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Више од 20 милиона динара подршке из Покрајинске владе

Szenttamási Közlöny

Интервју: Радивој Парошки,
председник општиине ● ● страна 2

Следи реализација пројеката Великим радом
Бесповратна средства за развој пољопривреде и привреде. Из буџета општине
издвојено је 8,5 милиона динара бесповратних средстава за подршку
привредницима и пољопривредницима.
● ● страна 3

У току радови
на ’’Сегединцу’’

до боље

будућности

Предузеће „Реахем“ успешно на
тржишту производње алкохола

Општина
прави сарадник

Локална самоуправа
сачувала задругу ● ● страна 4
Расписани избори за савете месних заједница у општини

Грађани излазе на
биралишта 15. jула

Избори за савете месних заједница општине расписани су за 15. јул 2018. године, а рокови за вршење изборних радњи почели су да теку од 15. јуна 2018.
године.

Бесповратна

средства за привреду

и бескаматни
кредити за
пољопривреду
Könyvcsomag a J. J. Zmaj
Általános Iskolának

Задругу чекају

бољи дани

Локална самоуправа обезбедила

Летовање за
најбоље ђаке
● ● страна 6

Локална самоуправа наградила најбоље

Подршка правим
вредностима
● ● страна 6

● ● страна 6
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Интервју - Радивој Парошки, председник општине Србобран

Великим радом до боље будућности

• На челу општине Србобран од јула 2017. године налази се Радивој Парошки, члан Српске напредне странке. Након

годину дана, разговарамо са председником о визији руковођења општином, решењима актуелних питања, начинима за побољшање квалитета живота свих грађана, и о изазовима са којима се свакодневно сусреће.
Већ дуги низ година сте
активни на локалној политичкој сцени и несумњиво поседујете велико искуство. Ипак, у тренутку
када постајете први човек општине Србобран
сигурно сте се суочили са
великим обавезама, које
од Вас захтевају још већи
ниво одговорности и посвећености. Можете ли
нам рећи нешто о стању
локалне самоуправе које
сте затекли непосредно
након преузимања функције председника?
- Најпре желим да кажем
да ја у овој средини живим и дишем са њом од
свог рођења, тако да врло
добро познајем нашу локалну заједницу, менталитет људи и њихове потребе.
Kроз дугогодишњи политички ангажман у годинама које су иза нас, настојао
сам да својим радом допринесем бољим резултатима и
условима живљења управо
грађана са територије наше
општине. Добро знате да је
то у исто време велика част,
због поверења које ми је
указано, али и велика обавеза која доноси бројне одговорности и сусрет са новим изазовима. Човек сам
који се не штеди када је у
питању рад, то је једини пут
до извесније и боље будућности. У том смеру се креће
и мој начин вођења локалне
самоуправе. Бићу сасвим
искрен - стање у којем смо
затекли општину Србобран
је благо речено било лоше,
али сада о томе не бих да
говорим, већ о времену
које је испред нас. У једној реченици ћу вам одговорити: Циљ нам је да уредимо општинску администрацију и рад свих институција у општини, да економски унапредимо наше
окружење и да створимо
пристојан амбијент за живот и рад наших грађана.
Намеће се питање шта су
вам приоритети и које локалне проблеме сте одлучили најпре да решавате?
- Од првог дана није било
одмора. Примарни циљ је

унапређење економског
развоја општине. Морамо побољшати параметре
развоја. Морамо омогући-

локалне самоуправе и њених служби, пре свега, у логистичкој подршци предузећу Делфи из Новог Сада,

це код “мале пијаце” на Беглуку и платоа “мале пијаце”. Изградња атмосферске канализације у ули-

ти свима, или бар већини грађана, да пристојно
живе од својих прихода, а
најпре да добију шансу да
остваре те приходе. Истина је да су данас, у складу
са нашом владајућом политиком, на снази мере
штедње и рационализација
трошкова. Али како каже и
сам председник Републике, управо захваљујући тим
мерама, цела земља бележи раст производње и боље
макроекономске резултате, а свакако ће доћи тренутак када ћемо и ми бити
у прилици да се похвалимо
таквим резултатима. Оно
што је важно истаћи и на
шта сам посебно поносан
је чињеница да је у нашој
општини смањена незапосленост и да су повећани
приходи грађана. Од фебруара 2017. до фебруара
2018. године, смањена је
незапосленост за више од
500 радника. Сваког месеца у Србобран се слије више
од 15.000.000 динара кроз
зараде и око 10.000.000 динара годишње, кроз порез
на зараде. Први пут након
неколико деценија број незапослених у Србобрану је
испод 2000 људи, односно
сада је број незапослених
1800. Ово је остварено захваљујући доброј сарадњи

које је у том периоду запослио више од 350 наших
радника, као и предузећима која се налазе на територији општине Србобран, а
којима смо ми као локална самоуправа изашли у
сусрет кроз разне видове
подршке. И даље се ради
на ставарању услова за отварање нових радних места.
Тако да већ имамо неколико предузећа која су затражила куповину парцела у
нашој индустријској зони,
а за шта се већ увелико
припрема документација.
Свакодневно радимо на
сређивању комуналне инфраструктуре. У току прошле године смо имали велику инвестицију у реконструкцији и уградњи опреме у водоводним шахтовима у Србобрану, а ускоро
почињемо радове у Надаљу,
што ће омогућити лаку замену старих и дотрајалих
цеви. Ускоро крећемо у веома значајне и капиталне
инвестиције као што су:
извођење радова на санацији и реконструкцији “Сегединца”, изградња пута у
насељу Солидарност, затим
санација путева у улицама
Туријска и Дожа Ђерђа, као
и санацију тренутно најугоженијих улица. Почиње реконструкција улаза у ули-

цама Соње Маринковић и
Милоша Црњанског, повезивање атарског (тзв. преког пута) са државним путевима према Бечеју и Фекетићу, електрификација
дела србобранског и туријског атара, којом ће
бити обухваћено око 200
ха у првој фази, а што ће
омогућити убрзан развој
повртарства и воћарства,
као и развој сеоског туризма. Уређујемо улицу Светог Саве са новим зеленилом и дрворедом, почиње
реконструкција куглане у
спортској хали, изградња
противпожарног система
у “Позориштанцету”. Очекујемо добијање средстава за реконструкцију и доградњу Дома културе (задружног дома), као и низ
других мањих, али исто
веома значајних инвестиција. Ради илустрације навешћу вам конкретне примере онога што смо до сада
урадили: по први пут је локална самоуоправа успела да обезбеди средства и
путем конкурса помогне
наше предузетнике, мала
и средња предузећа, као и
почетнике у послу и за ту
намену обезбедила 4 милиона динара. Такође први
пут је локална самоуправа
успела да обезбеди 4 мили-

она за помоћ пољопривредним газдинствима, као и да
обезбеди 70 милиона динара за бескаматно кредитирање наших пољопривредника. Више од 150 пољопривредника је добило бесплатно семенску пшеницу,
као помоћ нашим домаћинима, због великих суша.
Обезбедили смо бесплатан
превоз за све наше грађане на територији општине Србобран, као и за све
ученике. Завршили смо
доградњу дечијег одељења
Дома здравља као и реконструкцију дела спортске
хале.Изградили смо наставак преког атарског пута, у
дужини већој од 600 м, завршили смо пешачко-бициклистичку стазу у заштићеном парку природе “Бељанска Бара”, у дужини 4,4 км.
Такође, широм организацијом грађана успели смо
да улепшамо и доведемо у
ред неколико општинских
институција и установа.
Ускоро ће бити изграђена
нова зграда месне заједнице у Надаљу. Уређујемо трг
и парк, спортске терене у
нашим местима. Чинимо
све да јавни живот нашим
грађанима учинимо лепшим и бољим. Настојимо
да им омогућимо да све што
треба да заврше, буде реализовано по што лакшој
процедури и у једном здравом окружењу.
Осим економског аспекта, шта још чините како
би обогатили живот у нашој општини, пре свега, у
домену друштвено-одговорног деловања?
- Подизање нивоа свести о
друштвеном значају и корисности сваког појединца
ми је основни задатак. Дакле, свако од нас је једнако
одговаран за своје обавезе, а ревносно извршавање
тих обавеза ће нас довести
до изванредног резултата.
Подржавамо образоване
младе људе који ће знати
да своје умеће и знање примене како би управо своје
место учинили бољим за
живот. Веома сам привржен младим људима, на-
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стојим да препознам покретачку енергију у њима,
и настојим да им се пружи
адекватна шанса за рад. На
тај начин желим да их подстакнем и да их мотивишем, те да им свакако покажем да у Србобрану има
будућности, али да пут до
ње морају сами стварати
и то марљивим радом. Такође, користимо све предности нашег краја. Kултурно уздизање је један од примарних задатака, нарочито
када је млад свет у питању.
Подржавамо спортске клубове и младе талентоване
спортисте.
Истина је да морамо утврдити приоритете када пружамо подршку, те да она
мора бити оправдана добрим резултатима и поштеним радом, јер није општина неисцрпни извор прихода. Али свакако увек нађемо начин да помогнемо.
Општина врло често помаже и социјално најугроженијем слоју становништва.
Морамо се подржавати и
бринути једни о другима.
Општина Србобран је
вишенационална средина.
Kако усклађујете потребе
етничких заједница?
- Ова општина је кроз историју научила да функционише као вишенационална средина, тако да припадници српске, мађарске,
и других мањих етничких
заједница годинама овде
живе сложно уз пуно разумевања.
Што се тиче општине, ми
смо ту за све наше грађане подједнако. У исто време радимо на промоцији и
социјалних и културних
вредности свих етничких
заједница. Сигуран сам да
је то наше богатство и да
ту чињеницу увек можемо
користити као своју велику
предност у односу на друге средине.
Шта грађани могу очекивати од Вас у будућности?
- Можда сте ово чули сто
пута, али то је мој главни
принцип: ред, рад и дисциплина.
Желим да наши грађани
схвате да ако је свако од нас
појединачно срећан, једино
тако можемо и као заједница бити срећни. Морамо да
радимо. На нама је да креирамо атмосферу и услове
за успешнији развој општине Србобран, и управо се

тиме и бавимо у складу са
нашом визијом. Очекујемо
добре резултате, а оно што
бих сада посебно желео да
нагласим су неки подаци за
које сматрам да их грађани
морају знати.
Желим нашим грађанима
да презентирам колико се
средстава и за које намене
троши из општинског буџета, јер мислим да грађани
то морају знати.
За предшколско образовање у овој години је издвојено преко 46 милиона
динара, за основно образовање преко 67 милиона, док
је за средњошколско образовање издвојено више од
7 милиона динара. За социјалну и дечију заштиту 62,8 милиона динара, за
примарну здравствену заштиту 21,5 милиона за развој културе 40,5 милиона, а
за развој спорта 35,8 милиона динара.
За развој пољопривреде
издвојено је 130 милиона
динара, за комуналну делатност 181,9 а за локални
економски развој 96,5 милиона динара.
Kонсолидовали смо буџет,
многе дугове вратили и као
што наши грађани могу видети, улажемо највише у
најбитније ствари, у оно од
чега сви подједнако имају
користи.
Сигуран сам да општина
Србобран има перспективу
и управо у овом тренутку
морамо збити редове, стати једни уз друге и кренути
ка бољој будућности кроз
сопствену акцију, сопствено ангажовање и труд, а резултати ће сигурно доћи.
Нерад, манипулација, опструкције и злоупотребе
припадају прошлости. Ја
вас уверавам да су од сада
на цени иницијатива, ангажовање, рад, труд и позитиван стваралачки дух.
Моја је мисија да вратимо
веру у бољу будућност наше
локалне заједнице.
Желим да наши грађани
никад не забораве да су они
појединачно најзначајнији
елемент нашег друштва.
Према томе, позивам
грађане наше општине да
се сви удружимо у акцији
за бољу будућност, јер једино тако ћемо остварити
одличне резултате.
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Током јуна више од 20 милиона динара подршке
из Покрајинске владе

Следи реализација пројеката

• Бесповратна средства за развој пољопривреде и привреде. Из буџета
општине издвојено је 8,5 милиона динара бесповратних средстава за
подршку привредницима и пољопривредницима.

И у периоду између два
броја Србобранског информатора, настављена
је одлична сарадња између различитих секре-

брено 16,09 милиона динара.
Укупна вредност пројекта је преко 50 милиона динара, а општина Србобран

ник општине Србобран.
Истовремено, Покрајински секретаријат за спорт
и омладину донео је одлуку о издвајању 2,5 милио-

таријата и локалне самоуправе. За месец дана потписана су три уговора о
сарадњи Покрајинске владе и општине Србобран,

обезбедиће 28,6 милиона
динара. Укупна сума биће
издвојена за уређење Сегединског пута. „Обезбедили смо око 35 одсто од

на динара за уређење куглане у Центру за спорт и
туризам.
Додатна два милиона динара за неопходне радове биће издвојена из општинског буџета.
„У складу са обећањима
Владимира Батеза, Покрајинског секретара за
спорт, донета је одлука да
нам се одобри 2,5 милиона динара за уређење куглане. Уз наша два милиона динара имаћемо довољно новца за комплетно уређење; за све радове
на реконструкцији простора и за уређење стаза и постављање модерне
опреме за куглање“, рекао је Радивој Дебељачки,
члан Општинског већа,
који је потписао уговор.
Такође, општина Србобран добила је од Покрајинске владе и подршку за превоз ученика
средњих школа, вредну 2,1
милион динара. Ово није
било све што је општина
Србобран чинила у покушајима да се грађанима,
посебно одређеним групама, помогне и створе услови за боље функционисање и развој, јер су расписани нови конкурси.

Локална самоуправа расписала је нове конкурсе

Позив за доделу бесповратних средстава

Локална самоуправа обезбедила је бесповратна средства за подстицај у привреди, пољопривреди и за почетнике у пословању.
За даљи развој постојеће привреде и самозапошљавање је обезбеђено из буџета 4,5 милиона бесповратних средстава, за јачање капацитета пољопривредних газдинстава још 4 милиона бесповратних средстава, а са Националном
службом за запошљавање обезбеђено је
6 милиона динара за подстицај запошљавања.
вредна више од 20 милиона динара, чија ће реализација унапредити потребе спортиста, пољопривредника и ђака.
Прво је на конкурсу Покрајинског секретаријата
за пољопривреду за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта,
општини Србобран одо-

укупних средстава за санацију и реконструкцију
Сегединског пута, који
је за нас веома значајан.
Реализација пројекта
ће почети ускоро и већ
за јесење пољопривредне радове имаћемо саниран пут“, рекао је након
потписивања уговора Радивој Парошки, председ-

АКТУЕЛНОСТИ
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Удружењу „Бисер“ одобрен значајан пројекат

Пластеник и нове активности „Бисера“

Захваљујући Делта фондацији и програму „Засад
за будућност“, Удружење
за помћ МНРО „Бисер“ из

Србобрана обезбедиће два
нова пластеника и радно
ће се ангажовати четири
особе са инвалидитетом.

Према речима Славке Попић, председнице удружења „Бисер“, пројектом
је предвиђена набавка два

пластеника и радно ангажовање 4 особе са инвалидитетом. „У току јесени
први корнишони из нових

пластеника биће пласирани на тржиште. У оквиру
пројекта предвиђено је и
да се прибави и програм за

електронско праћење производње у виду помоћи
који ће пружити Задружни савез Војводине.

Реконструкција објекта „Бисер“

Нови кров и ПВЦ

У току је уређење „Биисеровог“ објекта који
је добио нови кров и
ПВЦ столарију, а ускоро следи уређење ентеријера. Овај простор је
у власништву општине
Србобран а уступљен је
на коришћење удружењу
„Бисер“. Приликом обиласка радова председник
општине Радивој Парошки истакао је да је потребно још тога урадити на
објекту, а општина ће за
то обезбедити средства.
„Подржавамо све активности овог удружења
и у буџету је планирано више од 13 милиона
динара за ову намену, а
укупно за социјалну заштиту више од 60 мили-

она динара. То је за једну
малу општину као што
је наша веома значајна
сума“, рекао је Парошки
и додао да руководство
општине жели да пружи
помоћ свим особама и
породицама којима је она
потребна. Иначе, током
последње недеље јуна за
штићенике Друштва за
помоћ ментално недовољно развијеним особама „Бисер“ свакодневно
су организоване радионице посвећене заштити
животне средине и култури живљења. Заједно са
председником општине
радионицу су посетили
и поједини кандидати за
Савет МЗ Србобран.

Земљорадничка задруга Србобран на добром путу финансијске консолидације

Задругу чекају бољи дани

• „Успели смо да исплатимо три заостале зараде радницима, две преостале исплатићемо, надамо се, почетком јула
и онда кренути у редовне исплате. Локална самоуправа и председник општине Радивој Парошки заузели су се да помогну консолидацију задруге“, рекао је директор Небојша Недељковић.
Новоизабрани директор
Небојша Недељковић је
приликом посете председника општине Радивоја

моуправе дата могућност
задругарима да скидају
усеве са површина које су
узурпирала НН лица, што

Парошког ЗЗ Србобран
упознао са тренутним
стањем и пословима који
се одвијају у Задрузи. У
току су жетвени радови
и вршидба за бројне кооперанте. Истакао је да
општина Србобран на челу
са председником помаже у
консолидацији, а рекао је и
да је уз помоћ локалне са-

ће бити плаћено. „Задруга је задужена за више
од милион евра и план је
све консолидовати и задругу поставити на ноге
у периоду од пет или шест
година. Разговарамо са
страним партнерима о
могућности рада на дехидратору воћа и поврћа и
ако у том послу постигне-

мо договор, могли би запослити један број људи.
У том случају мењали би
и сетвену структуру на
нашим пољима“, рекао је
Недељковић. Тешку ситуацију у овој некада веома
успешној задрузи снимила
је општина, након чега је
на месту вд директора именован Небојша Недељковић, донедавно помоћник
председника
општине.
Уследиле су нове мере и
потези ка консолидацији
фирме и приликом посете председник општине
Радивој Парошки се упознао са резултатима мера
и плановима за будућност.
„Преузели смо одговорност и решили да истрајемо на путу опоравка
ЗЗ Србобран и било је
нужно сачинити предлог
мера након скенирања
стања и обезбедити одређена средства како би
се исплатиле зараде, рекао је Парошки и додао:

„Заједнички нам је задатак обезбедити и новац
за исплату коопераната,
што верујем да можемо да
решимо до краја године.
Они у претходном периоду нису имали могућност
да добију оно што су оставили задрузи на чување и

Земља је веома драгоцена
и ми нећемо дозволити да
било ко користи тешку ситуацију у задрузи и извлачи корист за себе, јер задруга ће наставити да ради
и биће успешна као некад,
сматра Парошки, који се
овом приликом захвалио

то морамо решити. Консолидација ће трајати
један дужи период, али
ће исплате ових наведених дуговања бити извршене“, рекао је Парошки.

запосленима на поверењу
које су показали према локалној самоуправи и још
једном понудио подршку
руководству ЗЗ Србобран
у решавању свих проблема.
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Предузеће „Реахем“ - успешно на тржишту производње алкохола

Општина прави сарадник

• „Реахем је задовољан односима са општином Србобран, у њој имамо праве сараднике, људе који нас често едукују
како у оквиру законских норми пронаћи најбоље решење за одређене проблеме, како најлакше проћи кроз озакоњење.
На наше захтеве одговара се у веома кратком року“, каже Зоран Радовић, директор.
Представници
локалне самоуправе недавно су
посетили „Реахем“ д.о.о.
успешног
произвођача
етил алкохола и хемијских
производа, који је добро

алне потребе
привредника, са намером даљег
унапређења привредног
амбијента општине. Приликом
обиласка
овог
предузећа
председник

позициониран
на
тржишту производње ових
производа. Посета се
одвијала у оквиру планираних активности локалне
самоупарве чији представници последњих месеци
обилазе привреднике, снимајући постојеће стање
и сагледавајући евенту-

општине Радивој Парошки, истакао је да је намера
посете руководства локалне самоуправе, да дође
до правих информација
о томе како се са проблемима носе привредници
и пољопривредници у
општини. Према његовим
речима циљ је да као ло-

кална самоуправа утврде
шта је потребно учинити
да им се олакша производња.“Овде се види да
се ради о врло добро организованом предузећу
које размишља о свему.
Посебно важно за нас је
што размишља и о екологији, што би требало
да буде пример и другима.
Постоје и неки проблеми
који не зависе од локалне
самоуправе, али у ономе
што је до нас, покушаћемо да учинимо све. Знам
да наша управа ефикасно сарађује са ‘Реахемом’
када се ради о издавању
разних врста дозвола и
слично“, рекао је Парошки
и истакао да га посебно радују резултати предузећа и
добри услови рада за запослене у њему. Домаћин
председнику и Ђорђу Џекову, члану Општинског
већа задуженом за привреду и делегацији коју су

предводили, био је Зоран
Радовић директор „Реахема“, рекавши да интересовање и брига за пословање
привреде ове општине
као и овог предузећа је за
сваку похвалу. „Реахем је
веома задовољан одно-

како најлакше проћи
кроз озакоњење. Наш је
утисак да нам је потребна квалитетнија сарадња
између пољопривреде и
привреде, јер је штета за
наш локални ниво да оно
што се овде произведе

сима са општином Србобран, у њој имамо праве сараднике, људе који
нас често едукују како у
оквиру законских норми
пронаћи најбоље решење
за одређене проблеме,

продајемо као сировину“,
рекао је Радовић и нагласиио да га веома радује
што из локлане самоуправе на све захтеве одговарају у веома кратком року.

Породична фарма музних крава Бошка Рнића

Са србобранске фарме 1000 л млека дневно

• Политика општине Србобран усмерена је да подстиче производњу у интезивним гранама пољопривреде, као што

су повртарство, воћарство, сточарство, где је потребан велики рад.

Бошко Рнић сточар из
Србобрана води пољопривредно газдинство са
80 крава на којем се днев-

на за стоку, тако да је овај
сточар приморан да докупљује одређене количине. Осим тога неопходна

но производи близу 1.000
литара млека. Већ десет
година он вредно ради и
улаже у своју фарму музних крава, а како каже
посао није лак, и захтева
целодневно ангажовање.
Највећи проблем представља недостатак земље
на којој се производи хра-

му је и боља механизација.
Недавно су представници локалне самоуправе
посетили Рнићеву фарму
и том приликом најавили конкретну подршку.
Приликом обиласка фарме председник општине
Радивој Парошки и члан
Општинског већа Реља

Курјачки упознали су се
са процесом производње
и евентуалним недостацима. Они су нагласили
да је битно да се на лицу
места види како раде и
послују пољопривредници и привредници, и које
проблеме имају, како би
локална самоуправа могла
да им помогне. „Због преданости послу који раде и
у тешким условима, овој
породици која се бави
сточарством, покушаћемо да помогнемо као локална самоуправа, али не
само њима већ и осталим
вредним привредницима и пољопривредницима. Сличне ствари смо
недавно чули и од једног
повртара у Надаљу, који,
такође, упорно ради свој
посао и не одустаје, а касније и код једног воћара. Политика општине

Србобран усмерена је да
подстиче
производњу
у интезивним гранама
пољопривреде, као што
су повртарство, воћарство, сточарство, где је

бржи развој укупне пољопривреде
и
општине
Србобран у целини. Задовољан посетом и интересовањем за његов дугогодишњи рад, Бошко Рнић

потребан велики рад
који изискује запошљавање великог броја људи
и остваривање значајног
прихода у пољопривреди“, истакао је Парошки
и нагласио да се таквом
политиком
обезбеђује

захвалио се представницима локалне самоуправе
на исказаној подршци, а
посебно због најаве да би
ускоро могао да добије
конкретну подршку за
свој посао од општине Србобран.

ЗАНИМЉИВОСТИ

ИВАЊДАН

Надаљ 07. 07. 2018.
Програм почиње у 20 часова.
Наступају: КУД „Ивањско цвеће“ Надаљ,
КУД „Бард“ Србобран, Секције модерног плеса „Звездице“, УГ „Ром“.
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Локална самоуправа наградила најбоље

Подршка правим вредностима

Концерт: Топалко

ПЕТРОВДАНСКИ ДАНИ КУЛТУРЕ

ПЕТРОВДАН

Србобран 12. 07. 2018.
Концерт: 20:00 Тамбурашки оркестар
Д 7 и Топалко

борите, верујем да ћете и нас зависи какви ћемо
даље успевати да оства- бити људи. Сви од вас
очекујемо да се и даље
Локална самоуправа обезбедила летовање
интелектуално усавршавате и напредујете, да и
Општина цени и награђује квалитет, знање и рад
даље будете добри људи“,
Локална самоуправа наградила је носиоце Вукове дипоручио је председник
пломе тако што им је обезбедила летовање у одмаученицима. На уприличералишту „Плава обала“ Центра за спорт и туризам
ном пријему у знак поопштине Србобран. Председник општине Радивој Паштовања за постигнуте
Србобран 13. 07. 2018.
рошки испратио је 19 вуковаца на пут са најлепшим
резултате, уручени су им
жељама и истакао да се локална самоуправа брине и
поклони. За пет најбољих
АМАТЕРИ СВОМЕ ГРАДУ И ГОСТИ цени
квалитет знање и умешност, и истовременоученика генерације приУчесници:
промовише ове вредности. Са десетодневног летовања,
премљени су уз плакете и
КУД „Бард“
најбољи ученици вратили су се пуни лепих утисака, а
монографије и вредни поКлуб за неговање традиције и обичаја свих народа и на- великим делом за пријатан и леп боравак у Сутомору
клони-ручни сатови. Осим
заслужан је њихов домаћин Мирослав Рељић, дирекродности
председника општине, ове
тор одмаралишта.
Секција модерног плеса „Звездице“
вредне ученике као и диПлесни клуб „Master dance“
били су на пријему код рујете одличне резултате. ректоре школа у којима су
Фолклорна секција „Pity Pang“
председника општине Ра- Хвала и вама и вашим стицали знања, дочекали
УГ „Ром“
дивоја Парошког. Први наставницима и педаго- су и поздравили и МилеГрадски хор „Зора“
пут локална самоуправа
Група: „Банда дрвена“
јавно је похвалила ученике генерације из свих обраСрбобран 14. 07. 2018.
зовних установа. Ученици
Концерт: 21:00 Стефан Петрушић
генерације који су били на
22:30 Ана Кокић
пријему су: Ђорђе Матић
из ОШ «Петар Драпшин»
у Турији, Андреа Кутић
из ОШ «Жарко Зрењанин
Уча» у Надаљу, Владимир
Ћурчин из ОШ «Јован
Јовановић Змај», Ивана
Павлић из ОШ «Вук Караџић», и Сања Вујиновић зима, свима онима који на Аларгић, председница
из Гимназије и средње еко- стварају услове да се ви Скупштине општине, и Зономске школе «Светозар
Успешни ученици
Милетић». Поздрављајући
најбоље ученике, председОШ “Ј. Ј. Змај“, Србобран има девет вуковаца, ОШ
ник општне рекао им је
„Вук Караџић“, Србобран осам вуковаца, ОШ“ Петар
да су својим резултатима
Драпшин“, Турија три вуковца као и OШ“ Ж. Зрењапоказали висок ниво пренин - Уча“, Надаљ која има три вуковца. У Средњој
даности, труда и знања, и
економској школии и гимназији „Светозар Милетић“,
Сарадници Србобранског Информатора:
да ова средина жели да им
Србобран - Сања Вујиновић је ђак генерације.
се захвали. „Пред вама је
srbobran.rs, mojsrbobran.net,
пут који је, можда, и не- школујете и усавршава- ран Мијић, члан Општинsrbobran.net, srbobrandanas.rs,
известан, али пошто сте те. Од нас не зависи где ског већа задужен за обрапоказали да знате да се ћемо се родити, али од зовање.
szenttamás.rs
Најбољи учениици из
свих школа у општини
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SZENTTAMÁSI KÖZLÖNY

Nemzetünk kulturális gyökereinek ápolása a Pitypang Néptáncegyesületben

Telházas közönség előtt fergeteges hangulatban tartotta sorrendben negyedik évzáró műsorát a szenttamási Pitypang Néptáncegyesü-

let 2018. június 6-án. Hagyományainkban a modern világgal összhangban tovább él
nemzetünk kulturális gyökere, amit a mai gyermekeknek
is meg kell ismerniük, hogy
elsajátítsák hagyományaink
szépségét és gyökerét. Ezt
tűzte ki céljául a Pitypang
Néptáncegyesület. A magyar
népi játékokkal, népdalokkal és néptánccal ismerkednek meg a gyerekek, ezek által csiszolják ritmusérzéküket, mozgáskoordinációjukat és beszédkészségüket, s
ezek ötvözeteként magukba
zárnak egy cseppet a nemzeti
hagyományaink tengeréből.
A Pitypang Néptáncegyesület 2014-ben alakult. Kezdetben csak egy kis- és egy
nagycsoportos néptánccsoport működött. Mára már
összeállt egy középső nép-

tánccsoport is. A néptáncosokat Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik Anikó készíti fel.
Ki kell még emelni a hangszercsoportokat is, akik ci-

táncegyüttes csoportvezetője és Nagy Orsolya, a Sziporka gyermekcsoport csoportvezetője. Az újonnan megalakult Bódorka leánykórus
részt vett az idei Szólj, síp,
szólj! népzenei vetélkedőn,
ahol bronzminősítésben részesült. Őket Kovács Blanka és Cseszák Korcsik Anikó készítette fel. Ha már az
idei Szólj, síp, szólj! vetélkedőnél tartunk, ki kell emelni a további csoportok, szólisták értékelését is. Hangszerszólisták és kettősök kategóriájában Varnyú Kristófot a zsűri bronzéremmel
jutalmazta. Salamon Ákos
terán, hegedűn, illetve tam- ugyanebben a kategóriában
burán játszanak. A citera- és tamburán játszott, illetve
tamburaoktató Micsik Béla, Molnár Zsolt kísérte őt citeSzabó András pedig hegedül- rán. Ákos bronzérmet honi tanítja a gyerekeket. Meg zott haza. A Pitypang citekell említeni a csoportveze- rahármas bronzminősítésben

titkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A Magyar Nemzeti Tanács segítségével még a vakáció előtt
minden magyar tannyelvű iskolához eljuttatjákaz értékes

mekcsoport pedig bronzminősítést nyert. Továbbá külföldi fellépésekre is van lehetőség, mint például a szegedi

den évben részt vesznek a híres óbecsei Kőketánc énekes
népi játék- és néptáncvetélkedőn, ahol bronzminősítésben
részesültek 2017-ben. Az idén
a Csípicsóka táncegyüttes és
a Suttyó táncegyüttes ezüstminősítést, a Sziporka gyer-

Néptáncfesztivál vagy a győri
Betlehemes Találozó.
Az egyesület folyamatosan
új tagokkal bővül, és még
több lehetőséget szeretne biztosítani a fiataloknak a magyar hagyományok ápolására.

Mátyás király története a
szenttamási Liliomfi
színtársulat tolmácsolásában

tőket is, akik a felkészítő tanárok munkáját segítik: Zóki
Mónika, a Csípicsóka táncegyüttes csoportvezetője, Lázár-Rajda Karolina, a Suttyó

részesült. A Bimballó citeracsoport bronzminősítést kapott. A legkisebbek, a Szilke
énekcsoport ezüstérmet érdemelt ki. Az idei Aranycite-

Könyvcsomag a J. J. Zmaj Általános Iskolának
Kétmillió dinár értékben
ajándékozza meg a vajdasági magyar iskolákat Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Állam-

ra elnevezésű citerazene-versenyen Molnár Zsolt Aranycitera díjjal büszkélkedhetett. A tánccsoportok min-

könyvcsomagokat, így Szenttamásra is.A Magyar Nemzeti Tanács egyik fő feladata a
magyar nyelvű oktatás megőrzése, fejlesztése és minősé-

be juttatja el a nemzeti tanács
az iskolánként kb. 20 ezer dinár értékű könyvcsomagok.
Az adományok házi olvasmányokat, gyermekirodalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi kiadványokat tartalmaznak népi hagyományok oktatását segítő könyvekkel kiegészítve.
A csomagokban minden
korosztály megtalálja a kedvenceit az elsősöktől egészen
a nyolcadikos korosztályig,
de afiatalok legjobban a Harry Potter-könyvsorozatnak
örülhetnek.
A szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola
igazgatónőjének június 13-án
gének javítása, az anyanyelvá- adták át ezt a szép könyvcsopolás és a gyermekek szókin- magot a helyi önkormányzat
csének gazdagítása.
magyar képviselői a Magyar
Az idei második könyvcso- Nemzeti Tanács kérésére.
magosztás keretein belül 77
általános iskola 111 épületé-

A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága. Ez alkalomból Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa Mátyás király Szabadkán elnevezésű előadással ünnepelt a Kosztolányi
Dezső Színházban 2018. június 22-én. Négy vajdasági
amatőr színtársulat készített
rövid előadásokat a magyar
történelem egyik legismertebb uralkodójáról.
A rendezvényt Babity János,
Magyarország Főkonzulátusa nyitotta meg a következő szavakkal: „Azt szerettük volna, hogy ha a vajdasági magyar amatőr színjátszók és hasonló lelkes csapatok mutatnák meg, az adott
témakörben mi a véleményük. Ez tavaly az Aranykor, az Arany-emlékév esetében, úgy gondolom, hogy
szép sikerrel zárult, és ennek
apropójaként került megrendezésre az idén is az 1458-as
koronázási év, a Mátyás király Emlékév apropójaként
egy újabb ilyen megmérettetés.”
Az előadásra érkezőket középkori zene fogadta. A Hollóének Hungarica Régizene
Együttes eredeti középkori dallamokat játszott. Az
újvidéki, a nagybecskere-

ki, a szajáni és a szenttamási amatőr társulatok korcsoport szerint és földrajzilag
hitelesen képviselték a vajdaságiakat.
A csoportok nagyon különbözően álltak hozzá a témához: a klasszikus megközelítési módtól a komolyabb,
a nevettetni, szórakoztatni akaró könnyed előadásmódig mindent láthattunk
a színpadon és bizony olyan
előadást is rendeztek, ami
nagyon elgondolkodtató, és
modernül, szürreálisan közelíti meg a témát – nyilatkozta Raffai Telečki Ágnes,
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ügyvezetője.
Szenttamást a Hagyományápoló Klub pár hónapja
működő Liliomfi színtársulata képviselte. Előadásuk
címe: Miből van a legtöbb a
világon? A darabot Robotka
István rendezte. A közönség
vastapssal jutalmazta a fiatalok bohókás előadását. A
csapat rövid idő alatt tanulta meg felkérésre a színjáték
szövegét, melyben Mátyás
király bölcsességét és igazságosságát mutatták be korhű
öltözetben a szöveget tánccal, énekkel bővítve. Reméljük, hamarosan a szenttamási közönség is élvezheti Mátyás király történetét.

НАША ЗАЈЕДНИЦА
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Награда за надаљску “Бубамару“

На завршној свечаности
програма «За чистије и зеленије школе у Војводини»,
у Покрајинској влади награђено је 27 васпитно-образовних установа, чији
су малишани, ђаци и ментори били најуспешнији
приликом учешћа у овогодишњем програму. Јед-

на од награђених установа
је и Предшколска установа
«Радост» коју је у програму
представљао вртић «Бубамара» из Надаља. Деца припремне предшколске групе из «Бубамаре», добитници ове награде, заједно са
васпитачицом Данијелом
Миличић Требатицки, ићи

Велики успех ФК Србобран

Млађи пионири покорили Беч!

ће на једнодневни излет у
Млађи пионири ФК Ср- вала у Беч са жељом да заНационални парк «Фрушка
бобран освајачи су Међу- бележи што више победа
гора» и СРП «Ковиљско-петроварадински рит», а васпитачи ће боравити два
дана у Еколошком центру
«Радуловачки» у Сремским
Карловцима, где ће се додатно едуковати за ову област.

Бељанска Бара добија све већи туристички потенцијал

Стазом здравља сада и бициклом

• Стаза око Бељанске баре, којом уз пешаке, након посипања ситном

фракцијом коначно могу да се крећу и бициклисти, свечано је предата грађанима на употребу. Овим поводом организован је бициклистички караван из центра Србобрана до Парка природе, а затим и
промотивна вожња популарном стазом здравља.

За разлику од претходног
пута када су стазом доминирали пешаци, овога пута
све је било подређено бициклистима, тако да су скоро сви они који су стигли

из Србобрана, направили
и круг око Бељанске баре.
У каравану бициклиста
било је више стотина младих и старијих Србобранаца и њима је било потребно
само нешто више од тридесетак минута да стигну до
одредишта. Међу њима је
био и председник општине Србобран Радивој Па-

рошки,др Илија Газепов,
члан Општинског већа,активисти Друштва за борбу против шећерне болести
«Плави круг» бројни грађани...»Један део посла који

смо започели пре неколико година, а то је кружна
пешачка и бициклистичка
стаза око Бељанске баре,
коначно је завршен и сада
можемо да је користимо
на оба начина. Ово није
крај јер овакав бисер заслужује да га непрестано
чувамо и унапређујемо.
Размишљамо шта даље и

које додатне садржаје обезбедити да би се омогућио
још пријатнији боравак
у Парку природе. Добро
би било да овде имамо и
простор за вежбање, размишљамо о изгра дњи инфо
центра, а исто
тако разматрамо са ЈВП ‘Воде
Војводине’ куповину катамарана за пловидбу», рекао је председник општине
Парошки. Као и
увек у акцијама
које промовишу
природу и здраве стилове живота, свој ангажман имао је и «Плави
круг». За ову прилику сви
учесници имали су прилику да измере крвни притисак и ниво шећера у крви, а
уз драгоцени савет лекара и
активиста друштва, ишла је
и по једна или више здравих јабука!

народног турнира у Бечу. и освоји медаљу, да би 3.
Генерација рођена 2007. го- јуна тријумфовали у финаПобедничка екипа
Боје Србобрана на Међународном турниру бранило је
13 фудбалера: Лука Милановић, Страхиња Јаковљевић, Јован Шипош, Стефан Ађански, Давид Миковић,
Јован Максимов, Балаж Шандор, Доналд Селеши, Лука
Кишуцаи, Јован Перишић, Дениел Пеле, Душан Ђекић
и Хунор Нађ.
дине је заједно са тренером лу над Арсеналом из Тивта,
Душаном Јолићем отпуто- 2:0 након пенала.

Србобранци угостили Регату
„Воде Војводине“
• Србобранци су се показали као добри до-

маћини дочекујући недавно десету јубиларну
регату „Воде Војводине“, а Србобран био шеста лука на пловном путу јубиларне регате.
Већ приликом искрцавања посада из регате у
којој је пловило седамдесетак разних бродова са
србобранске обале Великог бачког канала, око двеста учесника ове манифе-

план наше намере и жеље
за што чистјим каналом, а
истовремено у први план
на овај начин стављамо
и представљамо и наше
водне потенцијале“, рекао је Парошки. Десета тра-

стације , дочекали су звуци оркестра Банде дрвене
и многобројни грађани. Госте је поздравио председник општине Радивој Парошки, изражавајући задовољство што је општина поново домаћин овако
једној значајној традиционалној манифестацији, која
има важну улогу у томе да
канал буде многи чистији
и еколошки прихватљив за
све. “Управо оваква врста
активности ставља у први

диционална регата „Воде
Војводине“ у Србобран је
ушла 29. јуна, и на својој
пловидби војвођанским
морем обићиће још једну
војвођанску луку. У свим
лукама регата промовише
наутички туризам, а у Србобрану, шестој луци на
пловном путу регате био
је припремљен богат културно уметнички програм
приликом боравка на обали.

Обележена 170. годишњица Револуције 1848.

Србобранци поносни на своје претке

Научним скупом је недавно обележена 170. годишњица Револуције 1848.
под називом „Срби у револуцији 1848/49. и дешавања у Србобрану. Присутне је поздравио председник
општине Радивој Парошки
наглашавајући да је у том
периоду било доста важних догађаја за Србобран.
„Грађани Србобрана знају
да је ово место било значајно за остваривање права Срба и из тих великих
историјских догађаја град

је понео и своје родољубиво име“, рекао је Парошки
и напоменуо да ће све радове који су припремљени
за овај научни скуп општина Србобран штампати у
једном зборнику, како би
на једном месту трајно био
сачуван научни осврт на
све оно што су наши преци урадили и због чега данас са поносом кажемо да
смо њихови потомци. Иначе, девет научних радника
из области историје, професора, радника архива и

музеја, изложило је девет
радова о стању српске политичке и културне свести,
значају политичких захтева Срба у Аустријскoм царству, улози добровoљаца из
Србије, војним победама и
страдању српског народа
тих година.Скуп су организовали заједно општина Србобран и Удружење
потомака и поштовалаца
добровољаца ослободилачких ратова 1848-1918 «СРБИЈАНСКИ-СРБОБРАНСКИ».

