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ЗА ПУТЕВЕ У ФИЛИЋУ УЛОЖЕНО 5,5 МИЛИОНА ДИНАРА
Завршени су путеви у насељу Филић, у улицама Киш Ференца и Првог маја у које
је уложено преко 5,5 милиона динара.
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине препознала је
потребу наше општине за санирањем путне мреже у Филићу и на основу пројекта којим
је наша општина конкурисала у области саобраћајне инфраструктуре уложили су
5.527.220,22 динара. Радове је успешно извео “Војпут” из Суботице, који је радове
завршио за месец дан, почетком новембра. На време пре него што је окишало да мештани
могу да их користе.
Филић, насеље у нашој општини има по последњем попису становништва из 2012.
године 136 становника различите хомогене структуре. У Филићу живи 54 домаћинстава,
а просечне старости је 37 година. Они се претежно баве пољопривредом, а њих 14 ради у
прерађивачкој индустрији.
Санацијом путева у улици Киш Ференца и Првог маја становницима је омогућено
да се баве својом основном и једином делатношћу - пољопривредом јер до сада нису
имати путеве с тврдом подлогом у овим улицама, чак ни туцаник. Тако да је изградња
пута у ови улицама од великог значаја за ово насеље. Мештани лакше и брже долазе до
пашњака јер се претежно баве сточарством.
Милан Рамадански, житељ Филића из улице Киш Ференца каже да је изузетно

лепо и добро што је изграђен пут јер до сада у улици нису имали ништа, сем рупа и
блата. Каже - Улепшали су нам село . С поштовањем и хвала на томе.
Љубица Сарић, домаћица из улице Првог маја је коментарисала да су до сада
имали пут од блата. - Сада нам је ово лепо. Било је тешко до сада. Кад су долазили из
Мокрина по млеко доста се млека расуло по улици. Нисмо могли да ходамо без гумених
чизама. А сада је боље и лакше јер се сви ми бавимо земљорадњом и овај пут нам је био
потребан.
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САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
КАНДЕЛАБЕРСКЕ РАСВЕТЕ НА СМИЉЕВАЧИ
У сарадњи са Управом за капитална улагања АП
Војводине, Општини Нови Кнежевац додељена су
финансијска средства за санацију путне мреже у делу Новог
Кнежевца, на Смиљевачи, у висини од 7.345.889,52 динара.
Грађевинским радовима уредиће се улице Уроша Чобанова,
део Виноградске и улица 36. Војвођанске ударне дивизије.
Додељена средства и најављени радови представљају
континуитет улагања у ту област нашега места и заокружење
инвестиционог циклуса који је започео са изградњом градске
канализације.
„Ми овим радовима практично приводимо крају
уређење једног сегмента нашег места по озбиљним
стандардима. Жеља је свих нас да Смиљевача буде образац
по којем ћемо систематично и инфраструктурно уредити
комплетан Нови Кнежевац. Са наставком изградње градске
канализације, што ће ускоро уследити, стичу се услови за капиталан помак у
инвестирање свих делова нашег места и равномерно планско улагање“ – истакао је
покрајински посланик Предраг Берић.
На јавној набавци изабран је најповољнији извођач радова “Војпут” из Суботице
са којим је склопљен уговор на износ од 6.485.475.00 динара. Радови су завршени крајем
новембра.

„Завршни моменат на Смиљевачи биће реконструкција канделаберске расвете што
ће омогућити додатни квалитет тога простора. Желим да напоменем да се овим
улагањима Покрајинска влада још једном потврдила као највећи стратешки партнер наше
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општине и неко ко одговорно води рачуна о потребама наше средине“ – навео је Предраг
Берић.
Реконструкција канделаберског осветљења у делу насеља Смиљевача биће
изведена заједничким улагањима Управе за капитална улагања АП Војводине и Општине
Нови Кнежевац у укупном износу од 9.620.417,75 динара од чега је наша Општина из
свог буџета издвојила 2.150.000,00 динара.
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
- Циљеви се остварују - канализација У Општини Нови Кнежевац интезивно се ради на изради и доношењу Стратегије
одрживог развоја Општине Нови Кнежевац за период од 2016 - 2020. године. Сама
израда улази у завршну и најбитнију фазу, с обзиром на то да се сада дефинишу
активности на остваривању стратешких циљева за период од наредних 5 година.
Стратегија је документ који обухвата све области развоја наше општине, као што су
инфраструктура, економија-пре свега пољопривреда и прехрамбени сектор, друштвене
делатности-здравство, образовање , социјала и др, заштита животне средине и друго.
Приликом израде акционог плана, у области инфраструктуре дефинисане су
следећи циљеви као приоритети:








завршетак изградње канализационе мреже у Новом Кнежевцу;
реконструкција водоводне мреже у свим насељима;
изградња и реконструкција путева у свим насељеним местима;
постављање оптичких каблова према насељеним местима,
реконструкција јавних објеката у својини Општине;
реконструкција јавне расвете;
изградња ученичког дома у Новом Кнежевцу и др.

Овај стратешки документ биће објављен на сајту општине Нови Кнежевац
www.noviknezevac.rs , и у току јавне расправе која ће трајати месец дана,
сви
заинтересовани грађани моћиће да дају свој допринос у њеној изради.
Један од најзначајних пројеката јесте изградња система за прикупљање и одвођење
отпадних вода, односно канализације. До сада је у Новом Кнежевцу изграђена
канализациона мрежа у дужини од око 14 км, а одобрена су средства за изградњу
преосталих 18,5 км мреже. Наставак радова на изградњи преосталог дела канализационе
мреже започео је ових дана, а завршетак ове фазе изградње очекује се до јуна 2016.
године. Следећа велика инвестициона фаза и практично завршетак изградње система
одвођења отпадних и фекалних вода је изградња пречистача- система за пречишћавање
отпадних вода. Ово је свакако једна од највећих инвестиција у општини у последњих 30
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година, а финансирана је највећим делом из средстава Покрајине, и општине, а малим
делом из средстава месног самодоприноса. Постојање канализације је један од
најзначајнијих услова за квалитет живота , али исто тако и за развој и опстанак привреде.
Последњих 20 година било је много приче о канализацији, али тек ова локална
самоуправа ову огромну инвестицију приводи крају.

У АТАРУ КИЛОМЕТРИ ОДЛИЧНОГ ПУТА
На основу донетог плана локалне
самоуправе о уређењу атарских путева,
остварује се зацртани циљ да се атарски
путеви доведу у што квалитетније стање.
Атарски пут који почиње на крају Змај
Јовине улице и иде према Црној Бари,
реконструисан је у дужини од 1.200
метара. Вредност радова износила је око
6 милиона динара, а средства су
обезбеђена од закупнине по основу
издавања државног земљишта у закуп,
дела који припада нашој општини.
Уређење атарских путева један је од приоритета у обогаћивању наше инфраструктуре у
области пољопривреде. Због тога потребно је много пажње да се атарски путеви
одржавају и чувају, јер су они опште добро у које се улажу велика средства грађана
наше општине. Истовремено, указао је г Миладинов,члан Општинског већа, несавесни
корисници атарских путева који их оштећују мораће да сносе последице тога, и да ће
надлежни инспекцијски органи бити приморани да користе и неке мање популарне мере
које су дужни да користе у складу са законом и општинским одлукама, а све у циљу
очувања ових путева у које је уложено доста новца.
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Да је унапређење мреже атарских путева добра ствар, посведочио је земљорадник
Фараго Тибор, кога смо затекли на њиви приликом обиласка изведених радова. Он је
рекао да је веома задовољан учињеним и поздравља улагања ове врсте. Конкретно, он је
навео да сада одлазак и повратак на тај посед трају сат времена мање него раније, и да
тако штеди време које може искористити за друге активности.
Процес уређења атарских путева је дуготрајан посао и захтева велика улагања, али
ће се радови на њима и даље наставити, како би пољопривреда имала што боље услове за
убрзанији развој, јер ова привредна грана је основни покретач напретка у нашој
општини, а локална самоуправа је у потпуности препознала значај оих радова на којима
ће инсистирати и у свом даљем деловању.

FEJLESZTÉSI TERV
- A tervek megvalósulnak – szennyvízhálózat Törökkanizsa községben fokozott erővel dolgoznak községünk 2016-2020 évre szóló
Fenntartható Fejlődés Stratégiájának kidolgozásán és jóváhagyásán. Elkészítése a befejező és
legfontosabb részéhez érkezett, hiszen most határozzák meg az elkövekező öt évre szóló
stratégiai célok megvalósítására vonatkozó tevékenységeket. A Stratégia olyan dokumentum,
mely felöleli községünk fejlődésének összes területét, mint amilyenek az infrastruktúra, a
gazdaság- mindenekelőtt a mezőgazdaság és az élelmiszeripari szféra,
a társadalmi
tevékenységek – egészségügy, oktatás, szociális kérdések, környezetvédelem, stb.
Az akcióterv kidolgozásakor, az infrastruktúra területén elsődleges célokként határozták
meg az alábbiakat:
 a szennyvízhálózat kiépítésének befejezése Törökkanizsán;
 a vízvezetékhálózat javítása községünk összes településén;
 utak kiépítése és javítása községünk összes településén;
 optikai vezetékek lefektetése a települések felé;
 a község tulajdonában lévő közcélú létesítmények javítása;
 a közvilágítás javítása;
 diákotthon felépítése Törökkanizsán, stb.
E stratégiai dokumentumot közzéteszik Törökkanizsa község www.noviknezevac.rs
honlapján, továbbá folyamatban van a nyilvános vita, amely egy hónapig tart, s a
polgároknak lehetőségük nyílik arra, hogy hozzájáruljanak a Stratégia kidolgozásához.
Az egyik legjelentősebb projektum a szennyvízhálózat rendszerének kiépítése. Eddig
Törökkanizsán a hálózatot 14 km-es hosszúságban fektették le, s jóváhagyták a pénzeszközöket
a megmaradt 18,5 km befejezéséhez is. Ezeket a munkálatokat a napokban kezdték el, s e
szakasz 2016 júniusáig készül el. A következő nagy beruházási szakasz tulajdonképpen a
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szennyvízelvezető-hálózat kiépítésének befejezése, a szennyvíztisztító-rendszer felépítése. Ez a
beruházás a községünk területén végzett egyik legnagyobb befektetés az elmúlt 30 év
távlatában, s pénzelésében legnagyobb összeggel a Tartomány és a község vesz részt, kisebb
eszközökkel pedig a helyi járulékból fedezik. A szennyvízhálózat az életminőség
biztosításának, de a gazdaság létének és fejlődésének is az egyik legjelentősebb feltétele. Az
elmúlt 20 évben nagyon sok szó esett már a szennyvízhálózatról, de a jelenlegi helyi
önkormányzat fejezi be e hatalmas beruházást.
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈУ ВЕРСКИХ ХРАМОВА
Као и претходних година из буџета општине
додељена су средства верским заједницима у износу
од 1,2 милиона динара за опремање и адаптацију
верских објеката.
О односу и сарадњи локалне самоуправе и
верских
заједница,
архијерејски
намесник
новокнежевачки протојереј ставрофор Душан Рус
похвалио је сарадњу цркве и општине, и истакао значај
што се свим црквама у нашој општини излази у сусрет и омогућава да се ураде
неопходне адаптације и реконструкције тамо где је то изузетно потребно.
Слично мишљење има и Др Јанош Шоти, који је истакао да општина излази у
сусрет и додељује средства која су потребна за санацију римокатоличке цркве, што пуно
значи да се планирани послови и остваре.
Локална самоуправа издваја значајна средства за верске објекте јер су они од
посебног значаја за грађане-вернике, а истовремено су ови објекти непроцењиво
културно наслеђе ове средине.
KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK A TEMPLOMOK FELÚJÍTÁSÁRA
A korábbi évekhez hasonlóan a községi költségvetésből idén
is eszközöket biztosítottak a vallási közösségek számára, az
egyházi létesítmények felújítására és felszerelésére – összesen 1,2
millió dinárt.
A
helyi
önkormányzat
és
az
egyházközségek
együttműködéséről Dušan Rus, törökkanizsai ortodox plébános
elismerően szólt, s rámutatott annak fontosságára, hogy községünk
minden egyháznak figyelmet szentel, s lehetővé teszi a javítások
elvégzését ott, ahol az feltétlenül szükséges.
Hasonlóan vélekedik dr. Sóti János atya is, aki elmondta,
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hogy az önkormányzat támogatja az egyházközséget s biztosítja azokat az anyagi eszközöket,
amelyek a törökkanizsai Szent György Római Katolikus Templom javítását és a beruházások
megvalósulását lehetővé teszik.
A helyi önkormányzat jelentős eszközöket különít el a vallási létesítmények számára,
hiszen azok sajátos értéket képviselnek a polgárok-hívek számára, ugyanakkor e közösség
felbecsülhetetlen kultúrális örökségét jelentik.

НАСТАВЉЕНО ИНВЕСТИРАЊЕ У ЗГРАДУ ЗАБАВИШТА
Последњих година локална самоуправа посебну пажњу посвећује објектима
установа чији је оснивач, а посебно згради забавишта у Новом Кнежевцу. Последњих
неколико година урађено је много-извршена је адаптација унутрашњег простора у циљу
боље функционалности објекта и пријатнијег боравка деце;рађена је реконструкција
грејања у вредности од око 2,3 милиона динара, затим је у циљу постизања боље
енергетске ефикасности уграђена ПВЦ столарија у овај објекат и објекат основне школе
у укупном износу од 13,8 милиона динара , и уређена је фасада зграде. Сва ова средства
обезбеђена су путем ИПА пројеката које је остварила општина Нови Кнежевац , као и из
средстава општинског и покрајинског буџета. Због дотрајалости крова на овој згради,
ових дана отпочеће радови на поправци дела крова, а за ову намену издвојена су
средства у висини од око 170.000,00 динара.

На овај начин значајно је повећан капацитет установе да остварује завидан
квалитет боравка наших најмлађих суграђана у овом објекту.
У предшколској установи “Срећно дете” планирају да наставе са радовима, а
најпречи су радови на санацији санитарних чворова.
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ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ МЕШТАНИМА СИГЕТА-ДО САДА УЛОЖЕНО
15 МИЛИОНА ДИНАРА
У насељу Мали Сигет приводи се крају изградња водовода која је трајала скоро
две године. Завршетак овог за село капиталног подухвата омогућила је Управа за
капитална улагања АП Војводине и Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
Вредност досадашњих радова износи око 15 милиона динара, а очекује се да до
краја укупна вредност инвестиције буде нешто преко 17 милиона динара. Део средстава
издвојила је и локална самоуправа из општинског буџета.
Изградњу водоводне мреже већим делом изводило је Јавно комунално предузеће
“7.октобар” из Новог Кнежевца, док завршну фазу изградње водовода изводи “Потиски
водоводи” из Хоргоша.
Изградњом овог водовода становници Малог Сигета ће се прикључити на градску
водоводну мрежу јер су до сада имали велике потешкоће приликом снабдевања водом из
артерских бунара.
Изградња водовода знатно ће допринети
квалитету живота за око 200 становника овог
малог места, а посебно ће им олакшати
бављење сточарством које је присутно у скоро
сваком
домаћинству.
Неизвесности
и
несигурности у снабдевању водом требало би
да буде много мање, и треба размишљати о
новој инвестицији која ће ово место учинити
још бољим за живот и за рад у њему.
ОДЖАНА 45. СЕДНИЦА СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ
- УСВОЈЕН ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ У четвртак, 12. новембра, одржана је 45. Седница општинског парламента. Прва
тачка дневног реда се односила на доношење Просторног плана општине Нови
Кнежевац, као једног од најважнијих стратешких докумената који доноси Општина.
Образложење Плана и потребу његовог доношења дала је Снежана Јанчић , председница
општинске комисије за планове. Она је истакла да се овим Планом разрађују
стратегијска опредељења, планска решења и смернице у складу са просторним
плановима Републике Србије и АП Војводине, која се односе на коришћење простора
према потенцијалима природних и створених вредности и дугорочним потребама
одрживог и социјалног развоја. Такође, гђа Јанчић нагласила је да је овај стратешки акт
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од огромног значаја за нашу општину, јер ће из њега резултирати даљи развој општине у
свим сегментима њеног напретка и будућег живота грађана. Након дискусије, одборници
су једногласно гласали за доношење овог документа.
Након тога су одборници дали сагласност на измене и
допуне Програма ЈКП „7. Октобар“ за 2015. годину, као и на
Правилник о раду овог јавног предузећа. У наставку заседања,
размотрени су и усвојени Извештај о раду ПУ „Срећно дете“ за
радну 2014/2015 годину и Годишњи план рада за 2015/2016
годину.
На крају рада, одборници су донели Одлуку о усвајању
Извештаја о извршењу општинског буџета за период јануарсептембар 2015. Године. Извештај је поднела Душица Станков,
начелница за буџет и финансије, која је изнела податак да је буџет
у том периоду остврен у износу од 73% у односу на годишњи план, што је више него
задовољавајуће. Осим тога, она је нагласила да је један од основних разлога ове
стабилности буџета тај што је постигнут значајан напредак у наплати прихода.
Седница је завршена постављањем одборничких питања
СРЕДЊА ШКОЛА
- ЈОШ ЈЕДНА ВЕЛИКА ИНВЕСТИЦИЈА Да је Покрајина заиста највећи и
прави стратешки партнер у финасирању
многобројних потреба грађана наше
општине, говори и податак да је Средња
школа “Доситеј Обрадовић” остварила
средства код Управе за капитална улагања
АП Војводине , са пројектом- санација
фискултурне сале.
Управа за капитална
улагања
одобрила је пројекат и обезбедила
средства у износу од 2.823.002,00 динара, а
општина Нови Кнежевац обезбедила је
преостали део у износу од 304.750,00
динара.
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Радови на фискултурној сали се изводе од краја октобра и треба да се заврше до
краја године. Радове изводи “Максим градња” д.о.о. из Суботице.
Санација фискултурне сале обухвата комплетно реновирање саме сале-кречење,
побољшање енергетске ефикасности уградњом нове ПВЦ столарије, поправка паркета,
затим нове санитарне чворове и преуређене свлачионице. Имајући у виду да је школа пре
две године обезбедила комплетну опрему и спортске реквизите, може се рећи да се сада
достижу стандарди опремљености модерне и функционалне средње школе (обе). Поред
тога, директорица средње школе Милица Гајин истиче изузетно разумевање и сарадњу
локалне самоуправе, поред Покрајине која је оснивач обе средње школе, јер ће Општина
ове године издвојити за реконструкцију објеката школе преко 4,5 милиона динара, чиме
мало која школа у широј околини може да се похвали. Директорица истиче да је и на тај
начин локална самоуправа дала своју подршку свему ономе што је школа самостално
урадила у протеклом периоду, и да су због оствареног квалитета и нивоа образовног
процеса, достигнутог стандарда опремљености и функционалности, обе средње школе
све престижније у околини за родитеље и њихову децу.
ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ САЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Општина Нови Кнежевац остварила је
средства у износу од 1.932.720,00 динара на
конкурсу код Управе за капитална улагања
АП Војводине. Наша општина конкурисала
је са пројектом “Опремање спорских сала у
Основној школи Јован Јовановић Змај”.
После спроведеног поступка јавне
набавке припадајућу опрему обезбедиће
фирма „Спортимпекс“ из Београда која се
обавезала да ће испоручити све реквизите из
јавне набавке у том износу.
Наиме,опрема и спортски реквизити су потпуно дотрајали, или их уопште нема
тако да ће са новом опремом- два козлића-сениор, четири шведска сандука, шест
одскочних дасака, 60 стандарних струњача, 30 ниских препона, три конструкције за скок
у вис са лествицом, два метална рукометна гола, пет шведских клупа, две високе греде и
две ниске, три коња са хватаљкама, четири мала шведска сандука, гимнастички разбој,
двовисински разбој и шест рипстола са оковом, настава фискултуре имати нову
димензију, веће могућности за децу као за њихове наставнике. Услови ће омогућити да
гимнастика поново буде равноправна у настави физичког васпитања, и вероватно да ова
атрактивна дисциплина „освоји“ неке од надарене деце.

11

ОСВЕТЉЕЊЕ НА ТЕНИСКОМ ТЕРЕНУ
На конкурсу код Управе за капитална
улагања АП Војводине наша општина
конкурисала је са пројектом - поставке
електричних инсталација са осветљењем на
тениском терену у Новом Кнежевцу и
остварила је средства у износу од 914.220,00
динара.
Сврха изградње осветљења на тениском
терену је да се продужи временска могућност
играња тениса, нарочито у летњим данима
када су велике врућине и самим тим се добија
и квалитет самих терена.
Овом инвестицијом и досадашњим
улагањима у овај спортски о објекат ,
општина је заокружила циклус изградње
тениских терена у Новом Кнежевцу, и
обезбедила завидан ниво у бављењу тениским
спортом. Комплекс наших тениских терена
је најсавременији у окружењу. Клуб сада
располаже са два терена
са шљаком и
осветљењем и постао је целина која одговара
свим захевима модерног тениса.
Да се подсетимо да је Тениски клуб “Обилић” основан 2006. године, терени се
налазе на стадиону “Обилића”, и да их користе многобројни млади полазници школе
тениса, као и наши старији суграђани, који се рекреативно баве овим спортом.
ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА
У организацији Покрајинске владе и локалне самоуправе, у Банатском Аранђелову
и Ђали организован је бесплатан преглед грађана ових места. На тим прегледима сви
заинтересовани грађани могли су да сазнају стање свог здравља, и да у случају неких
поремећаја што пре почну са лечењем. Одзив грађана био је веома добар, и ову прилику
за превентивни систематским прегледом искористило је око 200 грађана.
Др Емил Томас, члан Општинског већа, истакао је да су ове активности део
великог пројекта који спроводи и финансира Покрајинска влада, под слоганом
„Војвођанска кућа здравља“. За његову непосредну реализацију
задужен је Дом
здравља из Инђије, на чијем челу је примаријус др Васа Петровић.

12

Након завршених прегледа, екипа здравствених радника из Инђије посетила је
Специјалну болницу „Свети врачеви“ чији оснивач је Покрајинска влада, а домаћин им
је била др Јованком Петровић, директор ове установе.
Том приликом др Васа Петровић рекао је да је циљ ових прегледа да се открију
новооболели и спрече даље компликације уочених болести, као и да се грађани упознају
са факторима ризика за њихово здравље и едукују о здравим стиловима живота како би
те ризичне факторе свели на најмању могућу меру. Кроз пројекат „Покрајинска кућа
здравља“ у Војводини је до сада прегледано око 8.500 грађана у више од 40 места.
Резултати показују да доста прегледаних лица има повишен крвни притисак,
повећан ниво шећера и масти у крви, да се неадекватно хране и имају смањену физичку
активност. Код скоро половине прегледаних установљено је постојање три или више
ризичних здравствених фактора. Овај податак је, према мерилима Светске здравствене
организације, директан показатељ угрожености здравља грађана са ових простора. Ово
наводи на то да би сви угрожени требали да промене свој однос према сопственом
здрављу, послушају савете које су добили приликом прегледа и да се на пролеће, када ће
„Војвођанска кућа здравља“ опет обићи нашу општину, утврди да ли су и колики ефекти
постигнути.
Др Васа Петровић је на крају и рекао да овај пројекат треба да покаже и докаже да
се остварује политика Покрајинске владе, да здравствена заштита у Војводини буде
једнако доступна, брза, квалитетна и економична, на задовољство свих корисника због
којих и постоји.
ПОМОЋ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА
Центар за социјални рад из Новог Кнежевца
је у току октобра месеца корисницима новчане
социјалне помоћи (НСП) и Домског одељења
поделио 800 пакета социјалне помоћи у натури.
Пакете је обезбедила Владе АП Војводине и
Покрајински секретаријат за здравство и социјалну
политику.
Укупна вредност пакета износила је око
1.600.000,00 динара . У пакетима су се налазили
прехрамбени производи :пасуљ, пиринаџ, брашно, као и месне прерађевине.
Пакете су добили сви корисници НСП , како они који примају ову помоћ само
током зимских месеци, тако и они који је добијају током целе године. Посебно се
водило рачуна о вишечланим породицама и самохраним родитељима којих има доста у
нашој општини, као и о корисницима Дома за старе.
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ВЕЧЕ АКАДЕМИКА ДР ВАСИЛИЈА КРЕСТИЋА
Народна
библиотека
“Бранислав Нушић” организовала је
у четвртак, 19. новембра трибину
на којој је гостовао
академик
Василије
Крестић
са
темом
“Југословенска политика Јосипа
Јурја
Штросмајера”.
Пред
многобројном пубиком, трибину је
отворила директорица Народне
библиотеке Душанка Томић, која је
бираним
речима
говорила
о
личности
и
делу
уваженог
академика. Подсетила је присутне о
значају Легата академика Крестића, о његовом пресудном утицају да Гимназија у
Новом Кнежевцу поново постане самостална установа, као и писању Историје Новог
Кнежевца са околином, чији је био уредник и која спада у четири најбоље урађене
монографије о градовима Србије.
Капитално дело академика Крестића „Срби у Угарској 1790–1918“ , (Нови Сад :
Матица српска, 2013) као и друга велика историографска дела, настајало је постепено,
кроз неколико деценија, током којих је професор Василије Крестић непрестано
истраживао, сакупљајући сазнања о историји Срба у Угарској од краја XVIII до првих
деценија XX века. Мало је историчара који су се осмелили да остваре овакав научни
подухват, будући да захтева огроман, вишегодишњи труд, научно знање и искуство.
Непојамно је тешко, али и величанствено, кретати се кроз тако дуго раздобље, разумети
како је Јужна Угарска изгледала 1790, а како 1918. године, коликим и каквим је
променама била захваћена.
Академик Василије Крестић је током целог свог научног рада проучавао српскохрватске односе. Због изградње двосмисленог и веома комплексног односа, те
фалсификовања политичке стварности и сачињавања лажног имиџа, академику Крестићу
нарочито је била занимљива позиција бискупа Јосипа Јураја Штросмајера. Човек који се
најчешће приказивао као заштитник југословенских идеја, али којег треба видети пре
свега, као заступника идеје хрватства на нежнији и дискретнији начин од отворених
хрватских националиста. Такву, сасвим нову слику овог важног протагонисте хрватске и
југословенске политике, академик Крестић је изложио у књигама: „Бискуп Штросмајер у
светлу нових извора“ и „Бискуп
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Штросмајер: Хрват, великохрват или Југословен“. После ових истраживања више
није могуће градити једнострани и неутемељени југославистички мит о познатом
ђаковачком бискупу. И овога пута, импресионирало је све присутне колико је академик
Крестић настојао да публици, људима изван струке, образложи важност сазнања до
којих је дошао, у чему је без дилеме у потпуности успео.
На крају, академик Василије Крестић захвалио се свима који су били присутни,
поготово његовим Ђалинцима, поштоваоцима његове писане речи и мисли, и посебно
особљу Библиотеке која води рачуна о Легату
КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
У среду, 28. октобра у свечаној сали Музичке школе одржан је једносатни концерт
ученика школе , а наступало је 50 ученика из свих класа. Концерт је са интересовањем и
задовољством пратила многобројна публика.
Овог пута ученици и њихови наставници
определили су се пре свега за композиције Килера,
Ракића,Маринковића, Шопена, Каркасиа, Грнсина
као и других композитора.
Као и много пута до сада, ученици су својим
наступом демонстрирали своју даровитост , умеће и
велики рад, а њихови наставници своју стручност и
посвећеност деци и овом послу.
HANGVERSENY A ZENEISKOLÁBAN
Az Alapfokú Zeneiskolában október 28-án egyórás hangverseny keretében mutatkozott
be az intézmény 50 tanulója, amelyet a nagyszámú közönség érdeklődéssel s elégedetten kísért
figyelemmel.
Ez alkalommal a növendékek és tanáraik elsősorban Killer, Rakić, Marinković, Schopen
és Carcassi műveit választották.
Mint ahogyan eddig is oly sokszor, a zenede diákjai fellépésükkel bizonyították tudásukat,
rátermettségüket és a töretlen munkát, tanáraik pedig szakmaiságukat és a gyerekek iránti
elkötelezettségüket.
НОВИ КРОВ НА ЧИТАОНИЦИ-СВЕТОСАВСКОМ ДОМУ
Ових дана постављен је нови кров на згради Светосавског дома-Читаонице у
Обилићеву.Овај по свему значајни објекат подигли су становници Обилићева у првој
половини прошлог века, да би у новије време старање о њему у потпуности преузела
локална самоуправа. Објекат је генерално реновиран пре четири године, а вредност
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радова износила је нешто више од 2,5 милиона динара. Истовремено рађена је и

реконструкција суседног православног храма. Средства за оба објекта обезбедила је
Општина, односно локална самоуправа путем ИПА пројеката.
Радове на поправци крова , замени црепа и другим пратећим пословима извели су
несебичним, добровољним радом мн огобројни грађани, парохијани али и други.И овога
пута немерљив допринос у овом послу, као и у свему другим оваквим радовима у нашем
месту дали су наш Зоран Бајић и његов другар Дарко Милошевић. Али није само то,
знали су да заједно са нашим суграђанима, вредним, паметним ,младим и позитивним
људима створе посебан амбијент другарства, несебичности, даривања, и што је
најважније да враћају веру у људе.
Ова два објекта који сада имају нови сјај захваљујући средствима локалне
самоуправе, управљању обилићевачке парохије и пре свега грађанима који их користе и
чувају постали су култно место и једно од најважнијих обележја Новог Кнежевца.
ДОПРИНОС МЛАДИХ У ОБНОВИ СТАРОГ
ПАРКА
Удружење младих „Северна капија“ из Новог
Кнежевца
одржала је једну од низа планираних
волонтерских акција у обнови и заштити новокнежевачког
Старог парка . У акцији је постављено 50 металних канти
за отпад у парку и шеталишту на Тиси , офарбани су
канделабри и посађене нове саднице. Овим пројектом млади су желели да дају свој
допринос у обнови и заштити парка, и уједно скрену пажњу свима о важности значају
овог споменика природе и заштите животне околине. Пројекат „Обнова старог парка у
Новом Кнежевцу“ финансирала је Carlsberg и Дунђерски фондација.
ИЗДАЈЕ: ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА БР.1
ТЕЛЕФОН: 0230/81-031; 82-055.
САРАДНИЦИ НА ИЗРАДИ: ДАНИЦА КНЕЖЕВИЋ ПОПОВ, АЛЕКСАНДАР ПЕРКУЧИН И ЕСТЕР МИХОК КУЦУРА
ТИРАЖ:1500 ПРИМЕРАКА

16

