint 170 millió dinárról
beszélünk, és igen, valóban lehetséges a számla zárolása. Ám úgy
vélem, erre nem kerül sor, s e kérdésben számítok a Vojput-tal ma
fennálló jó kapcsolatokra.
Községünk polgármestere, dr. Radovan Uverić sokakat
tájékoztatott erről a problémáról, egészen Aleksandar Vučić
kormányfőig, s kedvező hírekre számítunk. Fenyegeti-e a
költségvetést a csőd veszélye?
- Nem, erre biztosan nem kerül sor, és ezt senki sem engedné meg.
- Milyen mértékben számítanak a Szerb Köztársaság illetve a
Tartományi Kormány segítségére az aktuális költségvetési gondok
megoldásában az év végéig terjedő időszakban?
- A segítségre feltétlenül szükségünk van, és számítunk is rá. Hogy
mikor kapunk ilyen támogatást, pontosan nem tudom megmondani.
Mint tudja, Igor Mirovićot valamivel több mint egy hónappal ezelőtt
tartományi kormányelnökké választották. Sajnos, hozzánk hasonlóan
ő is üres tartományi kasszát vett át.
Ma, amikor e beszélgetés készül, a Szerb Kormány technikai
kormányként működik. De, ahogyan az ismeretes, államunk
kormányfője Aleksandar Vučić lesz, akihez személyesen fogunk
fordulni, s biztosak lehetnek abban, hogy megértésre találunk.
Ami az adott pillanattól fontosabb: Törökkanizsa már a következő
évtől a gyorsított fejlődés időszakába lép, s olyan elfogadható és
rendezett környezetté válik, amelyben jobb lesz az élet.
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ЦИЉ ОПРАВДАВА СРЕДСТВА

Данас више него икада, брига о деци и младима је најважнији задатак свих нас, а посебно оних који управљају јавним средствима и
троше средства пореских обвезника. Прикупљени новац требало би
да се троши на јавне потребе, односно потребе за све грађане, а које
појединац - грађанин не може сам да задовољи.
А онда, дођу избори, редовни или превремени, као што се
десило 24. априла ове године - и све се њима подреди. У сусрет изборима, они који се затекну са правом да располажу општинском касом чине све не би ли добили бар још један мандат, мислећи само на
себе, личне промоције и бројне привилегије. За остварење тог циља
не бирају се средства и најчешће, на жалост, злоупотребе се деца.
Наравно, не директно, него преко њихових родитеља на изборима у
улози бирача.
Такав сценарио примењен је и у нашој општини, што је написано у Одлуци о буџету општине нови Кнежевац за 2016. годину,
чији су аутори били, на срећу, сада већ бивши руководиоци наше општине. Одлучили су да,због избора, на расходној страни успоставе:
Програм 11-социјална и дечија заштита и определе средства за бесплатне ужине, стипендије за студенте и средњошколце, бесплатан
боравак и јаслице и много тога још.
„Циљ оправдава средства“.
Лепо. Нема шта.
Само да не постоји једно велико „АЛИ“. Не зна се одакле и до када. Можда се одакле и може пронаћи,
а до када зна се, написано је и оверено Одлуком Скупштинске већине из децембра 2015. године.
- Извод из Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац
Дакле јасно се види (може се проверити: „Службени лист општине Нови Кнежевац“ број 28/15) од
Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици

Индикатор 1.1

Базна вредност
0

2015

2016

2017

2018

0

5.160.000

0

0

Извор верификације: Одељење за буџет и финансије

школске 2016/2017 године „0“, нула динара.
Порука је јасна: Ако победимо на предстојећим изборима, ако нам превара успе, укинућемо програм
социјалне и дечије заштите, а ако се деси и не постигнемо жељени резултат нанећемо штету победницима избора, мораће да прогутају горак залогај и гнев родитеља ћемо усмерити на њих.
Деца и млади и тако брзо заборављају.
На крају, остаје питање за све нас: „Одлази ли се са позиције власти са или без гриже савести“?
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Др. Радован Уверић
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VÁROS A VÍZEN – KILENCEDIK ALKALOMMAL

A HALÁSZLÉ MESTEREI

A főzőversenyen vajdasági, szlovákiai és magyarországi csapatok vettek részt

A törökkanizsai Tisza-parton idén
kilencedik alkalommal megtartott,
hagyományos halászléfőző verseny győztese a cservenkai Petar
Svilar. Az Önkormányzat és az
Aleva Rt. Élelmiszeripari Vállalat
védnökségével
július 9-én
megtartott rendezvényre, mely a
szimbolikus Város a vízen nevet
viseli, a helyi Tisza Sporthorgász
Egyesület sikeres szervezésében
került sor, melynek vezetője Uroš
Ristić.
A megmértettetésre 63 csapat
nevezett
be,
emellett
még
tízegynéhány
támogató
bográcsában készültek a különböző
halételek. A legnagyobb számban
a törökkanizsai község versenyzői
főztek, de szlovákiai, magyarországi
vendégek,
újvidéki,
begecsi,
magyarkanizsai, horgosi, Banatsko
Novo Selo-i, cservenkai, palicsi,
szabadkai, nákovói és Vajdaság

itt vagyunk Törökkanizsán. Az
ételkészítést és a társalgást egyaránt
élvezzük. A győzelem számunkra
nem fontos.
Erős tűzön rotyogott a halászlé
a helyi mezőgazdasági gépeket
gyártó
cég
ötvenegynéhány
dolgozójának jókora bográcsában,
akik a évről-évre közös társaságban
múlatják az időt a Tisza partján.
A munkásokhoz fiával együtt
csatlakozott a horvátországi Entrada
cég tulajdonosa, Josip Kontuš is,
amelynek keretében működik a
törökkanizsai vállalat.
- Másodszor veszek részt ezen
a rendezvényen – mondja Josip
Kontuš. Évek óta utazom a volt
Jugoszlávia területén és Európaszerte, s Törökkanizsán jól érzem
magam. A település vonzó, az
emberek szorgalmasak, én pedig
el vagyok ragadtatva. Ide külön
elégedettséget jelent eljönni.

más községeinek csapatai szintén
részt vettek a főzőversenyen.
- A világhálón értesültünk a
törökkanizsai versenyről – mondja
Erik Teošner, a szlovákiai Buč
városából érkezett háromtagú
csapat vezetője. Jártunk már
Szerbiában, de Törökkanizsán
most vagyunk először. Egyébként
jómagam az ottani Agroform
vállalatban dolgozom hentesként és
szakácsként. Rászántuk magunkat
a 300 kilóméteres útra, s íme,

A
háromtagú
zsűrit
a
konyhaművészet ismert mesterei
alkották: Edvard Kacenberger,
Vladan Subotin és Ante Maras.
- A versenyzők által elkészített
halászlé
az
előző
évekhez
viszonyítva idén jobb minőségű értékelte Kacenberger.
A győzteseknek járó jutalmakat
községünk polgármestere, Radovan
Uverić adta át, kiemelve, hogy
idegenforgalmi
rendezvényünk
nemzetközi jelleggel rendelkezik.

- Meggyőződésem, hogy a jövőben
is sikeresen fogjuk megrendezni a
Város a vízen fesztivált, s remélem,
jövőre még több szakács fog részt
venni a versenyen, nemcsak
A GYŐZTES
Petar Svilar először versenyzett
Törökkanizsán
ahová
Bata
Mandić meghívására érkezett -, ám
húszegynéhány versenyzői évet tudhat
maga mögött. Ez idő alatt többször is
megszerezte a bajnoki címet. Többek
között ő volt a győztese a Zombori
bogrács nevet viselő rendezvénynek,
tavaly pedig tartományi ötödik
helyezett lett.
- Nincs titka a halászléfőzésnek
– szögezte le Svilar. – Ügyelni kell
a hal és a víz megfelelő arányára,
természetesen
a
só,
hagyma,
paradicsom és paprika hozzáadása
mellett. Az ételt én erős tűzön főzőm.

Szerbiából, de más államokból is.
A győztes, Petar Svilar az
első díjért járó serleg mellett
15.000 dináros pénzjutalmat, a
magyarkanizsai Keramika vásárlási
utalványát (30 m2 csempéhez) és
az Aleva ajándékcsomagját kapta.
A második díjat az újvidéki Nikola
Savić érdemelte ki (serleg, 10.000
dináros pénzjutalom, a szabadkai SD
plast ajándékutalványa). Harmadik
díjas a begecsi Janko Pinćer, aki
serleget, 5.000 dináros pénzjutalmat
és bográcsot (lábakkal) vihetett
haza.
A rendezvény házigazdája a
negyedik és ötödik helyezett
halászlé készítőit is elismerésben
részesítette:
mégpedig
a
nagykikindai Milenko Popovot és
az újvidéki Milan Vukosavićot.
Az első öt helyezett az Aleva
termékcsomagját is megkapta.
A halászléfőző verseny több mint
ezer résztvevőt és látogatót vonzott
a
törökkanizsai
Tisza-partra.
A rendezvény az esti órákban
a Basving helyi rockegyüttes
koncertjével zárult.
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„ГРАД НА ВОДИ“ – ДЕВЕТИ ПУТ

НАДМЕТАЛИ СЕ КУЛИНАРИ
ИЗ СРБИЈЕ И ИНОСТРАНСТВА
Победник традиционалног такмичења у кувању рибље чорбе, које је
девети пут узастопно организовано
у суботу, 9. јула, на обали Тисе у
Новом Кнежевцу, је Петар Свилар

штине Нови Кнежевац, нагласивши
да ова туристичка манифестација
има међународни карактер.
-Уверен сам да ћемо и у
будућности успешно организовати

из Црвенке. Под покровитељством
општине Нови Кнежевац, Прехрамбене индустрије АД „Алева“, “Виза
прома“ из Кањиже и других спонзора, туристичку манифестацију симболичног назива „Град на води“ и
овог јула је успешно организовало
месно Удружење спортских риболоваца „Тиса“, на челу са Урошем
Ристићем.
Надметале су се 63 такмичарске
екипе кулинара, а било је још и десетак спонзорских котлића у којима
се припремао рибљи специјалитет.
Најбројнији такмичари су били
житељи новокнежевачке општине, а рибљу чорбу су кували и гости из Словачке и Мађарске, као и
мајстори из Новог Сада, Бегеча,
Кањиже, Кикинде, Хоргоша, Банатског Новог Села, Црвенке, Палића,
Суботице, Накова и других насеља
из Војводине.
Трочлани жири су чинили врсни
мајстори кулинарства Едвард Каценбергер, Владан Суботин и Анте
Марас. Према оцени Каценбергера,
квалитет чорби које су припремљене
овог јула био је на вишем нивоу
него претходних година.
Победницима је признања уручио
Радован Уверић, председник оп-

„Град на води“, рекао је Уверић.Надам се да ће се следеће године у
Новом Кнежевцу окупити још више
кувара, из Србије, али и из других
држава.
Првонаграђени Свилар је освојио
пехар, новчану награду у износу од
15.000 динара, ваучер „Керамике“
из Кањиже за 30 квадратних метара
плочица и пакет „Алевиних“ производа. Другу награду је освојио
Никола Савић из Новог Сада (пехар, новчану награду од 10.000 динара и ваучер фирме „СД пласт“
из Суботице, која производи ПВЦ
столарију). Трећепласирани је Јанко
Пинћер из Бегеча, са освојеним пехаром, новчаном наградом од 5.000
динара и котлићем са ногарима.
Домаћини су доделили признања
и за четврто и пето место, које су
освојили Миланко Попов из Кикинде и Милан Вукосавић из Новог
Сада. Пет првопласираних кулинара награђено је пакетима „Алевиних“ производа.
Такмичење у кувању рибље чорбе
на обали Тисе окупило је више од
1.000 учесника и посматрача.
У вечерњим сатима је, у склопу
„Града на води“, приређен концерт
локалног рок бенда „Басвинг“.
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MAJDÁNY
HAZAVÁRT
Majdány-Rábé Helyi Közösség és a Vadvirágok
Művelődési Egyesület szervezésében 2016.
július 16-án a falu központjában zenés mulatság
mellett tartották meg a hagyományos nyári
rendezvényt, a Helyi Közösség Napját, melynek
keretében főzőversenyre, játékos vetélkedőkre
és a két faluból elszármazottak találkozójára is
sor került.
Az Egyesület különféle programokkal
megalakulása óta igyekszik kicsit felpezsdíteni
az észak-bánáti falucskák munkával teli
mindennapjait - ezek egyike a helyi közösséggel
együtt szervezett falunap. Noha aznap délelőtt
még úgy tűnt, a könyörtelenül zuhogó eső
elmossa a rendezvényt, végül mégis a szervezők
mellé szegődött a szerencse...
A sertéspörköltfőző-versenyre 28 csapat
nevezett be, s bár a bizonytalan időjárás miatt
közülük három végül nem ragadott fakanalat, a
konyhaművészet titkainak helyi, oroszlámosi,
egyházaskéri, törökkanizsai és Franciaországból
hazalátogató mestereinek így is volt kivel
összemérni tudásukat.

Amíg Majdány központjában a sok-sok
bográcsból ellenállhatlan illatok szálltak fel,
a legkisebbek a futballpályán hagyományos,
játékos
vetélkedőkkel
mérhették
össze
ügyességüket. A legaktívabb gyerekeket a
szervezők társasjátékokkal ajándékozták meg.
Miközben a Kultúrotthonban a hazalátogatók
zeneszó és vendégváró falatok mellett idézhették
fel emlékeiket, a zsűri megpróbálta értékelni a
jobbnál-jobb ételeket.
Orosz
Urbán
Csillának,
községünk
alpolgármesterének, az oroszlámosi Krstić
Valériának és a csókai Kormányos Lászlónak
nem volt könnyű dolga, hiszen a versenyzők,
még a legfiatalabb, gyerekcsapatok is nagyon
igyekeztek a legjobbat s a legjobban megfőzni!
A főzőverseny győztesévé végül az
oroszlámosi Igor Krstić csapatát kiáltották ki.
A bajnok díjözönnel ünnepelhetett: a szervezők
által biztosított bogrács mellett hazavihette a
magyarkanizsai Tisacoop ajándékát, egy karton
Walton pezsgőt, emellett pedig a helyi közösség
és a törökkanizsai Aleva ajándékcsomagját is.
Ám a majdányiak sem vallottak szégyent,
hiszen a második és harmadik díj őket illette: a
képzeletbeli dobozó második fokán az Ábrahám
Csaba
képviselte, fiatalokból álló csapat
állhatott, harmadik díjas pedig a szintén majdányi
Kántor Andrea társasága lett. A különdíjat,
egy franciaországi jellegzetes ételért a rábéi
származású, családjával Franciaországban élő
Falusi Mihály érdemelte ki.
Az élményeken túl azonban szinte minden
csapat gazdagodott különféle, a szervezők és a
törökkanizsai Aleva Rt., illetve a törökkanizsai
Kardos Éva átal biztosított nyereménnyel.
A majdányi falunap a Kultúrotthon
nagytermében késő estébe nyúló társalgással,
mulatozással zárult.

УРЕЂЕНИЈИ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

СЛАВА У БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ

Поводом Дана Месне заједнице „Банатско Аранђелово”, који се обележава 26.
јула., на Сабор светог архангела Гаврила, и овог јула је приређено низ слављеничких
манифестација. У петак, 22. јула, почео је традиционални, 39. турнир у малом фудбалу.
Такмичење у кувању рибље чорбе организовано је девети пут, узастопно, 23. јула,
у парку у центру села. Надметало се 37 кулинара, а према оцени жирија који су чинили Марица Јoчић, Валерија Крстић и Душко Радин, најбољу чорбу је скувао Петер
Шандор из Новог Кнежевца, други је Драгослав Влахов из Новог Кнежевца, а трећи
Горан Димитријевић из Банатског Аранђелова.

Захваљујући ангажману нове локалне самоуправе Нови Кнежевац постаје
уређенији град. Ових дана је започето
фарбање канделабера у центру Новог
Кнежевца, као и на потезу од зграде општине до моста. Пошто дуго нису одржавани, канделабери су протеклих година
кородирали, тако да је њихово чишћење и
бојење било неопходно. Посао је поверен
фирми „Електро Дарабан“ из Кањиже,
а из општинског буџета је за ту намену
издвојено нешто .више од 263.000 динара.

ПОШТЕЊЕ
НОВКЕ ХОРВАТОВE

У склопу прославе Дана Месне заједнице била је, између осталог, још приређена
изложба ручних радова сеоског Актива жена. У конкуренцији бројних радова, прву
и другу награду је, на основу оцене гледалаца, освојила мештанка Мелита Цукор за
слику, односно вез, а трећа награда је, за вез, припала Амалији Габор из Банатског
Аранђелова.
Удружење грађана „Сећање на неког“, чији је оснивач Ангелина Димитријевић, организовало је, у дворишту породице Димитријевић, аукцију вајарских дела насталих
на Осмој ликовној колонији за децу.
Док је студенткиња из Банатског Аранђелова Зорана Момић приредила концерт
на флаути.
Месна заједница је и ове године прогласила победнике на конкурсу за најлепше
уређено двориште и простор испред куће.

ЈУЛСКИ УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Гест мештанке Српског Крстура
Новке Хорватов је доказ да још увек
има поштених људи. Хорватова је,
наиме, 13. јула у Новом Кнежевцу, на
улици, пронашла новчаник са новцем
и документацијом, који је одмах однела у Полицијску станицу у Новом Кнежевцу. Скромна Српскокртуркиња
тврди да би то учинили и многи други. Власница новчаника Гордана Ранков, из Новог Кнежевца, је наградила
ову поштену жену.

Директорка
Средње
школе
„Доситеј Обрадовић“ Милица Гајин
веома је задовољна резултатима
јулског уписног рока. Наиме, планиране уписне квоте за прваке су на
свим смеровима скоро попуњене, а
директорка наглашава да има још заинтересованих ученика, који ће бити
уписани током августа и септембра.
На смеру техничара друмског
саобраћаја, на српском језику,
четворогодишње школе, уписано
је 29 ђака, а преостало је само још
једно слободно место. Остварен је
добар упис и у три одељења првака за
трогодишње школовање. На српском
наставном језику уписано је 14 кува-

ра (једно место је слободно) и петоро посластичара (преостало је 10 места). На мађарском језику је уписано
14 кувара и 12 посластичара, тако да
су преостала слободна једно, односно три места. На мађарском наставном језику попуњено је одељење
возача моторних возила са 30 ученика.
Јулским уписним роком је
задовољан и директор Гимназије
Нови Кнежевац Милан Чубрило. У
први разред Гимназије општег смера
на српском језику уписано је 19 ученика (квотом је предвиђен упис 30
ђака). И у овој школи очекују да ће
број првака накнадно бити повећан.
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СТОНОТЕНИСКЕРКЕ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНКЕ ЕВРОПЕ

ЈУНИОРКЕ УСПЕШНЕ У ЗАГРЕБУ
Новокнежевчанка Драгана Вигњевић постигла је изванредан успех освојивши, у
екипној конкуренцији, сребрну медаљу на
Европском шампионату у стоном тенису
за млађе категорије, одржаном у Загребу,
у Хрватској. За јуниорску репрезентацију
Србије играле су и Изабела Лупулеску,
Тијана Јокић, Сабина Шурјан и Едина Бенке.

не од селекције Румуније, која је одбраниле
титулу првака Европе.
Финални меч је одигран 12. јула, када је
Вигњевићева славила 17. рођендан, тако да
јој је сребрно одличје било најдражи поклон.
Селектор јуниорки Николај Лупулеску је
веома задовољан оствареним резултатом и

ТУРНИР У БАСКЕТУ

Под покровитељством општине Нови Кнежевац, Кошаркашки клуб „Обилић“ и овог лета
организује традиционални турнир у баскети, који ће се играти
од 4. до 6. августа на стадиону у
дворишту Гимназије. Заинтересоване екипе могу се пријавити Ненаду Ђурину на број телефона:
062/333-188. Котизација за сениоре износи 1.500 динара по екипи.
Организатори су обезбедили наградни фонд за сениорске тимове
од 35.000 динара за освојено прво
место, 25.000 за друго и 10.000 динара за треће место.
Такмичиће се и екипе пионира и
ветерана, без котизације, за које су
предвиђене робне награде.

ДУШКО ТОДОРОВИЋ
У КАМПУ У СОМБОРУ

Наше стонотенисерке су, на тај начин,
оствариле пласман на Светском првенству,
које ће се одржати децембра 2016. године у
Кејптауну, у Јужноафричкој Републици.
Девојке су такмичење у Загребу почеле у
другој категорији, али су изванредно стартовале и резултатом 3:0 победиле прво Данску,
па Литванију, а за улазак у прву категорију
и Енглеску. Потом су савладале Белорусију,
Хрватску и Шпанију, а у финалу су пораже-

напретком, с обзиром да су девојке лане на
Европском првенству у Словачкој биле 19.
Поводом још једног успеха Вигње-вићеве,
председник општине Нови Кнежевац Радован Уверић приредио је недавно пријем за њу
и уручио јој поклон у виду књиге. Пријему
су присуствовали и Владимир Ранков, члан
Општинког већа, и Драгослав Вигњевић,
председник СТК Обилић - Алева, за који
Драгана игра.

ЗАВРШЕН ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

У Новом Кнежевцу је у понедељак, 18. јула,
завршен турнир у малом фудбалу. У категорији
сениора прво место је освојила екипа „Кафе
код дебелог“ из Кикинде која је у финалном
сусрету, након извођења пенала, победила новокнежевачки тим „Дрвара Пламен – Пекара
Браћа“. Сусрет је завршен резултатом 1:1, тако
да је победник одлучен након извођења седмераца. У борби за треће место, екипа „Зрно“ из
Остојићева је надиграла „Славију“ из Банатског Аранђелова резултатом 3:0.
Временске неприлике су, због кише, утицале на ток турнира, тако да су финални сусрети
за категорије петлића, пионира и ветерана оди-

грани у петак, 15. јула. Најбољи су
петлићи „Кантераши“, који су савладали „Обилић 2“ резултатом 2:1
(тимови су из Новог Кнежевца).
У конкуренцији пионира први су
„Гробари“ (дечаци из Остојићева,
Санада, Чоке и Падеја), који су
савладали „Стела Росу“ из Новог
Кнежевца, а треће и четврто место су освојили „Црвени лавови“,
односно „Комшије“ (обе екипе су
из Новог Кнежевца).
У финалном сусрету ветерана
славили су играчи новокнежевачке „Старе гарде“ победивши
чокански „Неофарм“ резултатом
5:1. Док је треће место, без борбе,
освојила „Славија“ из Банатског
Аранђелова, пошто екипа „Санада“ није допутовала.
Покровитељ турнира у малом фудбалу била
је општина Нови Кнежевац, а такмичење је
успешно организовало Удружење грађана
„Спорт за све – Тиса“, на челу са Недељком
Кришановим.
У конкуренцији сениора обе-збеђене су
новчане награде у износу од 120.000 динара за освојено прво место, 60.000 за друго и
30.000 динара за треће место. Завршне вечери турнира за публику је обезбеђена томбола.
Организатори су даровали ЛЦД телевизор и
електрични роштиљ, а било је и више десетина спонзора томболе.

Јуниорски решпрезентативац Србије у џудоу Душко Тодоровић из
Српског Крстура учествовао је, од
12. до 17. јула, у раду Међународног
џудо кампа у Сомбору, чији је руководилац Славко Обадов. Тренери у кампу су били селектор сениорске џудо
репрезентације Немачке Ричард Трактман и селектор немачких јуниора
Славко Текић. Истовремено, семинар
за тренере у Сомбору је пратио и Рајко
Тодоровић, председник Џудо клуба
„Змај“ из Српског Крстура.

ДРАГАН РАДУЛОВИЋ
В.Д. ПРЕДСЕДНИКА
Новокнежевчанин Драган Радуловић изабран је за вршиоца дужности председника Фудбалског клуба
„Обилић“, пошто је доскорашњи
председник Радомир Елезевић поднео писмену оставку на ту функцију.
Радуловић тврди да је стање у клубу
катастрофално и најављује Скупштину „Обилића“.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
„ПЕТАР ЧОБАНОВ“
У Новом Кнежевцу ће у недељу, 7.
августа, на тргу у центру града, са почетком у 19,00 часова, бити организован Шести меморијални турнир Петар
Чобанов. Покровитељ манифестације
је општина Нови Кнежевац.
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