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DRAGAN BABIĆ, KÖZSÉGÜNK ELNÖKE AZ ELŐZŐ ÉV FEJLESZTÉSEIRŐL

550 MILLIÓ DINÁROS BERUHÁZÁSOK

Községünk elnöke, Dragan Babić
elégedett a tavalyi esztendővel,
amelynek során 550 millió dináros,
Törökkanizsát s minden települését és
az élet minden területét felölelő beruházások történtek, amelyek a község
területét építőhellyé változtatták.

- A község elnökeként szükségesnek tartom, hogy Önöket, községünk
polgárait tájékoztassam a 2015-ben
elért eredményekről. Elégedett vagyok
a jelenlegi helyzettel, hiszen a tavalyi
beruházások túlszárnyalták mind a várakozásokat, mint pedig az elmúlt 25
év beruházásainak szintjét. Az előző
esztendőben a Tisza-parti községünk
fejlődését elősegítő befektetések 550
millió dinárt tettek ki.
A község Fejlesztési Stratégiájának
kidolgozásával, s köszönve a jól előkészített költségvetésnek, ahol előtérbe kerültek a prioritások – mégpedig a
teljes infrastruktúra, a mezőgazdaság
fejlesztése s a község területén végzett
alapvető tevékenységek, a magánvállalkozások fejlesztése, az oktatási és
egészségügyi szolgáltatások feltételeinek javítása, a falufejlesztés, a fiatalokkal való foglalkozás és a művelődés, amely feltétlenül szükséges egy
társadalom és a közösség fejlődéséhez,
illetve a sport támogatása – amelyek
az életminőség javulását eredményezték.
A községi költségvetés, jóllehet sze-

rény, a nehéz gazdasági helyzet ellenére stabil, s emellett beruházói jelleggel bír, és szociális felelősséget vállaló,
hiszen jelentős eszközöket különít el e
célokra is.
Saját eszközei mellett községünk
Vajdaság Autonóm Tartomány Kor-

a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a
DTD és a Vajdaság Vizei Közvállalat
biztosított, valamint a határon átnyúló
együttműködések és a község eszközei
révén valósultak meg.

mányával együttműködve, illetve az
IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Program projektumának eszközei révén nagyon jelentős eszközöket biztosított a község fejlesztéséhez - mondta
Dragan Babić.

A 2016-OS ÉV TERVEI
- Az idei évre szóló tervek reális
alapokra épültek. Községünk jelentős
lépéseket foganatosít saját fejlődésének tervezésében, a meglévő törvényes keretek és a korszerű európai és
világméretű folyamatokkal összhangban. Ma a helyi fenntartható fejlődés
érdekében bármely országban alapvető elemként jelenik meg a helyi lehetőségek fejlesztése s a tudatosság
erősítése.
Helyi önkormányzatként újraértelmeztük céljainkat s mind nagyobb
mértékben támogatjuk a fiatalokat, a
nyugdíjasokat, a munkásokat és vállalkozókat, a mezőgazdasági termelőket,
azért, hogy jobb feltételeket biztosíthassunk ittmaradásukhoz, boldogulásukhoz. E szándékkal kezdődik meg
vízgyár építése, nyílik meg új, a mezőgazdasági termények feldolgozására
szolgáló gyár, épül körforgalom, javul
a közvilágítás Törökkanizsán, kapnak támogatást-ösztöndíjat a középiskolások és egyetemisták, ingyenes
uzsonnát az általános iskolások és
óvodások, bölcsődei gyerekek, s egyszeri pénzbeli támogatást az újszülöttek.
Az előző év építési, javítási és felújítási munkálatainak eredménye csak
most, a szennyvízhálózat kiépítésének
hamarosan várható befejeztével lesz
látható igazán. Ezzel együtt azt várom,
hogy fejlődni fog a mezőgazdaság, új
beruházásokra kerül sor, új munkahelyek nyílnak az idei évben s a fiatalok
községünkben maradnak.
Gyermekeink és jövőjük miatt
nincs jogunk, hogy passzív szemlélői legyünk jelenünknek. Tervünk
előnyeinken alapul. A fejlődés víziója – reális. Ezért hiszünk a sikerben.
Ezúton szeretnék Önöknek és munkatársaimnak köszönetet mondani
bizalmukért, akik segítsége nélkül
most nem beszélhetnék mindezekről a sikerekről-jelentette ki Dragan
Babić.

BERUHÁZÁSOK A 2015-ÖS
ÉVBEN
Községünk elnöke elmondta, hogy a
tavalyi esztendő során a közművesítési
beruházások 425 millió dinárt tettek
ki, a mezőgazdasági jellegűek 32 milliót, az oktatás fejlesztésére több mint
21 millió dinárt fordítottak, a sportra
6,6 millió dinárt, míg más fejlesztésekre további 64 millió dinárt.
Ezekre a beruházásokra Vajdaság
Autonóm Tartomány eszközeiből került sor, amelyeket a Nagyberuházási
Igazgatóság, a Tartományi Energetikai és
Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, a Sport-és Ifjúsági Titkárság, a
Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és
Erdőgazdálkodási Titkárság, a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási
és Nemi Egyenjogúsági Titkárság és
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ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕНИКА ОПШТИНЕ ГРАЂАНИМА

УЛАГАЊА ВРЕДНА 550 МИЛИОНА ДИНАРА
Председник општине Драган
Бабић је задовољан протеклом годином која је нашу општину претворила у градилиште и обезбедила улагања од 550 милиона динара
у све видове живота у нашој средини и у свим насељеним местима.
Драган Бабић каже - Као предсеник општине Нови Кнежевац
осећам потребу да Вас, житеље ове
општине, обавестим о постигнутим резултатима током 2015 године. Задовољан сам чињеничним
стањем у нашој општини јер су
улагања за 2015. годину премашила, како очекивања, тако и улагања
у последњих 25 година. У 2015. години у развој општине Нови Кнежевац је уложено 550 милиона динара.
- Израдом стратегије за развој
наше општине и захваљујући
добро припремљеном буџету у
току 2015. године где су истакнути приоритети општине, а то
је комплетна инфраструктура,
унапређење пољопривреде као базичне делатности наше средине,
развој приватног предузетништва,
унапређење услова школовања и
здравствене услуге у нашој средини, развој села, брига о младима,
као и о култури која је неопходна
за развој једног друштва и саме
заједнице, као и спорта дошло је
и до подизања квалитета живота у
нашој општини.
Буџет општине иако скроман,
без обзира на тешку економску
ситуацију је стабилан и поред
тога је и инвестициони, развојан
и социјално одговоран јер је определио и значајна средстава за
социјална давања.
Поред сопствених средстава општина Нови Кнежевац је у сарадњи
са Владом АП Војводине обезбедила изузетно значајна средства за
развој општине, као и средства из
пројеката међуграничне сарадње
тзв. IPA пројеката.
УЛАГАЊА ТОКОМ 2015.
ГОДИНЕ
Од
председника
општине
сазнајемо - Током 2015. године
уложено је у инфраструктуру 425
милиона динара, у пољопривреду
32 милиона, у образовање преко
21 милион, у спорт 6,6 милиона

динара и у остала улагања 64 милиона динара.
Новац за сва улагања је обезбеђен
из средстава Аутономне покрајине
Војводине: Управе за капитална

та, односно да им обезбедимо боље
услове за овдашњи опстанак. С том
намером се и покреће изградња фабрике воде, отвара нова фабрика за
прераду пољопривредних произво-

улагања,Срекретаријатазаенергетику
и минерлне сировине, Секретаријата
са омладину и спорт, Секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата
за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, од ДТД и ЈВП
“Воде Војводине, затим из средстава
прекограничне сарадње и општинских средстава.

да, обезбеђују се јавне раскрснице
изградњом кружног тока, побољшава
се се јавна расвета у насељу Нови
Кнежевац, као и помоћи младима у
виду стипендирања.
Средњошколаца и студената,
бесплатне ужине у основној школи
и у забавишту, као и бесплатним
јаслицама и помоћи породиљама.
Резултати су тек сада видљиви
јер се ускоро очекује завршетак
радова на канализационој мрежи
и и уживање у оном што се протекле године изградило, адаптирало
и обновило. - Самим тим очекујем
да ће доћи до развоја привреде,
нових улагања у нашу средину и
отварања нових радних места током године и останка млађег становништва у нашој средини.
Због наше деце и њихове
будућности немамо право да
будемо
пасивни
посматрачи
садашњости. Наш план је заснован на нашим предностима.
Визија нашег развоја је реалнa.
Зато верујемо у успех.
Овим путем се захваљујем Вама
на указаном поверењу и својим
сарадницима без чије помоћи не
би било ни ових резултата – рекао је предсеник општине Драган
Бабић.

ПЛАНОВИ ЗА 2016. ГОДИНУ
- Планирање за 2016. годнину је
засновано на реалним основама –
каже председник. - Општина Нови
Кнежевац предузима значајне
кораке у планирању сопственог
развоја у складу са постојећим законским оквирима и савременим
европским и светским токовима.
Данас је суштински елемент у било
којој земљи јачање локалних капацитета и развијање свeсти у циљу
локалног одрживог развоја.
Као локална самоуправа редефинисали смо своје циљеве и дајемо све
већу пордшку младима, пензионерима, радницима и предузетницима,
пољопривредним произвођачима
ради олакшавања њиховог живо-
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ГРАДСКА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

УРАЂЕНО 42фирме
ПОСТО
УГОВОРЕНОГ
РАДА
октобар”, занчи на јесен ове године.
као подизвођачи које је ан-

Новокнежевчани са задовољством очекују и дочекују радове на фекалној канализацији у
својим улицама затечени брзином извођења радова “Миленијум
ТИМ-а” јер нису навикли да неко
брзо, ефикасно и чисто ради своје
послове, а иза себе не оставља
кртог.
Ово посебно добија на тежини
када се узму у обзир чињенице да
се овакви радови и у овом обиму
изводе у изузетно тешким временским условима у зимским месецима препуним кишних дана.
На терену ради 14 екипа тако да су и резултати више
него задовољавајући и теку
предвиђеном динамиком. До сада
је урађено 42 одсто од укупно уговорених радова или 7.536 метара цевовода, постављено је 196 шахтова
и изведена 264 кућна прикључка.
Кућне прикључке изводе четири

Да подсетимо грађане да

гажовао “Миленијум ТИМ” међу
којима је и ЈКП ”7.октобар”.
До краја фебруара су урађене
улице:
Гаврила
Принципа,
Немањина, Радничка, Јелене
Бајић, Војводе Путника, Мала,
Јована Поповића, Српска, Николе
Тесле, Јаше Томића, Воје Глигорина, Ненада Валчева, Светозара Милетића, Жарка Зрењанина,
Јована Стајића, Иве Лоле Рибара, Стевана Дороњског, Бранка Радичевића, Змај Јовина,
Краља Петра I Карађорђевића и
Толстојева.
Радови на канализацији ће
трајати до 2. маја када се извођач
радова обавезао уговором да ће
бити завршени.
Пуштање у рад новосаграђене
мреже се очекује након обављеног
техничког прегледа
објекта и
примопредаје кориснику ЈКП “7.

је

извођење кућних инсталација
њихова обавеза. Те послове могу
и сами урадити и тиме значајно
смањити трошкове тих радова.

ATMOСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

РАДОВИ ВРЕДНИ
4,5 МИЛИОНА
ДИНАРА
милиона динара, а средства су
вак радова на санацији путне мре-

Паралелно са извођењем главног пројекта фекалне канализације
рађен је и пројекат атмосферске
канализације.

обезбеђена инвестиционим кредитом општине.
Радови ће трајати до 15. марта,

же на територији општине Нови
Кнежевац.
Наставак радова је планиран
за 15. март, а завршетак 30. априла. Радове ће изводити “Војпут”
из Суботице. Радови ће износити
37 милиона динара, а средства су
обезбеђена из инвестиционог кредита општине.

ОПШТИНА ДОДЕЛИЛА 85
СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

До сада је по том пројекту
урађена улица Краља Петра I
Карађорђевића (пешачка зона),
улица Симе Матејина, насеље
Смиљевача и део Трга Моше
Пијаде.
Радове
на
атмосферској
канализацији изводи Д.О. “Потиски водовод” из Хоргоша. Вредност уговорених радова је 4,5
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у зависности од временских услова, а почели су последњег дана у
фебруару.
Урадиће се пропуст (поставиће
се цеви испод пута) у улици Светозара Милетића, део Валчеве улице, улица Јелене Бајић, Радничка
и Гаврила Принципа.
Овом приликом из Дирекције
за изградњу града најављују наста-

На седници Општинског већа
одржаној 21. фебруара једногласно
је донесена одлука да се подржи 85
студената из наше општине и додели им студентска стипендија за
календарску 2016. годину.
На предлог члана Општинског већа Саше Нецкова, задуженог за спорт, омладину, туризам
и образовање, донета је одлука да
месечни износ стипендије буде
повећан са пет на 6.000,00 динара.
-У овим тешким временима општина Нови Кнежевац се труди да
помогне и олакша школовање свих
младих и тиме допринесе повећању
образованости становништва у нашој
редини - рекао је Саша Нецков.

ИЗ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ • AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁBÓL

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERV

У складу са Акционим планом запошљавања
општине Нови Кнежевац обезбеђена су средства за запошљавање младих свих степена
образовања, с посебним акцентом стручне
праксе код предузећа у привреди.
Прошле године је заједно са Секретаријатом
за привреду и запошљавање запослено је 36 почетника у нашој општини. Како сазнајемо од
начeлнице за буџет Душице Сртанков у овом
правцу ће се и даље радити како би млади људи
стекли потребно искуство и остали у овој средини. Овим мерама се помогло да се смањи стопа незапослености у нашој општини. Намера је
локалне самоуправе да у сарадњи са Националном службом за запошљавање уради програме
за преквалификацију, доквалификацију за потребе привреде у нашој општини.
Локална самоуправа ће урадити програме у
сарадњи са Националном службом за запошљавање
за преквалификацију и доквалификацију за потребе привреде у нашој средини.
Очекује се расписивање конкурса из Аутономне покрајине Војводине како би се удружила средства и на тај начин упослио већи број младих.
Начелница за буџет Душица Станков каже – Након тога ћемо
расписати интерни општински конкурс, као и претходне године
ће се јавити и бити изабрани кандидати за потребе предузећа,
привреде и установа Новог Кнежевца. На овој начин ће се млади
стећи потребно искуство неопходно за заснивање радног односа.

JAVÍTJÁK AZ OROSZLÁMOSI HK
ÉPÜLETÉT

Oroszlámoson folyamatban van a helyi közösség épületének javítása. A létesítmény vízszigetelését a községi
költségvetés eszközeiből tavaly
végezték el, idén pedig további
munkálatokra kerül sor, hogy az
ott működő helyi közösség és a
helyi iroda is zökkenőmentesen
láthassa el feladatait.
A soron lévő asztalos-, padlóburkolati-, keramikus-, és festési munkálatok után a helyi
közösség „új köntösben” állhat
a polgárok rendelkezésére. A tetőszerkezeten egyébként három
éve végezték el a szükséges javításokat, így az jó állapotban van.
Az idei munkálatokra a községi költségvetésből 1,9 millió
dinárt használnak fel.

ИЗГРАДЊА СТАЗА И ТРОТОАРА НА ГРОБЉИМА

Törökkanizsa Község Helyi Foglalkoztatási Akciótervével összhangban Önkormányzatunk eszközöket biztosított a
fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére,
külön hangsúlyt fektetve a gazdasági vállalatokban ledolgozott szakmai gyakorlatra.
Tavaly a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság együttműködésével községünkben
36 munkakezdő helyezkedhetett el.
Dušica Stankov, a költségvetési osztály
vezetője elmondta, hogy a továbbiakban is
ezt az utat fogják követni, annak érdekében, hogy a fiatalok szert tegyenek a megfelelő tapasztalatra s ebben a községben
maradjanak. E törekvések hozzájárultak a
munkanélküliség csökkenéséhez. Az Önkormányzat a Nemzeti Munkaközvetítő
Szolgálat segítségével szeretné kidolgozni
a helyi gazdaság szükségleteire vonatkozó
át- és továbbképzési programokat.
– Várjuk a tartományi pályázat kiírását, hogy közös eszközökkel mind nagyobb számú fiatalt tudjunk munkahelyhez juttatni. E pályázat
megjelenését követően belső, önkormányzati pályázatot hirdetünk, ahogyan a múlt évben is tettük, s kiválasztjuk a jelölteket
a törökkanizsai cégek, a gazdaság és az intézmények számára. A
fiatalok így megszerzik a munkaviszony létesítéséhez szükséges tapasztalatot – mondta Dušica Stankov.

РЕНОВИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У Банатском Аранђелову је у току адаптација објекта
Месне заједнице. Хидроизолација, која је основ за било које
радове, јер је земљиште у селу пуно подземних вода, је урађена
прошле године средствима из
буџета општине. У овој години
се наставило са радовима како
би зграда Месне заједнице и
Месне канцеларије која је у
оквиру зграде добила пуну
функционалост.
На згради ће се радити
столарски, подопoлагачки и
керамичарски радови, као и
молерски.
Овим радовима
зграда Месне заједнице је у
потпности на функционалан
начин за дужи временски период уређена. А што се тиче
кровне конструкције она је пре три године поправљена и у добром је стању. За радове у овој години издвојено је из буџета
општине милион девестохиљада динара.

Указала се потреба за изградњом и санацијом тротоара
и стаза на гробљима наше општине јер су многе дотрајале,
а негде ни не постоје јер се гробља проширују.
Општина је одвојила средства за санацију и изградњу
стаза и тротоара на гробљима у свим насељеним местима
где је то потребно.
У зависности од степена оштећења за одређене стазе и
тротоаре је у припреми пројектна документација. За ову
намену је обезбеђено из буџета општине пет милиона динара, а радови ће почети врло брзо, кад се овремени.
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

У присуству председника општине
Драгана Бабића, председника Скупштине општине Нандора Ујхељија и
Роберта Јакше, члана Општинског
већа надлежног за културу, у петак,
12. фебруара су потписани уговори са
удружењима која се баве културном
делатношћу у нашој општини, а финансира их или суфинансира општина.
У општини Нови Кнежевац постоји
12 аматерских удружења која се баве
различитим врстама уметности која су
конкурисала са 17 пројеката и за њихов
рад је општина издвојила 1.950.000,00
као и претходне године за разлику од
Републичког министарства које је
смањило средства за финансирање
уметности.
Приликом потписивања уговора
председник општине Драган Бабић је
рекао да су се у општини трудили да
не смање део буџета који се тиче ових
удружења јер схвата значај њиховог
рада и неопходности развоја како
уметности, тако и чувања народне

традиције. И најавио је могућниост да
ће се током године расписати конкурси за додатно финансирање. У општи-

Издвојена су средства на основу пројеката за редовну делатност
друштава, за пројекте везане за етно

ни се четри друштва баве фолклором и
очувањем народне традиције, четири
културном деланошћу и традицијом,
два ликовном делатошћу и једно позоришном и једно хорском музиком.

обичаје, смотре фолклорног стваралаштва, креативне радионице за
најмлађе, за ликовне колоније, школу
сликарства, за локалне манифестације
везане за рад удружења.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА

Општинска управа Нови Кнежевац спремно дочекује
предстојеће изборе свакодневним ажурирањем бирачких спискова и поштовањем свих законских правила које их прате.
У општини Нови Кнежевац према подацима са последњег
пописа становништа живи 12. 568 становника. У понедељак, 29.
02. 2016. године у нашој општини има 9.513 бирача, сам Нови
Кнежевац има 6.090, Банатског Аранђелово 1.421, Мајдан- Рабе
263, Српски Крстур 1.075 и
Ђала 664 бирача.
Током последњих 10 година борј бирача се смањио за
седам одсто у нашој општини,
тако да је 2009. године било
10.034 бирача, а 2006. 10.148.
Бирачки
спискови
се
ажурирају свакодневно јер СУП
Србије општини шаље извештај
о променама. Од 2012. године бирачки спискови су централизовани и бирач уносом
јединственог матичног броја
може проверити да ли се налази и где се налази на бирачком
списку. Подаци се могу узети у било којој општини Србије.
Стицањем пунолетства Републички СУП обавештава референта за бирачке спискове у надлежној општини да упише пунолетно лице у бирачки списак.
Брисање из бирачког списка се врши на основу извода из
матичне књиге умрлих. Сваки матичар у месту смрти бирача
шаље извештај у место пребивалишта упокојеног референту
за бирачке спискове. Брише се из бирачког списка на основу смрти, одјаве, отпуста из држављанства Републике Србије,
одузимањем пословне способности на основу решења Општинског суда, на основу стављања под старатељство решењем
Центра за социјални рад. А што се тиче лица која иамју двојно
држављанство она могу да гласају у обе земље. Грађани Србије
који бораве у иностранству , ако су пријављени имају право да
гласају на изборима у Србији на бирачконм месту које одреди
наша амбасада у тој земљи.
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A VÁLASZTÁSOK ELŐTT
Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatala naponta ellenőrzi,
frissíti a választói névjegyzéket s tiszteletben tartja az erre vonatkozó
törvényes rendelkezéseket – így felkészülten várja az előttünk álló
választásokat.
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint községünk lakóinak
száma 12.568. A 2016. február 29-ei dátummal bezárólag összesen
9.513 szavazópolgár szerepelt a választói névjegyzék nyilvántartásában: Törökkanizsán 6.090, Oroszlámoson 1.421, Majdány-Rábén
263, Szerbkeresztúron 1.075
és Gyálán 664 szavazati joggal rendelkező lakos.
Az elmúlt tíz évben községünk területén a szavazópolgárok száma hét százalékkal
csökkent: 2009-ben 10.034,
míg 2006-ban 10.148 személy szerepelt rajta.
A választói névjegyzék
naponta frissítésre kerül,
mert a Szerb Köztársaság
Belügyi Titkársága rendszeresen továbbítja a változásokra vonatkozó adatokat.
A 2012-es évtől a választói
névjegyzékeket központosították s a választópolgár az egységes anyakönyvi szám beírásával
ellenőrízheti, hogy szerepel-e, és hol tartják nyilván a választói névjegyzékben. Az adatok Szerbia bármely községében hozzáférhetők.
A felnőttkor elérésével a Belügyi Titkárság értesíti az adott község választói névjegyzékének illetékes referensét, hogy a nagykorúvá
vált személyt jegyezze be a névjegyzékbe.
Az e nyilvántartásból való törlés a halotti anyakönyvi kivonat
alapján történik. A szavazópolgárt az alábbi esetekben törlik a választói névjegyzékből: halál, kijelentés, a Szerb Köztársaság állampolgárságának lemondása, jogképesség elvesztése a Községi Bíróság végzése
alapján, gyámság alá helyezés a Szociális Központ végzésével.
A kettős állampolgársággal rendelkező személyek mindkét országban szavazhatnak. Szerbia külföldön tartózkodó polgárai pedig,
akik szerepelnek a nyilvántartásban, az adott ország nagykövetsége
által kijelölt szavazóhelyen adhatják le voksukat.

У РАЗГОВОРУ СА САШОМ НЕЦКОВ НАДЛЕЖНИМ ЗА СПОРТ

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У
нашој
општини фунционише
21
спортски клуб
и локална самоуправа
за
финансирање
потреба у области спорта у
2015. години из
буџета општине Нови Кнежевац је издвојила 5.700.000,00 динара, што је урадила и у овој години.
Из ових средстава су се финансирали и суфинансирали програми и пројекти спортских клубова за
редовну делатност и такмичарски
спорт, организацију локалних спортских манифестација и уређење,
реконструкцију и изградњу спортских
објеката.
У разговору са Сашом Нецков, чланом Општинског већа задуженим за
образовање, науку, друштвену бригу о деци, омладини, спорт и туризам
сазнајемо - У општини Нови Кнежевац
функционише шест фудбалских клубова, стонотениски, тениски клуб, џудо и
карате клуб. Затим савате бокс клуб, шах
клуб, клуб америчког фудбала, sled-dog
клуб и четири риболовачка клуба.

- Поред ових средстава у спорт
је 2015. уложено 6,6 милиона за инфраструктуру. Урађен је нови тениски терен на стадиону, као и
његово осветљење. Постављено je и
осветљење на рукометном терену, као
и адаптације објеката у спортским клубовима, од трибина до свлачионица у
свим насељеним местима јер је важност спорта изузетна за развој дечијег
не само организма, него и личности, а
младима је неопходно да би се бавили
спортом и боравили у здравој средини
– каже Нецков.
Како сазнајемо од Саше Нецкова

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА

у 2016. години планирају да ураде
нови мини спортски терен на стадиону ФК ”Обилића” и осветљење на
кошаркашком терену у парку Новог
Кнежевца. - Локална самоуправа ће и
ове године финансирати адаптацију
просторија спортских друштава и
редовну делатност клубова. Током
ове године планирамо да урадимо реновирање санитарног чвора у
фискултурној сали у Основној школи
у Новом Кнежевцу која од изградње
школе 1973. никада није рађена, а у
плану је и адаптирање фискултурне
сале у Српском Крстуру.

бокс клуб, шах клуб, клуб америчког фудбала, sled-dog клуб и четири
риболовачка клуба. Председник општине Драган Бабић је најавио да
ће ускоро бити расписан кокнурс за
адаптацију спортских објеката тако
да ће моћи да конкуришу они клубови који сматрају да им је неопходна
адаптација постојећих објеката.

UTAK ÉS JÁRDÁK
A TEMETŐKBEN
У четвртак, 4. фебруара уприличено је потписивање уговора о додели средстава спортским клубовима у
општини Нови Кнежевац.
Том приликом су председник
општине Драган Бабић и члан Општинског већа Роберт Јакша разговарали са преставницима спортских
клубова који су били присутни.
За финансирање потреба у области спорта у 2016. години из буџета
општине Нови Кнежевац конкурисао је 21 спорски клуб за износ од

5.700.000,00 динара. Из ових средстава се финансирају и суфинансирају
програми и пројекти спортских клубова за редовну делатност и такмичарски спорт, организацију локалних спортских манифестација и
уређење, реконструкцију и изградњу
спортских објеката из буџета општине.
У општини Нови Кнежевац функционише шест фудбалских клубова, стонотениски, тениски клуб,
џудо и карате клуб. Затим савате

Temetőinkben utak és járdák építésére illetve javítására van szükség,
hiszen azok közül sok rossz állapotban van, néhány helyen pedig (a sírkertek bővítése miatt) hiányoznak.
Az Önkormányzat eszközöket
különített el e célra, s minden településen, ahol szükséges, építésükre
illetve javításukra sor kerül. Az utak
és járdák rongálódásának mértékétől
függően már folyamatban van a tervdokumentáció előkészítése.
Amint az időjárás lehetővé teszi, a
sírkertekben megkezdődnek a munkálatok, melyekre a községi költségvetésből ötmillió dinárt fognak fordítani.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Како сазнајемо од Жарка Миладинова, члана Општинског већа
задуженог за пољопривреду и комуналне делатности у општини

Нови Кнежевац 25% становништва
се претежно бави пољопривредом,
а остали део становништва се бави
комерцијалном пољопривредом за
своје кућне потребе.
Сама општина поседује 12.000
хектара државног земљишта, а 6.000
ha је обрадиво и издаје се у закуп.
Миладинов каже да од ратарских
култура највише се гаје:пшеница,
кукуруз, јечам, сунцокрет, соја, луцерка, шећерна репа, што чини 85%
укупне производње. Осталих 15% се
бави повртарском производњом, док
је воћарска производња заступљена
са 3%.
У нашој општини постоји 1000
газдинстава која су у активном стању
где се обрађује до 5 ha земље, а више
од 20 газдинстава обрађује преко
100 хектара.

Током 2015. године се доста урадило да би се омогућило несметано
бављење пољопривредом, Урађена
је санација атарских путева у износу
од 8,5 милиона динара, а средства су
остварена од закупа земљишта у к.о.
Нови Кнежевац.
- За уређење каналске мреже
је уложено 24 милиона динара и
урађена је санација канала у атару Банатског Аранђелова, Српског
Крстура и Новог Кнежевца општинским средствима, средствима ЈП
“Војводина воде” и од Покрајинског
секретаријата за пољопривреду.
Такође су издвојена средства за
противградну одбрану у висини од
450 хиљада динара за куповину противградних ракета тако да је наш

Организовано је и едукативно путовање у Словенију почетком
2015. које је омогућило 25 младих
пољопривредних произвођача да
се упознају са IPARD програмом
(међународни програм за развој
пољопривреде) који нас у Србији
очекује у 2016. години.
Одржана је и Зимска школа
за пољопривреднике свих профила и организована су и два
пољопривредна фестивала: Сабор пчелара и Фестивал ракије. У
нашој општини је снимана два пута
ТВ емисија од култног значаја за
пољопривреду “Знање – имање”.
- У 2016. годни планирамо да наставимо са уређењем атарских путева у свим катастарским општинама,

атар протекле године сачуван од
града – каже Жарко Миладинов који
наставља причу. - За пољочуварску
службу је издвојено 1,8 милиона
динара која функционише на целој
територији општине.

у сарадњи с партнерима из прошле
године, да наставимо уређење каналске мреже за наводњавање и да
улажемо у противградну одбрану –
истакао је Миладинов.

ПОСТАВЉЕН ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА
Захваљујићи
помоћи
Покрајинског сектретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова у висини од
600.000,00 динара урађена је друга
фаза видео надзора у насељу Нови
Кнежевац.
У другој фази поставке видео
надзора стављене су три камера.
Једна камера је посртављена код
Предшколске установе “Срећно
дете”, друга у центру Новог Кнежевца, а трећа код моста.
У првој фази су постављене камере на раскрсницама код “Алеве”
и код кружног тока.
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Инвестиција друге фазе поставке
камере износи 1.500.000,00 динара тако да је разлика обезбеђена из
средстава за безбедност саобраћаја
која се остварују од наплаћених
казни у нашој општини којој припада 30 одсто од тога.
Активирање камера се очекује
почетком
и

пролећа.

активирањем

Поставком

видео

надзора

обезбедиће се безбедност како у
саобраћају, тако и сигурност и безбедност грађана, а нарочито деце.

САРАДЊА УДРУЖЕЊА “СУНЦЕ”
И СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

МОБИЛНИ ПАТРОНАЖНИ
ТИМ НА ТЕРЕНУ

Удружење корисника сервиса за ментално здравље
“Сунце” је у сарадњи са Специјалном болницом за
психијатријска обољења “Свети Врачеви” конкурисало за
Јавне радове код Секретаријата за привреду, запошљавање
и равноправност полова пројектом “Пружање помоћи
психијатријским
пацијентима
у
заједници
кроз
организовање службе мобилног тима и организовање
психосоцијалне рехабилитације”.

За пројекат је одобрено 1.900.000,00 динара који се
реализовао пет месеци на територији Севернобанатског
округа без Кикинде.
На пројекту је било ангажовано 10 радника, четири
медицинске сестре и шесторо радника који су одржавали
болнички круг, као и куће неких корисника овог пројекта.
Наиме, медицинске сестре су уз помоћ особља Дневне
болнице (радних терапеута и медицинских сестара) организовале патронажну службу за кућне посете пацијената
који су користили услуге ове болнице. Патронажна служба је почела јула месеца 2015. године и трајала је пет месеци. За то време се обишло 49 пацијената и обављено је
100 кућних посета. Том приликом пацијенти су добили
психосоцијалну подршку. Рађена је контрола тока лечења,
мерен је притисак, шећер, где је било потребе контакт је
успостављала болничка социјална радница.
Код корисника/пацијената пројекат је наишао на позитиван одјек јер су схватили да нису препуштени сами себи,
да се брине о њима, те је ток кућног опоравка био бољи.
Председница Удружења “Сунце” Мирјана Јанчић каже Веома сам задовољна реализацијом пројекта који је био велика подршка нашем Удружењу за будући рад. Планирамо
да и даље заједно са Специјалном болницом конкуришемо
за Јавне радове. Задовољна сам што се повећало чланство
Уружења јер су људи схватили да заједничким радом кроз
Дневну болницу и њене активности се осећају много боље:
социјализовано, рехабилитовано и дестигматизовано.
Председница Удружења “Сунце” је највише задовољна што
сарадња са Специјалном болницом се и даље наставља и што
имају њихову пуну подршку јер су у оквиру Установе наставили са пружају патронажне услуге корисницима из пројекта.
Патронажни тим сада чине два радна терапеута и две
медицинске сестре из Дневне болнице који два пута месечно обилазе кориснике услуга болнице и пружају им потребну помоћ. До сада је реализовано 33 кућне посете.
Оваквим начином рада стиче се бољи увид о пацијенту,
па је самим тим ток болести под контролом, а пацијенти
осећају већу сигурност и заштиту.

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “СРЕЋНО ДЕТЕ”

НОВО ПОЛУГОДИШТЕ НОВА ОПРЕМА

Замењени санитарни уређаји и теписони,
постављени штитници за радијаторе и купљене
нове играчке. Велико интересовање за јаслице.
Током зимског распуста у Предшколској установи
“Срећно дете” се радило пуном паром. У централом објекту
у Новом Кнежевцу и објекту у Српском Крстуру су замењени
сви водокотлићи у дечијим санитарним просторијама и
промењене су славине за воду које су прилагођене њиховом
узрасту.
У објекту у Новом Кнежевцу су у свом радним собама
замењени дотрајали таписони и постављени нови пастелних боја који су топлији и неклизећи. А у току године ће се
у свим објектима Предшколске установе заменити такође,
теписони.
Друго полугодиште је обрадовало малишане у свим
васпитним групама Установе јер су добили нове играчке: добијени су сетови за разна занимања, а млађим
и старијим јаслицама су узете играчке прилагођене
њиховом узрасту.
У забавишту планирају да учионице опреме и клима
уређајима па су почели полако да их купују и опремају
учионице. Клима уређаји не служе само за расхлађивање
учионица, него и за догревање док не почне грејна сезона,
а време је нестабилно.
Укупне инвестиције у Установи износе 500 хиљада динара која су
урађена средствима буџета
општине. По
речима директорице Установе Мире Ацин
у току распуста
су урађени и
штитници за
радијаторе
у
четири учионице у Новом Кнежевцу од донације приватних предузетника. Намера у Установи је да се ставе штитници на све
радијаторе у свим учионицама да би се заштитиле оштре
ивице ради безбедности деце.
Потребно је још доста улагања у све објекте,
нарочито у средства и
реквизите за физичко
васпитање и намештај што
намеравају током године
да занављају.
Директорица
Предшколске установе “Срећно
дете” нам је рекла да је након одлуке локалне самоуправе да боравак за децу у
јаслицама буде бесплатан
као и полудневни боравак
уписало се много више
деце у забавиште, као и у
јаслице јер су родитељи
задовољни што многу да
својој деци омогуће боравак у забавишту.
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КЕСИЋ И ЊУЗОВЦИ НАСМЕЈАЛИ НОВОКНЕЖЕВЧАНЕ
У стилу Њузоваца: препуна Библиотека и све књиге распродате, одржане две представе

У петак, 5. фебруара у организацији
Народне
библиотеке
“Бранислав
Нушић” и покрајинског посланика
Предрага Берића сала Библиотека
је била мала да прими све заинтересоване да присуствују културном
дешавању.

Виктора Марковића и Ненада Кулачине одјекнуо је громногласан аплауз и
они су у свом препознатљивом хумору
прво представили себе, а затим причали о свом раду и писању сценарија и
наравно, сарадњи са Кесићем.
На сатиричан начин су гово-

Зоран Кесић, аутор ТВ емисије “24
минута” је са ауторима сценарија емисије
чувеним “Њузовцима”, новинарима
сајта Njuz. net представио књигу “Права
историја света” која на сатиричан начин
говори не само о српској историји, него и
о свим битним историјским догађајима
кроз историју света.
Појавом Кесића и пет “Њузоваца”:
Мирослава
Вујовића,
Ненада
Милосављевића, Марка Дражића,

рили о танкој линији која постоји
између стварности и маште и која их
је захваљујући њиховој публици и
медијима довела до велике популарности.
Говорили су о начину како бирају
теме, како настају текстови и наслови
на њиховом порталу, а Кесић је непрестано причао досетке које су изазвале
смех код присутних у сали.
Сарадња између “Њузоваца” и

МОНОДРАМА “ИМА ЈЕДНА ЗЕМЉА” ЈОВИЦЕ ЈАШИНА

СЛАТКО, ГОРКО - ИСТИНИТО

У издању “Европског покретра
пријатељства” издата је књига “Писма из
Италије” сатиричара Бојана Љубојевића,
која је збирка колумни објављених у
„Вечерњим новостима“ и представља 101
„писмо“ које Љубеновићев имагинарни
странац на сатиричан начин пише својима
негде у иностранству духовито описујући
данашњу Србију, њене обичаје и житеље,
а познати зрењанински глумац Јовица
Јашин је текстове прерадио и припремио
за монодраму “Има једна земља”.
Свој раскошни глумачки таленат
Јашин је приказао глумећи странца на
пропутовању кроз Србију који на сатиричан начин подвргава критици друштвену и политичку стварност у Србији.
Јашин је своје духовито драмско
казивање које је и слатко и горко, а нарочито истинито о судбинисвих нас,
тзв. обичних људи у несређеној земљи,
препуштеној стихији траниције приказао
пред многобројном публиком која је већ
по мало заборавила да се смеје насмејао,
“подигао” јој расположење, натерао на
размишљање,али и испратио кући са
кнедлом у грлу јер сатира сатире, поиграва се нашим и мишљењем и осећањима.

10

Представа је колико смешна, толико
и горка и кореспондира са публиком и
помаже гладаоцу да свакидашњу горчину разблажи смехом,
подсмехне се себи и
другима, пронађе у репликама, кидајући се
од смеха, некад с кнедлом у грлу, а и са сетом
у очима. Јер има једна
земља у којој смо сви
ми...
Није ни мало лако
играти текст по много
награђиваној
књизи
јер је епистоларни роман “Писма из Србије”
награђен
великим
књижевним наградама које како каже
глумац још више стимулишу и обавезују
да још боље глуми.
Представа се игра годину дана и изведена је на многим позорницама у нашој
земљи и иностранству. Јашин каже да
нема разлике код пријема публике, да ли
је то Београд, Скопље, Цирих или Нови
Кнежевац. Публика ужива у тексту, у глуми, у ситуацији.

Кесића је почела радом на емисији
“24 минута” која на духовит начин
представља и критикује стварност у
којој живимо. Иако велики борј аутора учествује у писању сценарија често
не знају ко је шта написао, али све
звучи јако добро и кажу да су у процес
ставрања укључени сви.
У Новом Кнежевцу су се два пута
за редом представили публици да би
сви који су желели могли да уживају
у њиховом хумору који јесте и настао због недостатка сатире у српској
јавности, тако да они преко духовито
срочених лажних вести између редова саопштавају истину. Често се кроз
њихов хумор намеће тема слободе, као
и да је хумор добродошао као излаз из
свакодневице. Несумњиво да су гледаоцима пријале шале од ваздуплохова, до убице ајкула, а Кесић је у другој
представи дошао до пуног изражаја.
У интерактивном разговору са публиком се чуло да емисија “24 минута” се
наставља од средине марта месеца.
На питање како би Нови Кнежевац представили у стилу “Њузоваца”
из топа су рекли- Препуна библиотека и све књиге плануле на промоцији,
а уставри то је била истина, стварна.
А зашто је друго представљање било
боље, или ми се тако чинило, рекоше да су били опуштенији, да је било
више инпровизације, па сами тим и
више смеха. А смеха је било доста.
О монодарами и извођењу Јашина
многи критичари и афористичари су
дали позитиван комeнтар наглашавајући
да је осетио ону танану разлику између
ироније и сатире, хумора, у којем није
било ничега ласцивног. Ова монодрама
је расна, комична и сатирична драма у

којој се преплићу комично и сатирично
и до последњег тренутка гледалац не зна
шта га очекује, претвара се у уво и ужива
у глуми, тексту и кад се слади слушајући
о самом себи, кад другима, а често је
изненађен истином која се може казати
тако да и срце затрепери и застане на
тренузак.
Да, сви смо ми из једне земље коју је
лако препознати...

ТРИБИНА - ЗАШТО
СУ НАМ КОЛЕВКЕ
ПРАЗНЕ

Почетком фебруара, у организацији
Српскоправославних црквених општина
Нови Кнежевац и Обилићево, у Светосавском дому, је организована трибина
под насловом “Зашто су празне наше колевке” коју је држала магистар Биљана
Спасић из Крагујевца, која се више од 15
година бави демографијом и објавила је
књигу “Зашто Срби нестају – куда иде
наша омладина”.
Пред малобројном публиком професорица Биљана Спасић је надахнуто
говорила о српској историји и страдању
народа кроз њу објашњавајући да постоје
три главна разлога због којих данас Срба
има шест милиона, а требало је да нас
буде 40 на почетку 21. века.

Страдању нашег народа допринели
су велики ратови, први и други светски
рат где је нестало преко 4 милиона Срба,
затим и други ратови који су вођени на
територији СФРЈ, други разлог је одлазак Срба у расејање где живи око четири
милиона, трећи, по њој и највећи разлог
је што се у нашој држави на годишњем
нивоу уради око 300 хиљада абортуса.
Професорица је нагласила да ће
многа села остати празна, да се смањује
број становника у свим срединама и наводила је примере у којим је то општинама најизразитије, а и наша општина
није далеко од тога јер спада у једну од
најстаријих у Србији.
Професорка Спасић је нагласила да
је некада највеће српско упориште била
традиционална патријархална породица која је неговала хришћанске врлине:
неговање култа породичног дома, чување
части и доброг имена, развијање узајамне
љубави и поштовања. Професорица сматра да типик сваке породице треба да
буде: љубав, вера, поштење, послушност,
трпљење, оданост, узајамно поштовање
и пожртвовање. Наглашава да смо пали
у идеолошко беспуће које уништава све
позитивне ауторитете: Бога, нацију, кумство, родитељство, част, поштење, дату
реч, љубав и обавезу према отаџбини.
- Само у духовно здравој породици, у
породици која води рачуна о свим својим
члановима одрастају здрава и срећна
деца која се неће окренути савременој
пошасти и уништити и себе и породицу,
него изабрати прави пут – скренула је
пажњу мр Биљана Спасић.

ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

ДОБРО РЕЦИТОВАЊЕ

Народна библиотека “Бранислав
Нушић” је 26. фебруара организовала Општинску смотру рецитатора на
којој су наступали ученици Основне и
средњих школа.
У
најмлађем
узрасту се такмичило 19 ученика из
Новог Кнежевца, Банатског Аранђелова
и Српског Крстура.
Учитељи су се својски
потрудили и припремили
интересантне и несвакидашње
песме
са
својим
ученицима, тако да
је многобројна публика уживала у
рецитовању
малишана.
Жири који су чинили: Радован Хорватов - библиотекар,
Снежана Бајић, директорица Основне
школе, Рожа Молнар, учитељица, Тинде Лошонц и Јелена
Вучковић, професорице, Гордана Уљаревић, наставница и
Весна Ристић васпитачица је одабрао да
нашу средину представља три такмича-

ра најмлађег узраста на Зонској смотри
у Чоки: Љиљана Томас, ученица трећег
разреда и ученици четвртог разреда
Исидора Гајин и Анабела Баланго. Сви
ученици су из Новог
Кнежевца.
У
средњој
категорији се такмичило 22 ученика
од петог до осмог
разреда из свих органака школе и показали су добар ниво
рецитовања. Жири
је донео одлуку да
наставе такмичење
Миљан
Божанин,
ученик петог разреда, Катарина Пурић,
ученица
шестог
разреда и Катерина Грмача, ученица
осмог разреда, сви
су ученици из Новог
Кнежевца.
Публика је имала прилику да чује
и 10 средњошколца.
За даље такмичење
су се пласирале две
ученице Гимназије Драгана Вигњевић и
Изабела Беретка и Кинга Хомоља ученица Средње школе “Доситеј Обрадовић”.

ПРИРЕДИЛИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРВИ ВАШАР У БАНАТУ

У суботу, 30. јануара, у сали новокнежевачког позоришта се одржао
Први вашар у Банату који су приредили ученици Основне школе “Јован
Јовановић Змај” из места од првог до
седмог разреда.
Сала
позотишта
је
била
препуна
знатижељника
који су дошли да
виде први вашар
у Банату и шта су
то ученици припремили. У току
зимског распуста
у школи су организоване радионице: драмска секција, радионице 3D
оригамија и декупажа у оквиру пројета
“Активан зимски распуст” који је финансирао Покрајински секретаријат за
спорт и омладину.
Завршна активност пројекта под
називом “Вашар у Банату” је приказала све оно што су ученици радили на
радионицама.
Присутни у сали су уживали у драмском приказу ученика II1 одељења са
којима је радила њихова учитељица

Јелена Тркља, текст је написао и целу
сценографију урадио Горан Новаков, а
малишани су дочарали прави вашар у
нашој средини пре десетине година уз
помоћ Културно уметничког друиштва
“Банат” који су
певали и играле песме из напег краја. Мали
глумци су уживали у својим
улогама, а гледаоци се одлично забављали.
Следила
је
“Највећа
распродаја у Банату” - продајна
изложба радова ученика насталиха на
радионици које је држала психолог
Андријана Божанин: 3D (оригами лабудови и змајеви) и декупаж радови
(сатови, магнети, подметачи за чаше,
четке за косу и кухињске дашчице.
Пројекат је реализован у сарадњи
са Канцеларијом за младе из места,
Удружењем младих “Северна капија”
и КУД “Банат”. Све је плануло за трен,
а било је тога доста, као на правом вашару.
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ИЗ КАЈАКАШКОГ КЛУБА “ОБИЛИЋ”

ИЗ РАДА РУКОМЕТНОГ КЛУБА “ОБИЛИЋ”

СЕЗОНА 2015. БИЛА УСПЕШНА

ОБЕЛЕЖЕНО 50 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА

Кајакашки клуб “Обилић” из Новог Кнежевца постоји 60
година. Иза њега постоје велики успеси које су оствариле сестре Надрљански, па сестре Кузманов, Васиљевић, Чукуров,
до Марије Матејин, Милане Тркље,а сада Саше Павлова.
У години јубилеја Кајакшки клуб је постигао запажене
резултате. Кроз шалу констатујемо да су 2015. године примат држале девојчице/девојке, али од прошле сезоне момци
су преузели вођство.
Клуб има 20 чланова, а о њима брину Милан Банов, тре-

нер старије генерације и Драгана Бајић која тренира подмладак.
Управни одбор је сложан на челу са председницом Надом Матејин и својим несебичним залагањем омогућава да
млади кајакаши одлазе на сва такмичења одакле се враћају
са лепим резултатима. У конкуренцији по категоријама има
по 60 такмичара и наши кајакаши су увек у првих 10.
У клубу се вози кајак једносед (К1), кајак двосед (К2) и
кајак четворосед (К4),као и кану који вози Акош Нађ и постиже добре резултзате.
Кајакашка сезона траје од маја до октобра месеца, а током зиме се раде кондициони тенинзи у сали Кајакашког
клуба која је адаптирана средствима из покрајинског
Секретаријата за спорт и омладину и средстствима из буџета
општине Нови Кнежевац.
Захваљујући постигнутим резултатима у претходне две
године Кајакашки савез Војводине је поклонио клубу мини
кајак четверац који је и нова дисциплина у кајаку од ове године, а Клуб ће припремити екипу девојчица и дечака за
такмичење.
Током 2015. Клуб је учествовао на свим мини-кајак лигама
Србије. Учествовали су на првенству Војводине и државе, као
и на регатама по Војводини. По резултатима су се истакли на
првом месту, Саша Павлов, па Алекса Илијин, затим Мартин
Бајко, Вук Сујић, Петар Радовановић, Душан Радовановић,
браћа Коледин: Богдан и Лазар, а од девојчива су медаље
освојиле Каталин Квасница и Ела Фараго. Најмлађи члан
клуба са десет година је Петра Јолић.
У Кајакашком клубу током зиме су радили кондиционе
тренинге, као и психичке припреме за такмичења. Мали
кајакаши по мало условљавају тренере да их на такмичење
вози чика Града из Санада, који им пева, бодри их док веслају
и буде им маскота на такмичењима, па су и резултати бољи.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Скреће се пажња грађанству Новог Кнежевца да се
самоиницијативно не прикључују на градску канализацију
док се радови изводе и не испуштају отпадне воде јер
тиме угрожавају и продужавају радове на изградњи
канализације.
Молимо за стрпљење јер на тај начин убрзавамо радове.
Они који се овога не придижавају сносиће санкције.
општина Нови Кнежевац

12

Рукометни клуб “Обилић” је 2015. године прославио 50 година постојања. У
склопу Дана општине (21. јуна) је одржан
Ревијални турнир, одигране су утакмице
између свих генерација мушких и женских тимова клуба.
Старији Новокнежевчани памте још
генерацију од 46 до 53. годишта који су
играли рукомет у Првој војвођанској лиги
чији су капитени били Јовица Ранков Кордобес и Милан Мирков -Фанђа, а у
тиму су играли: Влада Циско, Слободан Боба, Рашко Бамбус,
Тибика Копика, Влада Шангарепа, Леваи, Драгиша Шимика,
Бане Обад, Ћора, Грицко и остали неспоменути. То је било
златно доба новокнежевачког рукомета. Затим је почела да
игра женска рукометна екипа и из године у годину се неговао
рукомет у нашој средини.
Данас се рукометом бави 80 љубитеља овог спорта
подељених у пет секција: две сениорске екипе (мушка и жен-

ска) које се такмиче у Трећој рукометној лиги Србије – Банат и три екипе подмлатка, две женске у Новом Кнежевцу и
Српском Крстуру и једна мушка.
Председник клуба је Миодраг Савић, а оперативни секретар и “дечко” за све Никола Максимов који уједно и игра
за сениорски тим. За мушки део тима је задужен Момчило
Ћурчић, а женски предводи Бранкица Вуковић. Заслуге за опстанак рукомета у нашој средини има, свакако, Саша Вуковић
који је више од 10 година водио и тренирао и мушку и женску
екипу, а данас помаже рад свих екипа.
Проблем Рукометног клуба је недостатак хале, односно
затвореног терена да би се одвијао континуирани рад, поготово са млађим категоријама.
-Током прошле године добили смо средства од
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за поставку
осветљења на рукометном терену у дворишту Средње школе које нам омогућава да играмо утакмице и да тренирамо
у вечерњим сатима, а добро дође и осталим корисницима,
нарочито за време турнира у малом фудбалу. Од средстава
које смо добили од општине покривамо целокупне трошкове такмичења свих екипа и задовољни смо што нас локална
самоуправа подржава у нашој жељи да се бавимо рукометом
– каже секретар клуба Максимов.
Од прошле године је подмлађена женска екипа и клуб
ставља акценат рад са подмлатком јер су мишљења да у малој
средини је једини начин да рукомет опстане ако се крене са
радом од малих ногу. С обзиром на дугогодишњу традицију,
несумњиво да ће од овог подмлатка израсти екипа која ће
бити јака и препознатљива као рукометаши пре 50 година завршава разговор Никола Максимов.

