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Празнични
пакети за децу

Општина Србобран и Центар за социјални
рад доделили су 320 пакета за децу. ● ● страна 4

Нова година уз ватромет - наступа
Гарави сокак

Дочек на Тргу

Општина Србобран организује свечани дочек
Нове, 2019. године на Тргу слободе. Грађани
ће имати прилике да уживају у музици Гаравог сокака, тачно у поноћ планиран је ватромет, а уз све то моћи ће бесплатно да се служе чајем, куваним вином и неизбежним туријским кобасицама.

Хумано дружење удружења

Креативне
радионице „Бисера“
● ● страна 5

Верујем да ће општина
Србобран у 2019. бити
велико градилиште
Акција „Учим + Знам = Вредим“ - Најбољи ученици на
● ● страна 6
билбордима

„Бисер“ и „Плави круг“ заједно обележили
Међународни дан особа са инвалидитетом.

Karácsonyi programok a
katolikus templomban

Најбољи ученици заслужују
поштовање друштва
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Новогодишњи интервју: Радивој Парошки, председник општине Србобран

Верујем да ће општина Србобран

• У окружењу већих градова и већих општина, по неким параметрима атрактивнијих и уочљивијих за оне који доносе важне одлуке, своје место под Сунцем и своју шансу за развој тражи и општина Србобран. Првенствено ослоњени
на своју снагу, на своје људе, на искуства стечена у тешким временима која су оставили за собом, Србобран, Турија и
Надаљ граде оквир у коме се задовољно мора осећати и ученик, и млади брачни пар, и пољопривредник, и привредник,
и пензионер, и спортиста, и културни радник, једноставно речено – сви грађани. Колико је тај оквир испуњен правим
садржајима у 2018. години, колико је остало посла за наредну 2019. годину и о многим другим темама за Србобрански
информатор говори Радивој Парошки, председник општине Србобран.
Србобрански информатор: Крај године јесте згодан тренутак за процену
учињеног. По чему се можемо сећати 2018. године?
Радивој Парошки: За
нама је прва пуна календарска година у којој као
председник општине,
заједно са тимом сарадника, носим одговорност и
за усвајање буџета за 2018.
и за његову реализацију.
Моја оцена је да је година
прошла успешно, урадили смо доста важних ствари, али истовремено сматрам да смо требали урадити још неке пројекте.
У тим пројектима нисмо
јер су нас зауставиле разне околности на које најчешће нисмо могли утицати. Неки пут је бирократска спорост, некад спорост
у процедури валоризације
пројеката, приговори заинтересованих извођача
итд, све нас је то спречавало да ове године рецимо
завршимо пијачни простор на Беглуку, или зграду Месне заједнице у Надаљу, изградњу трафо станице и електрификацију
у туријском и србобранком атару. Добро је да
ови пројекти не иду у заборав, нису одбачени већ
пролонгирани, због чега
нас очекује још више посла и мораћемо уложити
додатну енергију у њихову реализацију. Ипак, урадили смо доста значајних
пројеката инфраструктурног унапређења. Пре свега мислим на реконструкцију Сегединског пута, за
који смо издвојили 53 милиона динара, затим за реконструкцију и изградњу
путева у две улице у Србобрану, Туријској и Солидарности, па на уређење
рекреативне стазе у Парку природе Бељанска бара,
затим инвестицију вредну 42 милиона динара у

којој су замењени венти- предвиђено, општина Ср- на из других извора. Тали на водоводном систему бобран ће у 2019. години кође, у Управи за капитална улагања
обављени су
разговори око
р е к о н с т р у кције Задружног дома, односно зграде
Дома културе,
обезбедили смо
новац за реконструкцију
Трга слободе,
тј. Србобранс ког п арк а ,
планирамо изу Србобрану, на инвести- бити велико градилиште. градњу фабрике воде у Туцију санације чворишта То кажем јер смо од По- рији, реконструкцију вона водоводу у Надаљу која крајинске владе а преко доводне мреже у Надаљу и
је била вредна 31 милион Управе за капитална ула- Србобрану, односно замединара, уређење, вађење гања, обезбедили 330 ми- ну старих азбестних цеви,
и садњу новог дрвореда са лиона динара за изградњу изградњу зграде Месне
уређењем зелене површи- пречистача отпадних вода. заједнице у Надаљу. Овде
не у улици Светог Саве.
Важно је одмах истаћи да треба рећи да смо закљуЗавршили смо и систем се локална самоуправа на чили споразум са НИС-ом
противпожарне зашти- овом пројекту неће заду- и обезбедили 13 милиона
те у Малом позоришту, живати већ ће га финанси- динара за санацију путева
уз уштеду од скоро десет рати средствима из буџе- у улицама које њихова вомилиона динара и пошто- та АП Војводине. Инве- зила користе као дозвољевање свих законских нор- стиција ће бити готова за не трасе за кретања. Чека
ми. Радили смо на уређењу две године и значајна је јер нас и реализација пројеспортске хале; управо се нам омогућава да идемо ката из 2018. године које
завршава реконструк- даље у ширење канализа- нисмо реализовали, а то
ција куглане, уредили
смо подлогу у великој сали.
Срећна Нова 2019. година
Овим и другим мањим и
већим инвестицијама уна- Свим грађанима Србобрана, Турије и Надаља желим
пређујемо садржаје у на- пуно здравља и да у Новој, 2019. години имају свега
шим местима, водећи се
управо онолико колико желе и колико им је потребједино мишљу да створи- но за живот са осмехом. Желим и свима појединачно
мо што квалитеније усло- и целој заједници да учинимо искораке у правом смеру,
ве за живот свих грађана.
постанемо бољи и способнији, и у 2019. години остваримо резултате на које ћемо бити поносни и који ће
Србобрански информа- бити за пример нашим суседима.
тор: Какав буџет за 2019.
годину је добила општина ционе мреже. Уверен сам су изградња зграде Месне
Србобран и шта грађани да не само ова, већ и дру- заједнице Надаљ и елекмогу очекивати од реали- ге инвестиције, могу зна- трификација атара. То су
зације у њему планираних чајно да унапреде квали- највеће инвестиције које
послова и пројеката?
тет живота грађана. Чека нас очекују у наредном пеРадивој Парошки: Буџет нас уређење пијачног риоду и њихова реализаза 2019. годину смо конци- простора на Беглуку, као ција стварно ће општипирали тако да смо у њега и изградња новог пијач- ну Србобран претвориимплементирали важне ног простора на Великој ти у велико градилиште.
договоре са вишим ниво- пијаци, која је вредна око Ово су главни пројекти
има власти, покрајинским 80 милиона динара. Има- а уз њих иду и они вреди републичким. Уколи- мо уверавања да ће и ова носно мањи, али подједко се не догоди нешто не- средства бити обезбеђе- нако важни када се гово-

ри о степену уређења наших места за живот.
Србобрански информатор: Сви говоре о инвестицијама, домаћим и страним улагачима, радним
местима. Каква је ситуација на том пољу у општини Србобран, има ли интересовања за улагање у индустријску зону?
Радивој Парошки: Добили смо сагласност Владе
Републике Србије прама
којој два инвеститора, један из области машинске а
други из области текстилне индустрије, могу да уђу
у одређене парцеле у индустријској зони и започну
изградњу својих објеката.
Они су се у својим елаборатима изјаснили да ће запослити од 40 до 150 радника у краћем року и поступно до пет година, и
то ће бити прве инвестиције у последњих 40 година у србобранској индустријској зони.
Србобрански информатор: Какву подршку
општине Србобран могу
очекивати они који су задужени за здравство, социјалну политику, културу, спорт и друге области?
Радивој Парошки: Ове
области, што се тиче издвајања из буџета, често остану на неки начин
ван фокуса интересовања
јавности, недовољно осветљене, а у њих се улажу
десетине и десетине милиона динара, из године у годину све више и више. То
су поља где ми константно
улажемо и брзо и ефикасно добијамо унапређење
живота грађана, јер су ту
ради о мерама које одмах
дају резултате, нису у питању дугорочни пројекти на чију се реализацију
мора чекати. И даље ћемо
имати бесплатан међу
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у 2019. бити велико градилиште

месни и градски превоз,и
даље ћемо има ти стипендије за студенте, бесплатне или субвенционисане
ужине, и даље ћемо најбоље ученике награђивати летовањима, и неке
друге групе ће имати пра-

динара, 83 милиона динара за развој пољопривреде,
за Дом здравља 26 милиона динара. Не смемо заборавити да општина Србобран има ниво примарне здравствене заштите
виши него што то прописују прописи
о здравственој заштити
за места величине као
што је наше,
а све то зах в а љу ј у ћ и
нашој спремност и да
грађанима у Дому
здравља обезбедимо што
већу лепезу
услуга. Ово
су озбиљна
средства на
располагању
г ра ђ а н и ма
општине Србобран. Хтео
бих да се осврнем и на један феномен који постаје
србобрански. У питању је
спорт. Неки наши спортски радници имају велике
амбиције иако не узимају у
обзир величину општине,
економску моћ привреде и
могућност финансирања
такмичења. Једноставно
уђу у виши ранг такмичења, не могу да обезбеде финансије и виде соломонско решење у општини, у стилу ако председник не обезбеди довољно
новца ево му кључеви клуба. То је, пре свега, неодговорно и због тога ме сав-

рад, а све што иде у професионализам питање је
способности управе да
обезбеди средства путем

брено довољно средстава
и наши односи у будућности морају бити бољи.
Радује ме да се то већ ис-

За хотел постоји озбиљно интересовање
Парошки: Последњих неколико недеља имамо врло
заинтересоване инвеститоре за хотел и надамо се да
ћемо у наредном периоду коначно решити то питање.
Локална самоуправа, у чијем се власништву налази
објекат, нема средстава да га реконструише и опреми, те зато трага за купцем, али само под одређеним
условима. Да ли ће то бити хотел, рехабилитациони
центар или геронто центар, за нас постаје мање важно. Постало је важније зауставити пропадање и настајање ругла у центру града, обновити објекат, запослити наше људе и почети грађанима пружати неку
услугу на том месту. Већ крајем јануара очекујем прве
обрисе будућег договора, хотел ће се продавати на лицитацији и добиће га онај ко понуди највише новца и
прихвати наше услове, једино тако.
спонзора. Ако то не можете онда немојте стремити
немогућем. Мора постојати одговоран однос јер то
траже наши млади спортисти, родитељи и порески обвезници.

правља кроз договор о финансирању изградње пречистача, а очекујем да се
обострана жеља за унапређење односа потврди и кроз обезбеђивање
новца за реконструкцију
Задружног дома. Колико
Србобрански информа- год се сматрало да је Срво на боравак у Сутомотор: Колику подршку у реру, и даље ће услуге пружати Народна кухиња, и
ализацији локалних пројеката општина Србобран је
даље ћемо, као једна од
имала од покрајинских и реретких општина у Војвопубличких органа власти и
дини, имати новчане субима ли места за унапређење
венције за пољопривреду
и привреду... Уз редовна
тих односа?
Радивој Парошки: Нема
издвајања, и у 2019. годидилеме да смо имали знани ћемо имати конкурсе
чајну подршку од Поза културу, спорт, социјалкрајинске владе и ресорну и здравствену подршку,
верске заједнице, медије,
них секретаријата, али
та сарадња може да буде
за туризам, и то са озбиљним средствима. У блиској
и боља. Пратили смо конкурсе разних секретапрошлости није се десиријата и добијали новло да је издвојено толико средстава за ове облачану подршку за десети- бобран богата средина, и
не пројеката које смо ос- ми желимо подршку висти; за културу планираших органа власти у важДостојанствено смо обележили важне тренутке у нашој великој историји
ним пројектима, како би
новац којим ми располаСрбобран има дугу историју, још од XIV века када се први пут спомиње, и њу су пу- жемо преусмерили у неке
друге пројекте и тако
нили лепи и трагични тренуци. Ову годину ћемо памтити и по томе на који начин
заједно урадили још више
смо обележили три важана јубилеја – 170 година од револуционарне 1848. године, 100
корисних ствари за наше
година од краја Великог рата и 100 година од присаједињења Војводине Краљевини
Србији. У сва три ова догађаја Србобран је одиграо важну улогу и имали смо и обаве- грађане.
зу и жељу да се присетимо свих људи који су учествовали у тим догађајима и уграСрбобрански информадили своје животе у слободу и реализацију вековних националних идеја. Уз сећање
тор: Како је у 2018. години
и поштовање према прошлости, настављамо да градимо садашњост и будућност
функционисала локална саи добре односе међу свима онима који се данас осећају и јесу Србобранци, Туријци и
моуправа, ко се истицао доНадаљчани. Као председник општине поносан сам на складан живот којим данас
брим радом, ко мора боље?
сви живимо у једној заједници.
Радивој
Парошмо 42 милиона динара, за ршено не интересује. Ми мишљавали. Међутим, у ки: Општнска управа,
социјалну заштиту обезбе- обезбеђујемо средства за сарадњи са Управом за ка- Општинско веће и Кандили смо 62 милиона ди- рад са нашом децом, обе- питална улагања нешто је целарија за локални еконара, за спорт 40 милиона збеђујемо добре услове за недостајало. Није нам одо- номски развој уложили

су пун напор да припреме
што више пројеката, који
ће нам бити од користи у
2019. години. Пун допринос су дала и наша предузећа и установе, разне
службе. Примедбе које се
понекад чују разматрамо,
усвајамо оно за шта мислимо да ће унапредити живот, а на злонамерне критике гледамо да не губимо
време. Нас ограничава забрана запошљавања и постојећи број запослених
људи, недостају нам кадрови на неким позицијама и нисмо ни близу оцени
да имамо вишак запослених, јер Србобран је увек
по том питању био рационалан. Често због тога трпимо и штету. И сада имамо ограничење на 160 запослених, а недостаје нам
доста људи. Ево примера
„Градитеља“; укидањем
„Дирекције за урбанизам
и изградњу“ све послове
и задатке пребацили смо
на „Градитељ“. Ово јавно

предузеће је у најтежој ситуацији; има веома пуно
посла, и огромну одговорност, недостаје му људи, и
уз све понекад трпи неоправдане критике. Уствари, у каквим околностима послују, веома сам задовољан њиховим радом.
Стижу да одраде све, немају дугове, излазе у сусрет свим нашим захтевима, због чега заслужују
похвале. Истовремено, морам да истакнем добар рад
Дома здравља, Дома културе, Центра за социјални
рад, Центра за спорт и туризам и Црвеног крста. И
хоћу да сви они у 2019. години буду још бољи.

ДРУШТВО

Још 4 милиона издвојено за удружења, клубове и друштва

Средства за 30 удружењa

• У последњем кварталу општина Србобран издвојила је четири

милиона динара за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите, спорта и културе и уметности.

СРБОБРАНСКИ ИНФОРМАТОР

Пакети помоћи за угрожене
породице

Подељено 300 пакета

Црвени крст Србобран за социјални рад општине
поделио је 300 пакета по- Србобран, угрожене поро-

За социјалну и здравствену заштиту и спорт
издвојено је по 1,5 милиона динара, а за културу и
уметност 926.000 динара.
Кроз ове конкурсе средства
за своје пројекте добило је
више од 30 разних удружења грађана, спортских
клубова, културних, хуманитарних и других друштава, која ће реализовати
бројне програме, приредбе,
курсеве и акције за све заинтересоване грађане Ср- моћи социјално угроженим
бобрана, Турије и Надаља. породицама, које су обезбедиле Робне резерве АП
Општина и ЦЗС брину о угроженим становницима
Војводине. Према евиденцији и правилнику Центра

Празнични пакети за децу

• Општина Србобран и Центар за социјални рад доделили су 320

пакета за децу.
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дице добиле су брашно у
паковању од 10 кг, пакете
конзервиране хране и пакете средстава за хигијену.

Важна међуинституционална
сарадња

Развој руралних
средина

Пред божићне и нового- хранитељских породица
Уз то Месна заједница је
дишње празнике општина ,из Удружења за помоћ мен- протеклих дана организоСрбобран и Центар за со- тално недовољно развије- вала традиционалну акц и ј у п рикупљања колача, који су
Регионална развојна агенција Бачка, у саподељени ко- •
радњи
са Развојном агенцијом Србије, оргарисницима
Народне ку- низовала је инфо радионицу на тему «Одрхиње 28. де- живи локални и регионални развој Бачке цембра. Овој
Међуинституционална сарадња као кључ
акцији приразвоја руралних средина у региону Бачка».
дружили су
Подршку организацији трибине пружила је
се МЗ Турија,
Канцеларија за локални економски развој
МЗ Надаљ,
цијални рад обрадовали су ним особама „Бисер“, као и Унија жена Српске напред- општине Србобран.
преко 300 малишана доде- деци ратних војних ветера- не странке, Форум жена
Радионица»Одрживи ло- не су следеће теме: «Подливши им пакете. Уручено на. Посебна помоћ намење- Социјалистичке партије кални и регионални развој стицаји и подршка Миније укупно 320 пакета и то за на је за кориснике Народне Србије, Удружење „Ор- Бачке - Међуинституцио- старства пољопривреде,
нална сарадња као кључ шумарства и водопривреПразнично дружење
развоја руралних средина де у области пољопривреу региону Бачка» је била де и руралног развоја: реДеца из породица са тешком материјалном ситуацијом имају подршку
намењена пољопривред- зултати 2018. и планови
општине Србобран и Центра за социјални рад.
ним газдинствима и на за 2019», «Подстицаји Поњој су представљени под- крајинског секретаријата за
У Центру за социјални рад општине Србобран пред Нову годину Деда Мраз је имао
стицаји и подршка Мини- пољопривреду, шумарство
пуне руке посла. Окупили су се малишани из породица које због тешке материјал- старства пољопривреде, и водопривреду и подршка
не ситуације имају подршку ове установе, и том приликом деци су уручени паке- шумарства и водопривре- развојних фондова на теритићи. Том приликом Бисерка Веселиновић, директорка Центра за социјални рад
де у 2019. години. Присут- торији АП Војводине у секрекла је да су уз помоћ локалне самоуправе пакетићи и овога пута стигли до мали- нима су се поред представ- тору пољопривреде и рушана којима је помоћ потребна. „Присуство Деда Мраза у нашим просторијама
ника Регионалне развојне ралног развоја», «ИПАРД
потврђује да у Србобрану имамо јако пуно добрих малишана. И ове године Центар
агенције Бачка, обрати- II – инструмент за претприза социјални рад, заједно са локалном самоуправом, омогућио је да малишани из по- ли и представници Ми- ступну помоћ у области руродица које користе социјалну новчану помоћ, доживе радост даривања, божићног
нистарства пољопривреде, ралног развоја: актуелне и
и новогодишњег, па су за њих припремљени пакетићи“, рекла је Веселиновић. Овом
шумарства и водопривре- будуће мере подршке пољодружењу присуствовала је и Милена Аларгић, председница СО Србобран. „Општи- де и Института за економи- привредницима», «Модели
на Србобран жели да да свој допринос задовољству малишана у данима када се сви
ку пољопривреде. Уводно пословног удруживања и
радују и праве планове за наредну годину“, рекла је Аларгић.
обраћање имала је Нико- умрежавања пољопривредлина Пупавац из РРА Бач- ника по моделу и пракси ЕУ
децу корисника социјал- кухиње, који су пред праз- хидеја“ и многи грађа- ка, руководилац сектора за (произвођачке групе; ЛАГ)».
не помоћи, затим деци из нике добили богате пакете ни општине Србобран. развој општина и МСП. Тосиромашних породица, из уз поделу огревног дрвета.
ком радионице разматра-
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ДРУШТВО

Едукативним предавањима у борби против наркоманије

Помоћ младима као
превентивно деловање

Хумано дружење удружења

Креативне радионице
„Бисера“

• „Бисер“ и „Плави круг“ заједно обележили

• Средњошколцима из Србобрана проблем наркоманије представљен Међународни дан особа са инвалидитетом.

је из здравствено-медицинског и законско-регулативног угла.

Поводом Meђународног телесне масе, телесна висидана особа са инвалиди- на и тежина, и дељене јабу-

Ученици Гимназије и
средње школе “Светозар
Милетић“ имали су да
на трибини о проблему
наркоманије, од стручних лица чују све кључне
информације о врстама,
употреби, промету, и последицама
коришћења
илегалних опојних супстанци, али и оних ле-

шеф Одсека за здравствено васпитање из Института за јавно здравље Војводине,
и
Далиборка
Војводић, представница
Полицијске управе Нови
Сад. „Превенција злоупотребе дрога у савременим
условима живота представља нужан и основни
облик супротстављања

ности. Крајњи циљ овог
деловања
подразумева
стварање и развој здравог живота у којем могу
постати корисни чланови друштва, који својим
делима помажу развоју
друштва и заједнице
којој припадају“, речено
је на трибини. Дом културе Србобран, у сарадњи тетом, који се обележава
3. децембра, у просторијама Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним особама „Бисер“,
организовано је дружење.
Наиме, Друштво за бор-

галних али потенцијално
штетних, као што су то
алкохол, дуван и све распрострањенији
енергетски напици. Уз предавање,
средњошколци су прису-

злоупотреби дрога. Наркоманија није само проблем родитеља, већ и наставника, али и читаве
државе. Дакле, друштво
је дужно да делује на

са Полицијском станицом
Србобран, а под покровитељством локалне самоуправе на овај начин покушава да да свој допринос
у супротстављању злоупо- бу против шећерне болести „Плави круг“, обавили
су превентивне прегледе.
Мерени су крвни притисак, ниво шећера у крви,
пулс оксиметрија, индекс

ке и едукативни материјал.
Осим тога, постављене су
две изложбе; ликовних радова деце из „Бисера“ који
су настали на ликовној колонији на салашу Татић, и
новогодишњих украса и

других производа насталих на креативним радионицама. Једна изложба
била је у „Бисеру“, а друга
у „Ерсте банци“.

Попуст за нове чланове библиотеке

Упис уз попуст

ствовали и извођењу позоришне представе „Љубав у
доба кокаина“, која је део
програма
упозоравања
младих на штетне последице употребе дрога.
Феномен
наркоманије
средњошколцима је осветљен
из
здравствено-медицинског и законско-регулативног
угла.
Ученицима су се обратиле др Снежана Укропина,

смањење фактора ризика
од злоупотребе и зависности од психоактивних
супстанци. Превентивно
деловање има за основни циљ да помогне младим људима да избегну
улазак у свет коришћења
психоаткивних супстанци, али и да онима који
су са коришћењем почели, помогне у избегавању
развоја поремећаја завис-

треба дрога са основним
циљем да млади људи избегну коришћење психоактивних супстанци. „Овај
програм представља прву
од планираних активности које ће локална самоуправа организовати у
наредном периоду“, рекла
је поводом организовања
трибине Бранислава Секулић, директорка Дома културе Србобран.

Поводом предстојећих
празника, Народна библиотека Србобран врши
упис нових чланова.

нарине за децу је 100 динара, а за одрасле 200 динара.
“Свим нашим садашњим
и будућим члановима же-

Сви они који чланску
карту библиотеке пожеле
до 07. јануара 2019. године,
имаће могућност да до ње
дођу уз попуст. Износ чла-

лимо срећне предстојеће
празнике, и много прочитаних књига”, поручују из
Народне библиотеке Србобран.

НАША ЗАЈЕДНИЦА
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Акција „Учим + Знам = Вредим“ - Најбољи ученици на билбордима

Најбољи ученици заслужују поштовање друштва
• Свечани пријем за 248 најбољих ученика који су промовисани на билбордима у Новом Саду, Србобрану, Беочину, Жабљу, Сремским Карловцима и Темерину, у оквиру пројекта «Учим + Знам = Вредим», одржан је у Покрајинској влади, где
су им уручене захвалнице и пригодни поклони.
Међу најбољим на прије- рошким,
председником
му ученика у Покрајинској општине Србобран. Потвлади били су ученици из председник Покрајинске
владе
Ђорђе
Милићевић истакао је да подршка
акцији
«Учим+Знам
= Вредим» логична, јер је та
акција посвећена афирмацији
рада и знања,
као највиших
друштвених
вредности
и,
наравно, онима
који су њихови
носиоци. У име
локалних
самоуправа које
су укључене у
општине Србобран, Ђорђе пројекат, присутним на
Матић, Андреа Кутић, пријему и медијима обраИвана Павлић, Владимир тио се Радивој Парошки,
Ћурчин и Сања Вујино- председник општине Срвић, који су пријему у Но- бобран. „Акција ‘Учим
вом Саду присуствовали + Знам = Вредим’ промозаједно са Радивојем Па- више највеће вредности

којим располаже наше
друштво - младе, паметне и вредне људе који су
наша будућност и наш
понос. Она може и треба

ради организовано, и увек
је добро и увек је тренутак
указати на њих. Посебно
награђујемо ученике генерација у свим школа-

пут изградње доброг и хуманог друштва“, рекао је
Парошки.
Председник
„Удружења за промоцију
друштвене одговорности“

бити пример за све локалне самоуправе у Војводини како се целокупном
друштву као модел и циљ
којем треба стремити,
нуде изванредни млади
људи и врлине које они
носе. Локалне самоуправе
треба саме да промовишу најбоље ученике, што
општина Србобран већ

ма, посебно награђујемо
ученике који освоје једно
од прва три места на републичким такмичењима,
бројни ученици са одличним резултатима бесплатно летују у Сутомору. Циљ
је подстаћи и друге да уче
и раде, да постижу добре
резултате, да бирају праве
вредности, и то је најбољи

Александар
Савановић
истакао је да је ова акција
показала, да у сваком граду имамо децу којом можемо да се поносимо – децу
која својим радом, памећу,
талентом и способностима, представљају праве
вредности на којима наше
друштво треба да почива.

Опасности вребају на друштвеним мрежама - Заштитимо децу!

Трибина „Украдена безбедност“

• На трибини „Украдена безбедност“ одржаној у сали СО Србобран, било је речи о методама злонамерних људи на ин-

тернету које се користе у потрази за потенцијалним жртвама, затим како се заштитити приликом коришћења
интернета и друштвених мрежа, на које ствари пажњу требају да усмере родитељи, те како реаговати у кризним
ситуацијама.
Предшколска
установа „Радост“ и Фондација
„Тијана Јурић“ организовали су јавну трибину под
називом „Украдена безбедност“, на којој се говорило
о опасностима које вребају
на друштвеним мрежама.
Предавање је одржао Игор
Јурић, оснивач Фондације
„Тијана Јурић“.
Присутни на трибини
имали су прилику да чују
како заштити своју децу
која свакодневно користе
бројне погодности интернета. Према речима Александре Врсајковић, директорке ПУ „Радост“, веома
је важно да је друштвена
заједница заинтересована

за унапређење безбедно- бина је била значајна јер Силоватељи и насилнисти деце која доста време- Игор јавности прибли- ци не бирају, напади се
дешавају на децу од две
године, на предшколце,
основце, децу од 15 и 17
година. Само ако се сви
као друштво укључимо
моћи ћемо да их заштитимо. Мислим да је трибина
била врло поучна и врло
емотивна“, рекла је Врсајковић. Како је истакао
Игор Јурић, оснивач Фондације и отац трагично
настрадале Тијане Јурић,
на трибинама које држи
говори се о безбедности
на проводе за рачунари- жава једну веома важну деце и родитеља на интерма, а сви смо забринути тему и проблем и како да нету, о трговини људима и
због све више случајева заштитимо децу од опас- вршњачком насиљу. „Кроз
„интернет насиља“. „Три- ности којим се излажу. видео снимке приказује-

мо реалне ситуације које
смо снимили на основу
истинитих догађаја, ту
се између осталог могу
видети и хапшења, јер
нам је циљ да пошаљемо
снажну поруку да се то
догађа око нас. Људи су
заинтересовани и добијамо позитивне повратне
информације на оно што
радимо. Много жена и
девојчица се јавило да су
биле жртве. Овај вид превенције је веома важан за
одрастање најмлађих пре
свега, а родитељи морају
да буду свесни какве све
опасности вребају нашу
децу“, рекао је Јурић.

Сарадници Србобранског Информатора:

srbobran.rs

mojsrbobran.net

srbobran.net

srbobrandanas.rs,

szenttamás.rs
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SZENTTAMÁSI KÖZLÖNY

Karácsonyi programok a katolikus templomban

A szenttamási Szent Kereszt rusa karácsonyi énekkel kö- biztosított.
Felmagasztalása templom ud- szöntötte a jelenlévőket, a
Süge Zsolt hitoktató hittavarában a közelgő ünnepek gyerekek nagy örömére pe- nos diákjainak alkalmi műsorát követően meg�gyújtották a harmadik
gyertyát, a rózsaszínűt,
az öröm vasárnapján,
sugallva azt, hogy az
Úr velünk van, és soha
nem hagy el minket,
nem fél a szívünk, mert
van Istenünk. Akusztikus gitár kíséret mellett
a hitoktató és a gyerekek Pintér Béla Velünk
az Úr című dalát énekelték. Fellépőket a Kéalkalmából nagytakarítást dig csengőszóval és sok-sok zimunka kedvelők csoportjárendeztek. A polgárok első- csomaggal a Mikulás is meg- nak asszonyai szaloncukorral
sorban a lehullott falevelet érkezett. Az igencsak hideg kínálták meg.
gyűjtötték össze, és rendbe- délelőttön a klub asszonyai
A templomban és környékén
szedték a templom környékét. forró teával kínálták az ün- a harmadik gyertya meg-gújNovember utolsó napján neplőket.
tását követően lázasan készüa szenttamási önkéntesek a
A következő vasárnapi lődtek Krisztus születésének
templomudvarban elkészí- nagymise után a Pitypang ünnepére. Vasárnap délután
tették a nagy adventi koszo- Néptáccsoport tagjai alkal- és hétfőn reggel a Graditelj
rút idén már harmadik alka- mi műsorát követően meg- Közvállalat eltakarította a halommal, amelyen a vasárna- gyújtották a második gyer- vat a templom előtt. Hétfőn
pi nagymisét követően ünne- tyát az adventi koszorún. A gyónóbúcsút tartottak, ahol
pi hangulatban meggyújtásra második gyertya a reményt, 7 atya vett részt. Kedden a két
került az első adventi gyertya. illetve a zsidó népet szimboli- nagy, valamint a kisebb feAz első gyertya a hit fogalmát, zálja, akiknek Isten megígér- nyők is a helyükre kerültek.
illetve Ádámot és Évát szim- te, hogy közülük származik a Elkészült a betlehemi jászol,
bolizálja, akinek elsőnek ígér- Messiás. A jelenlévő gyere- csaknem egész nap folytatódte meg Isten a megváltást.A keknek szerény karácsonyfa- tak a takarítási munkálatok
Hagyományápolók Klubjá- díszeket osztottak, amelyeket és a templom belső rendbenak Csalogány asszonykó- az Orchidea Nők Egyesülete tétele.

Citera- és vonós képzést tartottak Szenttamáson
A Vajdasági Magyar Mű- dig Juhász Gyula és Szerda
velődési Intézet a Hagyomá- Balázs.

Szabadkáról, Szenttamásról,
Zentáról és Zentagunarasról. 13-an a haladó és 9-en a
kezdő citerás szekcióba, valamint 7-en a haladó és 13an a kezdő vonós szekcióba.
A legfiatalabb jelentkező 7, a
legidősebb pedig 39 éves volt.
A jelentkezők gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt,
amelyeken egyénileg is lehetőségük volt konzultálni az
oktatókkal.
A képzés a Csoóri Sándor-program támogatásával
nyok Háza Hálózat – Vajda- A képzésre csaknem ötven jöt létre. A célja népszerűsíság szakmai partnerségével résztvevő jelentkezett Adá- teni a népzenét és a népzene
2018. december 1-jén egésznapos citera- és vonós képzést tartott a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában.
A citera- és a vonós oktatás
kezdő és haladó szekciókban
is megvalósult.
A citerát Flaman István és
Hézső Zsolt oktatta, a vonós
képzést pedig a Juhász zenekar és a Fokos zenekar zenészei tartották. Hegedűt Vas
Endre és Cseszák Zsombor ról, Hajdújárásról, Kelebiá- tanulását, kinevelni a népzetanított, brácsát és bőgőt pe- ról, Kisoroszról, Óbecséről, nei utánpótlást.

A negyedik adventi gyertyát,
vagyis a szeretet gyertyáját a
szenttamási magyar óvodások alkalmi műsorát követően gyújtották meg. Ez alkalommal Az Orchidea Nők
Egyesülete mézeskalácsokkal ajándékozták meg a templomban jelen lévő gyermekeket.
December 23-án 19 órai
kezdettel a Zsebszínházban
a Pitypang Néptáncegyesület hagyományos karácsonyi
műsort tartott. Az egyesület

Az éjféli misét követően az
idén is közösen karácsonyoztak a szenttamásiak a Helyi
Közösség előtti téren. Forralt
bort, meleg teát, szaloncukrot
osztottak az Orchidea Nők
Egyesülete tagjai.Karácsony
napján, december 25-én három szentmise volt, reggel fél
8-kor, 9 órától horvát nyelvű szentmise, 10 órától pedig
ünnepi nagymise. A nagymise előtt a templomban a
Pitypang Néptáncegyesület
betlehemes játékát tekinthe-

Boldog 2019-es évet!
Szenttamás, Turia és Nádalja polgárainak az előttünk álló,
2019-es évben azt kívánom, hogy mindenből annyi legyen,
amennyit szeretnének és amennyi a mosollyal teli élethez
szükséges. Kívánom, hogy mindenki, egész közösségünk
helyes irányba haladjon, hogy 2019-ben még jobbak,
hatékonyabbak legyünk, és olyan eredményeket valósítsunk
meg, amelyekre büszkék lehetünk, és példaképül szolgál
szomszédainknak.
Szenttamás község polgármestere:
Radivoj Paroški
tagjai egy nappal korábban,
tehát december 22-én házról házra vitték a betlehemet.
Hétfőn, szenteste a szokásos éjféli mise előtt a Hagyományápolók Klubjának betlehemes csoportja lépett fel.

ték meg a hívők. A kulturális programokat a szenttamási önkormányzat támogatta.
Szarvas Péter atyának mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Iskolanapot ünnepeltek a Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskolában
A szenttamási Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola november 23-án ünnepelte az iskola 68. születésnapját. A színes, kétnyelvű ünnepi műsoron először Munjin Szokola Erika igazgatónő
köszöntötte a vendégeket és

fellépésével. Vendégként jelen volt két művelődési egyesület, a helyi Pitypang és a
Bard kis néptáncosai, akik
egy-egy dallal, tánccal mutatkoztak be.
Az ünnepségen részt vettek
az önkormányzat képviselői,

a jelenlévőket.
A szervezőbizottság döntése alapján ez évben az iskolanap műsorának témája a
vajdasági alföld volt. Ezt a témát próbálták irodalmi, képzőművészeti, táncművészeti stb. szempontból megközelíteni az iskola diákjainak

Jovan Vukčević, az Újvidéki
Iskolai Hivatal vezetője, Szarvas Péter szenttamási plébános, továbbá Lazar Krajinović
polgármester-helyettes, aki a
műsorban megajándékozta
azokat a tanulókat, akik kiemelkedő helyezéseket értek
el a köztársasági versenyeken.

КУЛТУРА И СПОРТ

Нова година уз ватромет

Дочек на Тргу
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Иван Босиљчић одушевио Србобранце

Пар стихова за нас

• „Кажу да живот руши вашу душу, а умет-

Општина Србобран орга- боде. Они који се одлуче у музици Гаравог сокака,
ност вас подсећа да је имате“, рекла је Бранизује свечани дочек Нове, за славље на отвореном, тачно у поноћ испрате стару и дочекају Нову годи- нислава Секулић, директорка Дома култуну уз ватромет, и бесплат- ре у Србобрану, приликом обележавања Дана
но се служе чајем, куваним установе.
вином и неизбежним ту- Поводом 52 године од и зато имамо обавезу да раријским кобасицама.
оснивања Дома културе, у димо на стратегији култур„Посебно нам је задовољ- Србобрану је гостовао по- ног деловања, да креативство што ћемо ову годи- знати глумац и певач Иван ним иновацијама у домену
ну испратити и дочекати
нову са нашим пријатељима Србобранцима који су
нас увек лепо дочекали и
где смо увек имали добре
концерте.
Нема разлога да тако не
буде и овај пут“, рекао је за
Србобран. нет Бане Крстић.
2019. године на Тргу сло- имаће прилике да уживају

У току Новогодишњи футсал турнир

Мајстори фудбала у трци за шампионским
титулама, награде и за гледаоце

• Бољи од и једног другог у окружењу, масовнији и од Дневниковог, у
Србобрану је у току Новогодишњи футсал турнир, који организују
локална самоуправа и Центар за спорт и туризам. Улаз слободан.
Ове године за титуле нај- екипа које су подељене у
бољих такмичи се скоро шест група, број учесника

ције рођене 2006. године и
касније, наступају у девет
екипа. Током трајања Новогодишњег турнира актуелна је и заједничка хуманитарна акција општине Србобран и Центра за спорт
и туризам. У холу спортске хале продају се тикети за учешће у наградној
игри по цени од 100 динара које, уколико их извуку
последњих дана такмичења,
срећним власницима могу
донети летовање у Сутомору. Петоро добитника ће
током јуна или септембра
2019. године бити у прили1.000 љубитеља фудбала код ветерана је 15, а одлу- ци да уживају на приморју,
свих генерација, од пиони- ком организатора подеље- уз могућност да са собом
ра до ветерана, који представљају чак 82 екипе.Наградни фонд за сениоре је
350.000, од чега ће прваку припасти 200.000, поражени финалиста добиће
100.000, док ће трећепласирани зарадити 50.000 динара. Ветерани (35 и више
година) имају наградни
фонд од 100.000 динара, а
за млађе селекције, односно
пионире (2003, 2004 и 2005.
годиште) и петлиће (2006. и
млађи), поред медаља и пехара за најуспешнија три
тима у свим категоријама, ни су у две групе. Дечаци поведу још једну особу. Сав
обезбеђене су робне награ- узраста од 13, 14 и 15 годи- прикупљени новац биће усде. У сениорској конкурен- на подељени су у 28 тимова, мерен у помоћ најугрожецији снаге ће одмерити 30 а петлићи, односно генера- нијим породицама.

Босиљчић. Музичко поетско вече под називом „Пар
стихова за нас“ одржано је у сали Малог позоришта која је била пуна до
последњег места.
Кроз стихове и познате хитове Босиљчић се уз
пратњу оркестра представио публици на најлепши
начин. На тренутке присутне је вратио у време од пре
тридесетак година. Пре почетка концерта присутне
је поздравила директорка
Дома културе Бранислава
Секулић, која је том приликом рекла да је веома важна едукација и развој културних потреба грађана у
области културе. „Промовисањем истинских вредности, Дом културе се трудио да својим радом остави
печат на друштвену и културну средину и да креира
идентитет оних који живе
у овом граду и његовој околини. Трудили смо се да у
одабиру дешавања испунимо уметнички домет, који
ће задовољити интерес и
очување публике, а самим
тим и представити културу
и живот наше општине на
најбољи начин,са посебним
акцентом на валоризацију
културног наслеђа. Дом
културе као креатор и носилац програма у овој области од изузетног је значаја

културне политике подижемо општи ниво културног миљеа у корист наших
грађана“, рекла је Секулић.
Она је истакла да је током
последње три године Дом
културе успео да се поново позиционира на културној мапи Србије, да врати
културу у Србобран и да
данас може да се каже да
стоји раме уз раме са другим градовима,чак и већим.
„Остаје дужност да како ми
данас, тако и генерације
које долазе, останемо чувари културе и стваралаштва
укорењеног у виталност нашег друштва.
Нико други их сем нас
неће сачувати. Захваљујем
се, радницима Дома културе, локалној самоуправи која је препознала наш
рад и која је давала значајну подршку, медијима
који су нас пратили, свим
директним и спољним сарадницима, а највише се
захваљујем верној публици која је била наш најважнији партнер.
Хвала свима који су током овог протеклог периода на било који начин допринели да постигнемо ово
што јесмо постигли и верујем да Дом културе остаје
у сигурним рукама“, истакла је Бранислава Секулић.

