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РАЗГОВОР СА ХРИСТИВОЈЕМ МИЛОШЕВИЋЕМ, ВЛАСНИКОМ “АЛЕВЕ”

НОВА ФАБРИКА ЗА СЕДАМДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ

Инвестиција вредна 10 милиона евра. Високообразовани кадар неоходан за напредак
фирме. Испуњавањем стандарда брину о заштити животне средине
Христивоје Милошевић, власник
компаније АД ”Алева” овогодишњи je добитник звања почасног грађанина општине Нови Кнежевац које му је уручено поводом Дана општине.
Проглашен је за почасног грађанина
наше општине због успешности вођења
компаније на нивоу региона, због успешне приватизације, успешног пословања,
повећања радних места. Као и помоћи
развоју школства у нашој средини (поклонио је СШ “Доситеј Обрадовић” камион за
обуку ученика саобраћајне струке) и спорта , a од недавно Стонотениски клуб у имену носи наслов “Обилић - Алева”.

ском великих иностраних фирми, услови
пословања су другачији. Народ је, на жалост, осиромашио, активности се заснивају
на маркетингу, роба се продаје по сниженим ценама, смањује се профитабилност,
компензирамо је у структури производа.
Орјентишемо се на акумулативне производе и освајање страног тржишта. Ми имамо
раст који је лимитиран јер не гледамо само
промет, него и профитабилност. Имамо
500 коопераната, раније се плаћало 30
одсто, сада се код откупа плаћа 70 посто,
а остало у року од 60 дана. Премошћујемо
те обавезе давањем семена и кооперантима омогућавамо да могу са нама да раде.

Како се осећате као почасни
грађанин нашег места?
-Радостан сам због свега. Сродио сам
се са људима у фирми. Кад дођем у “Алеву”
као да сам у својој кући. Добро сарађујем са
локалном самоуправом. Наша је заједничка
брига да бринемо о фабрици, али и о граду,
да он има користи од фабрике. Задовољан
сам сарадњом са председником општине
Драганом Бабићем, заједничком борбом
смо остварили средства од Покрајине за
изградњу канализације која је изузетно
важна за изградњу нове фабрике јер немати
решење отпадних вода је незамисливо. Кад
сам пре десет година дошао у фирму било
је запослено 19 људи са факултетом, данас
упошљавамо 325 радника, од тога 100 њих
са факултетом од којих су многи Новокнежевчани, а има их и запослених у Београду.
Од
почетка
приватизације
компанија бележи сталан раст производа, повећање производње, раст
извоза и увећање пословне добити.
Како све то постижете с обзиром да
знамо да су тешка времена?
- Лако није, то је умешност вођења
компаније. Имамо екипу која стручно ради свој део посла. Данас су веома
променљиви услови пословања. Дола-

За све ово је потребан велики рад и труд и
вођење рачуна о свему. Немамо центиметар
слободног простора у фабрици, избацујемо
старе машине и убацујемо нове.
Најавили сте да ћете градити нову
фабрику, да ће инвестиција бити вишемилионска и да ћете до краја године добити све потребне сагласности за почетак израде нове фабрике!
-Добили смо све сагласности, пројекти
су готови, грађевинске дозволе добијене,
остало је да у првој половини 2016. године
изаберемо најбољег произвођача, односно
испоручиоца опреме за технологију коју
ћемо применити у новој фабрици, где ће
све бити аутоматизовано. Простираће се на
празном простору иза садашње фабрике и
имаће 13.000 km2 са четири пута већим
капацитетом. Почетак радова очекујемо
за седамдесетогодишњицу постојања “Алеве” - 2017. године, а радови на изградњи ће
трајати 15 месеци. То ће бити индустријски
комплекс који ће имати низ целина, магацинске просторе, хладњаче, купе за
производњу, административни део, путеве. Градиће се тзв. гринфилд инвестиција
на празном простору по свим важећим европским стандардима.
Простор који ће се ослободити ће по-
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служити за нове програме где је полуаутоматизована производња специјализованих
прехрамбених производа за одређене групе потрошача.
Шта ће се у новој фабрици производити и да ли ће се отварањем нове
фабрике повећати број запослених?
-Број запослених у новој фабрици се
неће смањивати, а производиће се више,
поризводиће се конкурентни производи. Нећемо имати мануелне радне снаге,
запошљаваћемо високо образоване, само ће
се структура мењати. До смањења мануелне
радне снаге ће доћи јер је све аутоматизовано
и због стандарда у погледу прецизности, безбедности и услова рада. Не може се заснивати производња на мануелном или полуаутоматском раду. Велика су очекивања од руског
тржишта и то је један од разлога што су нам
капацитети потребни, ту је и Белорусија,
па Казахстан. А планирамо да негујемо и
даље тржишта у Босни, Македонији и свим
земљама бивше Југославије. Јер, компаније
које се фокусирају само на домаће тржиште
неће опстати.
“Алева” је веома цењен бренд. Нови
Кнежевац је мало место са много талената,
а један од највећих је “Алева”. Она је лична
карта Новог Кнежевца.
Најавили сте поред свих иновација
да ћете управљати отпадом што је битно за заштиту животне средине!
-Ми смо увелико у томе. Од 2010. године имамо потписане уговоре са фирмама
које управљају отпадом. Ми у фабрици отпад разврставамо по структури (пластика,
дрво, папир и друго) и овлашћене куће
узимају отпад, одовозе га на одоговајућа
места и уништавају.
“Алева” се понаша у складу са важећим
законима који су у регулативи са европским законима, јер не можемо да остваримо сарадњу са европским фирмама ако не
поштујемо њихове стандарде.
У “Алеви” се два стручњака директно
бави заштитом животне средине.
Који су ваши планови за наредни период?
- Имамо, наравно, нових планова, али
нова фабрика је пројекат који нас преокупира јер се у њу улаже 10 милиона евра.
Планови су нам да освојимо нова тржишта. Транспорт оптерећује цену производа и потребно је приближити се тржишту.
Није суштина само производити. Ако нема
инфраструктуре да све то реализује, маркетиншки обради и наплати, не треба се упуштати у послове. Не хвалимо се, али “Алева”
је ретко добра фирма којај је зато добра јер
све то обједињује. Наш мото је: Добра фабрика са добрим људима. Код нас је сваки
човек значајан, ако нема колективног духа,
нема напретка - завршава пријатан разговор Христивоје Милошевић који је заиста
заљубљеник Новог Кнежевца.

РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ДРАГАНОМ БАБИЋЕМ

БРОЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015.
ГОДИНИ

На истеку ове године, председник општине Драган Бабић, је говорио о најважнијим инвестицијама
које су реализоване или започете и биће завршене у
предвиђеним роковима.
Наравно, капитални пројекат је изградња канализационе мреже у Новом Кнежевцу, а све указује
на то да ће радови који су у току омогућити да до 1.
маја 2016. године буде завршена комплетна мрежа.
Све ово је остварено захваљујући великој помоћи
покрајинских институција, првенствено Управе за
капитална улагања са којом је наша општина недавно потписала уговор на основу којег је за ову
инвестицију добијено 300 милиона динара.
Поред овога, у друге инвестиције је, такође
уз помоћ покрајинских органа, је уложено око
300 милиона динара. Ова средства су утрошена у
бројне пројекте којима се унапредила инфраструктура у нашој општини. Велики акценат је дат у
развој пољопривредне инфраструктуре, како би се
омогућио развој ове делатности и створили што бољи
услови за бављење њоме. Радило се на проширењу
каналске мреже која је једна од најразвијенијих у
Војводини и њеној електрификацији, а реконструисано је и
више од седам километара атарских путева.
Посвећена је и пажња локалним путевима и у сврху
њихове санације и реконструкције је уложено око 55 милиона динара, а значајна средства су утрошена за побољшање
услова у образовним установама и на изградњи и санацији
водоводне мреже.
Председник Бабић је истакао да је овогодишњи буџет, иако
скроман, определио значајна средства за социјална давања и
субвенције. Тако су обезбеђене стипендије за средњошколце,
учешће у трошковима превоза и помоћ ученицима који се
школују ван Новог Кнежевца и живе у ђачким домовима, а
породице су им корисници социјалних давања, а нашло се и
средстава за једократну помоћ мајкама новорођенчади.
Упркос општој тешкој економској ситуацији, председник
Бабић је указао на константну стабилност буџета и висок
степен прибављања додатних средстава из домаћих и страних извора. Од домаћих средстава највише је добијено са
покрајинског нивоа и то око 90% укупног износа. Значајна
средства су омогућена и путем међународних ИПА пројеката,
а треба напоменути да је у неколико последњих година
урађено или се ради на десетак ИПА пројеката, првенствено са суседним општинама у Републици Мађарској. Ови
пројекти су се односили на фазну изградњу бициклистичке
стазе која нас повезује са Мађарском, подизање степена енергетске ефикасности, управљање водама и друге ствари које су
од интереса за становништво са обе стране границе.
Председник Бабић очекује да ће и буџет за 2016. годину
бити добро припремљен, а његови приоритети би требало
да буду подизање квалитета комплетне инфраструктуре,
унапређење пољопривреде, развој приватног предузетништва, брига о младима, унапређење услова школовања и низ
других ствари које ће допринети подизању квалитета живота
свих грађана наше општине.

Számtalan beruházás
a 2015-ös évben
Községünk elnökét, Dragan
Babićot az óév végén a már megkezdett illetve határidőn belül
megvalósuló projektumokról,
pályázatokról,
fejlesztésekről
kérdeztük.
- Törökkanizsa vonatkozásában a szennyvízhálózat kiépítésére nagyberuházásként kell
tekintenünk, amely minden jel
szerint 2016. május 1-jéig teljesen elkészül – köszönve mindenekelőtt a Tartományi Nagyberuházási
Igazgatóságnak,
mellyel községünk nemrégiben
300 millió dináros támogatási
szerződést írt alá.
Emellett egyéb beruházásokra, ugyancsak a tartományi szervek támogatása mellett, még 300
millió dinárt sikerült biztosítani,
melyeket közművesítési pályázatokra fordítottunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a mezőgazdasági infrastuktúra fejlesztésére: a
csatornarendszerre, amely Vajdaságban az egyik legkorszerűbb,
illetve a mezei utak javítására – több mint hét kilóméter hosszúságban. Figyelmet szenteltünk a helyi úthálózatnak, melynek
javítására kb. 55 millió dinárt költöttünk. Jelentős pénzeszközöket juttattunk továbbá az oktatási intézmények munkafeltételeinek támogatására meg a vízvezetékhálózatra is.
Az idei, szerény költségvetésből nagyobb pénzeszközöket
használtak fel szociális célokra, támogatásokra: ösztöndíjat kaptak a középiskolások, utiköltség- és elhelyezési költségtérítésben
részesültek a ingázó, illetve diákotthonokban lakó tanulók, akik
a szociális támogatási rendszer kedvezményezettjei, egyszeri segély formájában pedig az újszülötteket is megajándékozták.
A nehéz általános gazdasági helyzet ellenére a költségvetés
stabil és számottevő bel- és külföldi eszközforrásokkal rendelkezik. A szerbiai támogatások közül a tartományi források a legnagyobbak, amelyek a teljes összeg 90%-át teszik ki. Ugyancsak
kiemelkedő helyen állnak a nemzetközi IPA projektumok révén
kapott pénzeszközök. Az elmúlt néhány esztendőben tízegynéhány projektum készült el, vagy készül jelenleg, főként a szomszédos Magyarország községeinek közreműködésével. Ilyen
beruházások például a kerékpárút szakaszos kiépítése, amely
összeköt bennünket Magyarországgal, az energiahatékonyság
növelésére vonatkozó pályázat, a vízgazdálkodási projektumok
s egyéb más pályázatok, amelyek mindkét ország lakossága számára fontosak - mondta Dragan Babić.
Elvárásai szerint a 2016-os községi költségvetést is alaposan kidolgozták, amelyben elsőbbséget kellene élveznie az infrastruktúra minőségi növelésének, a mezőgazdaság és a magánvállalkozások fejlesztésének, figyelni kell a fiatalokra, az
iskoláztatás szintjének javítására s számos tényezőre, amelyek
községünk polgárainak életét jobbá teszik- mondta községünk
elnöke, Dragan Babić.
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ÚJ GYÁR AZ ALEVA FENNÁLLÁSÁNAK
70. ÉVFORDULÓJÁRA

A törökkanizsai Aleva Rt. tulajdonosa, Hristivoje Milošević idén megkapta
a község díszpolgári címét, melyet a cég
sikeres vezetéséért, a vállalat példaértékű
magánosításért, a sikeres gazdálkodásért
és a munkahelyek számának növeléséért,
valamint a helyi oktatás s a sporttevékenységek támogatásáért vehetett át a község
napja tiszteletére rendezett díszülésen.
(A Dositej Obradović Középiskola közlekedési szakos tanulóinak képzéséhez tehergépkocsit ajándékozott, s nemrégiben
az Asztalitenisz Klub Obilić-Aleva névre
módosult.)
- Mit jelent az Ön számára a
község díszpolgára cím?
- Megtiszteltetés számomra s mindenre örömmel tekintek. A vállalatba,
a dolgozókhoz úgy jövök, mintha hazajönnék. Jó a kapcsolat az Önkormányzattal s közösen viselünk gondot a cégről, s a városról is, hogy annak szintén
előnye származzon abból, hogy az Aleva
Törökkanizsán üzemel. Elégedett vagyon
a község elnökével kialakított együttműködéssel. Dragan Babićtyal közösen folytatott törekvéseink eredményeképpen sikerült tartományi eszközöket biztosítani
a szennyvízhálózat kiépítéséhez, amely
kivételes fontosságú az új gyár kiépítése
szempontjából, hiszen a szennyvíz elvezetésének megoldása központi kérdés. Amikor tíz évvel ezelőtt az Alevába jöttem, 19
egyetemi végzettségű dolgozónk volt. Ma
325 foglalkoztatottal működik a vállalat,
közülük 100-an egyetemi oklevéllel rendelkeznek. Sokan törökkanizsaiak, de
akadnak, akik Belgrádban dolgoznak.
- A privatizáció óta az Aleva állandóan növeli termékei számát, a termelés
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mennyiségét, megnőtt a kivitel és a bevétel. Tekintettel a gazdasági helyzetre,
hogyan sikerül mindezt elérni?
- Nem könnyű: a vállalatvezetés művészet. Van egy csapatunk, amely szakszerűen végzi munkafeladatait. Manapság nagyon változóak a gazdálkodási
feltételek, a külföldi nagy cégek megjelenésével mindezek módosultak. A lakosság sajnos elszegényedett, a tevékenységek a reklámon alapulnak, a termékeket
árengedményekkel adjuk el, csökken a
jövedelem. A felhalmozható termékek és
a külföldi piac felé fordulunk...Jelenleg
500 társastermelőnk van, akiknek korábban a mezőgazdasági termény 30%át, ma 70%-át fizetjük átadáskor, a fennmaradó összeget pedig 60 napon belül.
Termelőinknek vetőmagot biztosítunk, s
lehetővé tesszük számukra, hogy velünk
dolgozzanak. Mindehhez hatalmas munka, törődés szükséges. A gyárban talpalatnyi hely sincs üresen - a régi gépeket
kiiktatjuk s újak kerülnek a helyükre.
- Ön bejelentette, hogy új gyárat
fog felépíteni, mely többmilliós beruházással valósul meg s amelynek
megkezdéséhez az év végéig minden szükséges jóváhagyás megérkezik.
- A jóváhagyásokat megkaptunk, a
projektumok is készen vannak, az építési
engedélyek szintén birtokunkban vannak. A 2016-os év első felében ki kell választanunk a legkedvezőbb forgalmazót
illetve a felszerelések szállítóját, amelyeket az új gyárban fogunk elhelyezni s ahol
minden automatizált lesz. Az új gyárépület a mostani mögött épül, 13.000 m2
–es területen, négyszer nagyobb kapacitással.
A termelés megkezdését az Aleva
fennállásának 70. évfordulójára tervezzük, míg a munkálatok 15 hónapot vesznek majd igénybe. Ez egy ipari kompexum
lesz, termelőegységek egész sorával, raktárakkal, hűtőházakkal, irodahelyiségekkel, utakkal, az európai szabványoknak
megfelelően.
-Mit termelnek majd az új gyárban és növekedni fog-e a foglalkoztatottak száma?
- Dolgozóink száma nem csökken, a
termelés viszont nő, versenyképes termékek előállításával. Kézi munkaerőt
nem fogunk alkalmazni, egyetemi végzettségűeket foglalkoztatunk, s az előb-

biek kevesebben lesznek, hiszen minden
automatikusan működik majd – a pontosságra, a biztonságra és a munkafeltételekre vonatkozó előírások miatt is.
A termelés nem alapozható a kézi vagy
félautomatizált munkára. Az orosz piac
követelményei nagyok, s ez az egyik oka
annak, hogy a kapacitás növelésére van
szükségünk. Meg fogjuk tartani ugyanakkor a boszniai, macedóniai piacot, s a
néhai jugoszláviai tagállamokét is, hiszen
az a cég, amely csak a hazai piacra összpontosít, nem tud fennmaradni.
Az Aleva nagyon elismert márkanév...
Törökkanizsa kis helység, sok tehetséggel, értékkel, s ezek egyik legnagyobbika
az Aleva.
- Ön többek között bejelentette,
hogy megoldják a hulladékgazdálkodás kérdését, amely a környezetvédelem szempontjából lényeges.
- Ezen már dolgozunk, s 2010-es
évtől szerződésünk van a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatokkal. Az
Alevában fajtájuk szerint szétválogatjuk
a hulladékot (műanyag, fa, papír, stb.), a
felhatalmazott cégek pedig átveszik, elszállítják és a megfelelő helyen megsemmisítik azt. Az Aleva a hatályos törvények
szerint jár el, melyek az európai szabályozási rendszeren alapulnak, hiszen
nem tudunk együttműködni a kontinens
cégeivel, ha nem tiszteljük azok előírásait. A környezetvédelmi kérdésekkel két
szakemberünk foglalkozik.
- A következő időszakra vonatkozó tervek?
- Természetesen vannak új terveink,
de az új gyár az a projektum, amely körül forognak az elképzelések, hiszen 10
millió eurós beruházásról beszélünk.
Új piacokat szeretnénk szerezni. A szállítás megterheli a termék árát, ezért
közelednünk kell a piac követelményeihez. Nem csupán a termelés a lényeg.
Amennyiben nincs infrastruktúra mögötte, amely mindezek megvalósítását
lehetővé teszi, reklámozza és megfizetteti, nem kell elkezdeni a tevékenységet. Nem dicsekvésképpen mondom, de
az Aleva azon ritka cégek egyike, amely
mintezt egyesíti, s ezért jó vállalat. Jelszavunk: Jó cég jó emberekkel. Nálunk
minden egyes ember fontos. Ha nincs
kollektív szellem, előrelépés sincs – nyilatkozta Hristivoje Milošević, az Aleva
Rt. tulajdonosa.

ОБЕЋАНО – ИСПУЊЕНО

ФИСКУЛТУРНА САЛА РЕНОВИРАНА
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Фискултурна сала у Средњој школи “Доситеј Обрадовић”
реновирана је средствима Управе за капитална улагања у
висини од 2.823.002,00 динара и средствима општине Нови
Кнежевац у износу од 304.750,00 динара.
За радове је предвиђено
да се раде 60 дана и буду
завршени до 31. децембра,
међутим, радови су завршени 12. децембра тако да
средњошколци уживају
у
новој сали ,а обећање да ће
Средња школа достићи стандарде опремљености и функционалности је испуњено.
Санацијом фискултурне
сале Средње школе обезбеђена
је, унапређена и модернизована инфраструктура која доприноси повећању квалитета,
ефикасности и релевантности система образовања, као и
стандардизацију хигијенских и функционалних услова.
Санација сале је обухватила кречење сале, замену
столарије, поправку паркета, адаптацију санитарних чворова и преуређење свлачионица. Док су комплетна опрема сале
и школски реквизити обезбеђени пре две године

FELÚJÍTOTTÁK A KÖZÉPISKOLA
TORNATERMÉT
A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 2.823.002,00
dináros, valamint Törökkanizsa Község 304.750,00 dináros
támogatásával nemrégiben felújították a törökkanizsai Dositej
Obradović Középiskola tornatermét.
A munkálatok előlátott határideje 60 nap volt, s azokat december 31áig kellett
volna befejezni, ám a
felújítással
már e hónap 12-én
elkészültek,
így a középiskolások
már használhatják a
termet.
Ezzel a
beruházással korszerűsödött az intézmény, amely hozzájárul az oktatóinevelői munka minőségének valamint a higiéniai, működési
feltételek javításához.
A felújítás magában foglalta a terem meszelését, a berendezés, a padlózat, a vizesgóc cseréjét valamint az öltöző átalakítását is

ПОКРАЈИНА ПРЕПОЗНАЛА ВАЖНОСТ СРЕДЊИХ ШКОЛА У МАЛИМ СРЕДИНАМА

У ТОКУ ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

На основу конкурска о енергетској
ефикасности који је расписала
Покрајинска влада наша Средња школа “Доситеј Обрадовић” је конкурисала
с пројектом енергетске санације “Замена фасадне столарије и браварије”
и добила 5.637.000,00 динара од
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине јер је
Влада Покрајине препознала важност
средњих школа у малим срединама
као што је наша и перманентно им помаже.
Укупна вредност пројекта је
8.562.000,00 и разлику до пуног износа је обезбедила наша општина да би
се пројекат реализовао и омогућили да
се ученици несметано школују у нашој
средини.
Током 2015. године Средња школа
је добила преко осам милиона динара
од Покрајинске владе да би реализовала три пројекта: санацију фускултурне сале која је завршена средином
децембра месеца ( 90 одсто је дала
Управа за капитална улагања, а 10
одсто наша општина), куповину професионалне машине за прање посуђа
(Секретаријат за образовање и оп-

штина Нови Кнежевац) и сада замена
столарије.
За побољшање услова рада у
Средњим школама општина је
издвојила четири милиона динара,

поред поменутих пројеката издвојена
су средства за топловод који се налази
између зграде Средње школе и објекта
у дворишту (578.000,00 динара) и за
санацију објекта у дворишту где су се

направила три кабинета и радионица (
уложено је 230.000,00 динара).
Пројектом који се сада реализује
замениће се постојећа оштећена
столарија и браварија на школској
згради енергетски
ефикаснијом
фасадном столаријом
и браваријом
те
ће се уштедети на
грејању, а учионице и кабинети ће
бити много топлији.
Зими ће се уштедети
на грејању, а лети
ће се уштедети на
хлађењу. На овај
начин ће простор
наше Средње школе
бити осавремењен
и прилагођен савременим условима
школовања.
У школи је у
току Јавна набавка за замену фасадне
столарије и браварије, а школа ће се
определити за најбољег понуђача који
ће радове завршти у року од 30 дана.
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ИЗ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БРИГА О МЛАЂЕМ НАРАШТАЈУ
Општини Нови Кнежевац је стало до
младих и у овим материјално тешким временима жели да и помогне и помаже им.
СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА
Већ годинама у низу, општина Нови
Кнежевац додељује стипендије свим студентима од друге године факултета по до
краја школовања у износту од 5.000,00
динара, без обзира да ли студирају на
државном или приватном факултету, као
вид помоћи за лакше студирање. Битно
је да су редовни студенти и да уписују годину за годином.
Недавно је Општинско веће донело одлуку за студенте који студирају у
иностранству, на престижним универзитетима као таленти, да добију такође,
стипендију у истом износу.
Преко
100
студената
добија
стипендију који студирају у земљи, а
један студент добија стипендију који студира у иностранству.
С обзиром да је ситуација у општини,
као и у целој земљи тешка због смањења
плата и губитка радних места, стипендија
коју додељује општина битно олакшава и родитељима и студентима њихово
студирање.
Ово је вид не материјалне помоћи,
него помоћ да се млади људи образују ,
што је најбитније.
Током јануара месеца биће објављен
нови конкурс за добијање студентских
стипендија, а одлуком о буџету за 2016.
годину износ стипендија се повећава на
6.000,00 динара.

УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Улагање у инфраструктуру средњих
школа за савремено образовање
Од прошле године одлуком општине
додељују се стипендије средњошколцима
из општине који се школују на територији
наше општине, у висини од 2.000,00 динара месечно с циљем да остану у нашој опшини и одрже средњошколско образовање
које постоји код нас: Гимазију и Средњу
школу “Доситеј Обрадовић” која има пет
профила образовања.
Током 2015. године средњошколску
стипендију је добило 250 ученика који се
школују у нашој општини.
На овај начин општина улаже у
образовање , као и у квалитет живљења
средњошколаца који што дуже остају у
својој средини и на тај начин се више
везују за њу, па једног дана ако одлуче да
живе негде другде гајиће родољубље за свој
завичај.

Да би им омогућила квалитетну наставу
, да се не би разликовали од својих вршњака,
општина улаже и улагаће у инфраструктуру обе средње школе да би се ученици
школовали у што бољим условима. Иначе,
одлуком о буџету
за 2016. годину и
средњошколске
стипендије се повећавају са 2.000,00
на 2.500,00 динара
по ученику.
ПОМОЋ
ПОРОДИЉАМА
С обзиром да
наша
општина спада у ред
најстаријих
општина у Србији,
локална самоуправа је одлучила да помаже младима код заснивања породица
и олакша им прве кораке у започињању
родитељства.
Од 2014. године општина Нови Кнежевац додељује накнаду у износу од
10.000,00 динара за свако новорођено
дете из наше општине.
Ове године се наша општина
повећала за 100 становника, тј. толико ће
бити додељено материјалне помоћи за
породиље до краја ове године.
Такође, општина у буџету за 2016.
годину је припремила нове повластице за ову категорију становника и улази у велику борбу против беле куге
, што је статегијски циљ општине. У
наговештају је да ће се повећати помоћ,
или ће се улагати у дечију опрему. А онима који желе да остваре родитељство, а
нису у могућности, општина ће, такође,
материјално помоћи.

УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ ПОКРАЈИНЕ И НАШЕ ОПШТИНЕ

ЗАМЕНА ОСВЕТЉЕЊА У ШКОЛИ У БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ
У Основној школи “Јован Јовановић
Зма” у објекту у Банатском Аранђелову се
током зимслког распуста врши адаптација
осветљења.
На основу конкурса Покрајинског
секретаријата
за енергетику и минералне сировине Основна школа је
пројектом “Адаптација осветљења” добила
1.815.000,00 динара од Покрајине. Вредност радова је 2.178.600,00 динара и разлику је платила општина Нови Кнежевац.
Освтљење у школи у Банатском
Аранђелову је неадекватно , често се квари па је скупо за одржавање и енергетски
неефикасно.
Заменом осветљења, уместо класичних неонки постављају се лед осветљења
(штедљива). Сијалице су саме по себи скупе, али ће ефекат осветљења бити много
бољи јер су јаче, а и мање троше електричне енергије, па се самим тим и смањује
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потрошња електричне
енергије.
Замена осветљења
биће извршена у свим
учионицама, тоалетима, ходницима, на улазу
школе, у зборници и у
фискултурној сали и на
бини сале што ће допринети бољем угођају када
се одвијају школске и
сеоске приредбе.
Замена осветљења
у згради у Банатском
Аранђелову која је стара 110 година и има
мале прозоре, те нема
довољно дневног светла у учионицама,
је изузетно значајна за ученике и наставнике ове школе, као и за осавремењивање
наставе . Највећи ефекат ће се видети у

простору школе који користи Предшколска установа.
Улагањем у школу на селу општина,
као и Покрајинска влада препознају значај
села, као и опстанак мештана у њему.

ЗАВРШЕНО РЕНОВИРАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ

МОНУМЕНТАЛНИ СПОМЕНИК КУЛТУРЕ У ПУНОМ СЈАЈУ

Влада Аутономне покрајине Војводине је најзначајнији и најважнији стратешки партнер наше
општине кад су инвестиције у питању

Најлепша зграда у Новом Кнежевцу
је зграда Народне библиотеке “Бранислав
Нушић” која је ове године реновирана и
засијала је у пуном сјају.
У години кад Билиотека слави три
јубилеја: 105 година постојања, 20 година
осамостаљивања и 10 година Легата академика Василија Крестића који је у њеном
окриљу, њено реновирање је дошло као круна свега.
Ова зграда је изграђена 1901. године као
летња резиденција породице Малдегем. У
зграду се Библиотека уселила 1969. године
не као самостална јединица већ у склопу
Радничког универзитета, па Културно образовног центра, а од 1995. године у згради функционише као самостална установа
- библиотека.
Последње велико реновирање Библиотеке је вршено 2002. године, али не комплетно. Није мењана кровна конструкција
и због великог оштећења таванице морало
се приступити врло озбиљном и темељном
раду. Радови на реконструкцији Библиотеке су највеће улагање у области културе у
последњих 40 година у Новом Кнежевцу.
Захваљујући залагању покрајинског
посланика
Предрага
Берића
и
помоћи Покрајинске владе Војводине
реконструкција Библиотеке је завршена.
Покрајински посланик Предраг Берић
сматра да је обавеза свих нас да чувамо
идентитет и културну баштину нашег места
и да генарацијама које долазе оставимо у
наслеђе највеће вредности које поседујемо.
Покрајински посланик Предраг Берић

је задовољан што су радови у првој фази инвестиционог одржавања Народне библотеке
завршени и што се објекат вратио у свакодневну функцију.

надам да ћемо у наредном периоду средствима Покрајинске владе додатно обезбедити пет милиона динара за реконструкцију
подрумског дела Библиотеке и комплетне

-Зграда Библиотеке данас делује импозантно , аутентично, у духу нашег места
и наслеђене градитељске праксе – каже
Берић. - Ова зграда је стара преко 100 година , представља монументални споменик
културе и као таква има огроман значај за
наше место. Управо из тих разлога мере техничке заштите на објекту су биле неопходне
да би се сачувала фунционалност објекта и
да би се спречило његово даље урушавање. Почетна улагања од седам милиона динара
била су намењена за реконструкцију кровне
конструкције што је било и најважније , за
уређење фасаде објекта, за реконструкцију
комплетне столарије и за детаљније уређење
библиотечке сале која има несумњиви значај
за културни живот нашег места. Искрено се

струјне инсталације са декоративном расветом, те би ови радови објекту дали пун сјај.
Задовољни смо како су урађени радови јер
Библиотека делује лепше и боље него икада
и у њој се сада одржавају културна догађања
на далеко вишем нивоу - нагласио је Берић,
рекавши да је Влада Аутономне покрајине
Војводине најзначајнији и највећи стратешки партнер наше општине која чини кључ
инвестиционе климе у нашој општини.
Као епицентар највећих културних и уметничких израза у месту , наша библиотека је
заслужила да поносно предводи у покрету за
промоцију и очување вишевековног традиционалног културног и демографског наслеђа.
И ...Добро дошли у нове векове и нова
стваралаштва на тлу нашег места...

ПОМОЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДЕЦИ У ЗАБАВИШТУ

ПОДЕЉЕНИ ХИГИЈЕНСКИ ПАКЕТИ И РАДНИ ЛИСТОВИ
Представници локалне самоуправе Петар Јанчић, заменик председника општине и Саша Нецков, члан Општинског веће задужен за
образовање, спорт и омладину, су у среду, 16. децембра посетили Предшколску установу “Срећно дете” и том приликом им уручили хигијенске
пакете.
У сарадњи са локалном самоуправом подељени су хигијенски пакети
свим групама у Предшколској установи у Новом Кнежевцу и насељеним
местима , као и радни листови “Креативног центра” који обухватају графомоторику, упознавање околине, слова за почетно читање и писање и елементарне математичке појмове који су неопходни за рад у забавишту.
У хигијенским пакетима се налазе потрепштине које се користе у установи. До сада су родитељи сами то обезбеђивали , тако да се куповином
хигијенских пакета помаже родитељима и смањују им се трошкови везани за опремање деце у забавишту.
Вредност хигијенских пакета је 85.000 динара, а радних листова
55.000 динара. Овом поделом наставља се пракса локалне самоуправе
која је почела прошле године да помаже деци у Предшколској установи
и на овај начин.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ПРЕДАВАЊЕ УЗ БЕСПЛАТНО МЕРЕЊЕ ОЧНОГ ПРИТИСКА И ПРЕГЛЕД ОЧНОГ ДНА

Глауком је опасна и подмукла болест која
изазива слепило ако се не открије на време

Очни центар поликлинике «Кућа
здравља» из Суботице покренуо је хуманитарну акцију: организовање едукативних предавања уз бесплатан очни преглед
у градовима широм Војводине.

Након успешно одржаних акција у 10
војвођанских градова стручни тим «Куће
здравља» је посетио Нови Кнежевац, у
организацији општине Нови Кнежевац и
уз помоћ Анкице Уторник из Ђале која је
препоручила докторку Ивошевић и упознала је са представницима локалне самоуправе.
Предавање на тему:» Како сачувати
вид - савремено лечење очних болести»
одржано је у среду, 2. децембра 2015. у Светосавском дому - Читаоници у Обилићеву
којем је присуствовало стотинак грађана
из наше општине.
Госте је поздравио заменик председника општине Петар Јанчић захваливши
докторки Бранки Ивошевић, офтамологу
из Суботице што је дошла у нашу средину
да нас поучи и прегледа.
Том приликом је стручни тим «Куће
здравља» свим присутним извршио
мерење очног притиска и докторка је прегледала очно дно, испричала о основним
болестима ока и узроцима слепила код
људи, нагласивши да је дијабетес један
од два узрочника слепила код људи поред
глаукома болести очног притиска која се
јавља код старије популације.
Глауком, или зелена мрена, настаје
када има превише течности у оку обично
зато што су одводни канали запушени. Пошто се течност која не може да истекне из
ока и даље ствара, она се нагомилава у оку
и тако настаје повишени очни притисак.
Он гура видни живац према позади и изазива његово оштећење. Ако очни притисак
дуго остане повишен, он разара део по део
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видног живца. Разарање видног живца се
испољава постепеним променама у виду.
У почетку су промене у виду мале и не
захватају централни вид (средишњи део
који видимо када гледамо право испред
себе или читамо). Промене у
виду се у почетку
дешавају изнад,
испод и са стране централног
вида тако да оболели од глаукома не примећује
пад вида. Тек у
завршној фази
глаукомне болести долази до
пропадања централних делова
и потпуног губитка вида.
П р и л и ком
прегледа

др Ивошевић је код око 30 одсто прегледаних изразила сумњу на постојање глаукома што је велики број на прегледане
пацијенте, пошто се он јавља у старачком
добу, а запажено је у нашој средини да код
доста млађе популације постоји сумња
за постојање глаукома који ће се утврдити детаљим прегледима и снимањима на
офтамолошкој клиници. Глауком је болест
која се лечи целог живота ако се открије
на време. Докторка Ивошевић наглашава да се ради о подмуклој болести која не
даје симптоме до завршне фазе када се већ
ради о тешком оштећењу и битно је да се
открије у раној фази. Изузетно је важно
како истиче др Бранка Ивошевић кад се
добију прве наочари, да се уради код офтамолога комплетан преглед и да би требао
да се врши једном годишње. Предавању
др Ивошевић су присутвовали и многи
њени пацијенти које је докторка успешно
оперисала, међу којима је било и доста
младих којима је кориговала диоптрију, а
старијима је скинула катаракту.

ОТВОРЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

ЂАЛА ЈЕ ГРАЈИЛА ОД ДЕЧИЈЕ РАДОСТИ

У преподневним часовима, у среду,
23.децембра уприличено је званично
отварање обновљеног парка за децу у
Ђали.
Општина Нови Кнежевац је препознала потребу деце Ђале који годинама
нису имали ништа у дечијем парку те су
за њих поставили нове љуљашке, клацкалице и кућице за играње, на радост деце
и родитеља.
Свечаном отварању парка су присуствовали покрајински посланик Предраг
Берић, начелинца за буџет Душица Станков и Саша Нецков, члан Општинског
већа задужен за школство, спорт и омладину који је том приликом истакао важност безбрижног детињства испуњеног
садржајима.

Том
приликом
новоосновано
Удружење жена општине Нови Кнежевац
са седиштем у Ђали “Тиски цвет” је приредило новогодишње пакетиће и поделило свој деци Ђале, од забавишта до четвртог разреда основне школе. Деда Мраз
је уприличио дечије весеље причајући
им своја путовања (глумац Небојша
Чолић – Фико је био Деда Мраз). Деца су
одушевљено учествовала у програму са
својим песмама и рецитацијама. Време је
послужило тако да су могли да се играју
у обновљеном парку. А Ђала је грајила од
дечије радости.
Један преостали новогодишњи палет
одлуклом чланица Удружења однесен је
најстаријој житељки Ђале Мици Миладинов која је напунила 93 године.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ

СПОРТСКЕ САЛЕ У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ ОПРЕМАЊЕ

ЗАВРШЕНО ОСВЕТЉЕЊЕ НА
ТЕНИСКОМ ТЕРЕНУ

Основна школа “Јован Јовановић Змај” је од Управе за капитална улагања АП Војводине добила непуна два милиона за
опремање фискултурних сала.
Опрема и спортски реквизити су потпуно дотрајали, или
их није било у неким салама школе. Школе сада имају: два
козлића-сениор, четири шведска сандука, шест одскочних
дасака, 60 стандардних 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.

На тениском терену Тениског клуба “Обилић” је средином децембра завршена поставка електричних инсталација са
осветљењем.
Пројекат постављања електричне инсталације са
осветљењем се реализовао захваљујући Управи за капитална
улагања АП Војводине у висини 914.220,00 динара.
Овом инвестицијом се заокружује циклус изградње тениских терена у Новом Кнежевцу и сада су тениски терени
најсавременији у окружењу. Клуб сада располаже са два терена
са шљаком и осветљењем и постаје целина која одговара свим
захевима модерног тениса.

ОСНОВНА ШКОЛА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПОСЕТИЛА МУЗИЧКУ ШКОЛУ

КОНЦЕРТ ЗА ДРАГЕ ГОСТЕ

Концерту присуствовао др Јожеф Кабок, помоћник за финансије у Покрајинском
секретаријату за науку и технолошки развој
Наша Основна музичка школа је у
суботу, 12. децембра у преподневним
часовима угостила госте из Новог Сада,
ученике Школе за основно и средње
образовање “ Милан
Петровић” за децу са
сметњама у развоју и
одржала им концерт
топао и срдачан само
како то они умеју.
Концерту је присуствовао и др Јожеф
Кабок,
помоћник
за
финансије
у
Покрајинском
секретаријату
за
науку и технолошки
развој који годинама
подржава образовање
и пријатељ је наше
музичке школе
и
такође помаже нашу основну и средње
школе свесрдно се трудећи да изађе у
сусрет потребама наше средине у области образовања.
У оквиру пројекта “Машталице,

свашталице” Школе за основно и средње
образовање деце са сметњама у развоју
“Милан Петровић” који се остварује у
сардњи са Невладином организацијом

“Фесап” из Новог Сада чија је председница Управног одбора “др Ида Кабок (која
води порекло из Новог Кнежевца) уз
подршку Секретаријата за образовање,
који обучава децу старим занатима и

традицијом. Обишли су знаменитости
Новог Кнежевца које им је приближила
археолог Снежана Грчки Станимиров и
упознали са децом наше Музичке школе
и послушали концерт. Иначе, ова радионица окупља своје ученике, ученике масовних школа из окружења и родитеље
што се показало добро јер и родитељи
виде могућности своје деце, а на радионицама су сви опуштени и превазилазе
се разлике.
Концерту у Музичкој школи су присуствовали сви заинтересовани учесници новосадске радионице , а наши млади
музичари су угостили Новосађане како
добром музиком, тако и домаћинском
атмосфером и дружењем са гостима.
На концерту који је водила наставница соло певања Љиљана Лончаревић и
приближавала инструменте гостима наступало је много ученика који су својим
свирањем одушевили госте.
Захвални малишани су узвратили
песмама које су научили на радионицама народне традиције и побрали велики
аплауз.
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Посета представника општине Белтици
Делегација општине Белтици и џудо клуба «Клима центер Тратњек» из
Белтинаца је свечано примљена у кабинету председника општине. Госте су
примили заменик председника општине Петар Јанчић и члан Општинског
већа Саша Нецков. Делегацију гостију су чинили Изток Јеребиц, представник општине Белтинци, Дамир Михолич, тренер џудо клуба и три такмичара који су дошли да учествују на 11. Змајевом турниру у Српском Крстуру.
Поред представника општине пријему је присуствовао и председник џудо
клуба «Змај « из Српског Крстура Рајко Тодоровић.
Домаћини су пожелели добродошлицу гостима, разменили искуства
и испланирали будућу сарадњу двеју братских општина. После пријема
домаћини су гостима организовали обилазак знаменитости Новог Кнежевца и пригодно дружење. Саша Нецков је презентовао гостима акативности
спортских клубова, тренутно стање спортске инфраструктуре и улагања општине у спорт.

По речима Петра Јанчића и Саше Нецков Општина Нови Кнежевац је
ове године финансирала одлазак наших џудиста у Словенију и уједно била
добар домаћин гостима и у будућности ће подржавати све активности које
доприносе развоју међусобне сарадње на свим пољима.

10

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА ОБОЛЕЛИХ ОД МС-а

ДОНАТОРСКА ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА
Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа од 9. до 30. децембра, у сали Народне библиотеке “Бранислав Нушић” у Новом Кнежевцу jе одржало
Донаторско - хуманитарну изложбу поводом Међународног
дана инвалида, божићних и новогодишљих празника.

У сали су били изложени радови настали на креативним радионицама на којим учествују чланови Удружења и
волонтери.
Чланови Удружења су урадили много предмета декупаж техником: подметаче, тацне, држаче за кључеве, разне
кутије и друго, затим предмете витраж техником, столњаке
рађене батик техником, магнете, накит од ситних перлица,
свеће. Ту су били и јежићи који су чекали да класају и много
другог.

УОЧИ РИМОКАТОЛИЧКОГ БОЖИЋА

БОЖИЋНА ПРИРЕДБА
Ученици Основне школе “Јован
Јовановић Змај” од првог до четвртог
разреда мађарских одељења су приредили у сали новокнежевачког позоришта ,
у четвртак, 17. децембра Божићну приредбу.
На приредби су учествовали ученици из Новог Кнежевца учитељица Еве
Момић, Чиле Боршош, Илдико Пурић
и Еве Тот, као и Банатског Аранђелова
учитељице Роже Молнар и деца из Предшколске установе.
Приредба је почела игром свећа
на музику Баторјана. Затим је изведен
божићни рецитал с певањем. Одигран
је Вертеп – рођење Христово. Затим је
одигран игроказ о догађајима зими,

а ученици другог разреда су били одлично маскирани. Чуле су се песме и
рецитације о Божићу и Новој години,
а ученици трећег разреда су одиграли
игру “Јахачи зиме” и рецитовали песме
о вери, љубави, миру и нади.
На крају приредбе уз честитку за
предстојеће празнике сви учесници приредбе су заједно отпевали песму “Мали
Божић”.
Иначе, свечаној, божићној приредби поред много родитеља, бака и дека
су присуствоали и председник општине
Драган Бабић, председник Скупштине
општине Нандор Ујхељи и чланови Општинског већа: Саша Нецков, Роберт
Јакша и Чила Орос Урбан.

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА МАЛИШАНЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Предшколска установа “Срећно
дете” је за своје малишане припремила
изненађење – новогодишњу приредбу
по свим насељеним местима.
У сарадњи са суботичком Дечијом
позоришном групом, која је
успешна годинама, приређене
су новогодишње представе на два језика:српком и
мађарском, у којима су малишани активно учествовали и били одушевљени без
обзира што се одвија на два
језика. Пажљиво су пратили
представу и радовали јој се, а
васпитачи су уживали што су
им деца задовољна.
Сарадња општине и
Предшколске
установе
није присутна сада само
за новогодишње празнике
. Локална самоуправа континуирано
обезбеђује средтва за све позоришне
представе у овој установи.
Нова година не би била то да нема
новогодишњих пакетића. У сарадњи са
родитељима приређени су новогодишњи

пакетићи који су подељени након приредбе.
Претходна недеља, као и ова два дана
су била претпразнична у Установи и све
је било посвећено великим предстојећим

празницима . А почело се писањем писама Деда Мразу, па су организоване радионице где су деца и родитељи заједно
правили новогодишње украсе за учионице и кућу, као и честитке у радосној и
пријатној атмосфери.

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Основна музичка школа је у уторак,
22. децембра у сали позоришта одржала Новогодишњи концерт пред пуном
салом гледалаца.
Концерт је започео мали хор школе
који је веселим песмама увео концерт
у новогодишњу атмосферу.
И концер је био свечарски.
Смењивали су се ученици из свих
класа у школи представљајући
се публици другачијим програмом, препознатљивим мелодијама
увесељавајући публику и будећи у
њима нежна осећања.
Разлегле су се мелодије у
новогодишњем духу на клавиру. Уживало се у соло певању где су наступали
дуети и изводили познате композиције.
Музика на флаути је звучала милозвучно, као дуо и трио гитара који су свирали „Ирску песму“ и „Етиду“. А хармоника је показала да и духовито може да
се свира.
Старији хор школе је певао божићне
песме на мађарском језику, а квинтет
виолина је извео песму “Тиха ноћ“. У
школи од недавно постоје и два камерна састава који су извели композиције
„Ла Палома“ и од Штрауса „Редецки
марш“ који је публика наградила бурним аплаузом.
Директорица школе Александра
Нецков је присутнима у сали, као и колективу и ученицима школе пожелела
пријатне наступајуће празнике и рекла
- Вечерашњи концерт је прави претпразнички, обојен је композицијама
различитих жанрова, прилагођен
свим генерацијама и музичким укусима, од класичних до најпопуларнијих
композиција у новим аранжманима.
Ово је била прилика да ученици и професори покажу свој раскошни таленат,
оно што их покреће, инспирише и чини
срећним.
Једносатна приредба се завршила
наступом наставника школе који су
отпевали две композиције, Моцартов
„Ave verum“ и „ Adiemus“.
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Светски дан борбе против сиде

Ручно рађени сапуни

Канцеларија за младе Општине Нови Кнежевац и Црвени крст у сарадњи са ученичким парламентима гиманзије,
средње и основне школе другу годину за редом организовала
заједничко обележевање светског дана борбе против сиде.
Ове године је одржана трибина у свечаној сали Народне библиотеке «Бранислав Нушић», а предавач је била
Андријана Божанин.
Испред Општине Нови Кнежевац се обратио Саша Нецков који је нагласио важност превенције и едукације која је
усмерена против ове опаке болести .
По речима секретара Црвеног ксрта Вајагић Стевана ова
организација сваке године обрађује ову тему и да му је драго
што се заједничким деловањем свих установа и институција
овај дан обележава и шаље велика порука у борби против
сиде.
Свим присутнима су подељени кондоми и едукативни
материјал . Представници свих школа су добили додатни
материјал како би поделили својим вршњацима .

Удружење младих „Северна капија“ из Новог Кнежевца подржано је од стране Покрајинског секретаријата та
привреду,запошљавање и равноправност полова на конкурсу за старе занате. Подржан је пројекат „Радионица сапуна
са Тисе“. Предавач на серијалу радионица је била Каталин
Речко из Сенте која има дугогодишње искуство у производњи
ручно рађених сапуна. Десет полазника је научило основе
производње ручно рађених сапуна хладним поступком .
Све радионице су се одржавале у просторијама удружења
оболелих од мултипле склерозе. Произведене сапуне, алат И
материјале млади остављају удружењу оболелих од МС како
би им помогли у будућемо функционисању.

УСПЕСИ СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА

ДРУГЕ НА КРАЈУ СЕЗОНЕ
Стонотениски клуб “Обилић-Алева”
постоји више од 40 година и иза себе
има светска, европска, као и државна
признања. Иако мали бројно, тренутно
има 12 чланова, такмиче се у Супер лиги
за жене, а мушкарци учествују у Другој

мушкој лиги, док малишани учествују
месечно на разним турнирима.
У мушкој екипи сениорској играју,
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уствари, новокнежевачки кадети ,
убедљиво су најмлађи и тешко се боре
са много старијим од њих тако да се
боре за опстанак у лиги. Предстоји им
читава сезона до маја 2016.
Чланице женске стонотениске
екипе су: Драгана Вигњевић,
Тамара Агоштон, Ема Речко
и Александра
Радоњић које се
успешно у Супер
лиги (највишој)
боре за место
шампиона
за
сениоре.
До
сада ни једна
екипа из било
које генерације
у било којем
спорту из нашег места није била
првак државе, али ове девојке су биле
првакиње у кадетској конкуренцији.

Ове сезоне су одиграле девет мечева, оствариле осам победа и један
пораз од “Унирее” из Уздина која се,
такође, бори за титулу првака државе,
поред екипе “Новог Сада”.
Након јесењег дела првенства
“Обилић – Алева” је друга, са 17 бодова колико има и првопасирана екипа
“Нови Сад” и “Униреа”. Позиционирање
је одлучио међусобни скор добијених и
изгубљених партија. Ове три екипе ће
се борити за прво место у шампионату.
Члан екипе Драгана Вигњевић
каже – Перманентно се припремамо ,
тренирамо свакодневно јер нам је циљ
да што боље будемо уигране да бисмо у
априлу, када се игра Плеј-оф, могле да
освојимо титулу државног првака. Ми,
девојке се добро познајемо , дружимо
се и то познавање нам омогућава да
истрајемо у нашим победама.
Тренер Предраг Голић је задовољан,
малом али одабраном екипом која
показује да свакодневно тренирање
доноси добар резултат. Иначе, од ове
године генерални спонзор поред општине Нови Кнежевац је и фабрика
“Алева” која им обезбеђује сву потребну опрему за стони тенис.

