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A másság itt elfogadhatatlan

A Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye 2004/135., 2009/36. sz.) 10. szakasza alapján

Simon Wilson amerikai állampolgárt, az újvidéki Bike Kitchen (Biciklis Konyha) alapítóját kiutasították Szerbiából, annak ellenére, hogy – állítása szerint – minden szükséges dokumentációt
átadott a hatóságnak.
A szerdán tartott sajtótájékoztatón
Wilson elmondta, hogy két hónappal
ezelőtt minden szükséges dokumentációt átadott a munkaengedély megszerzéséhez, az ügyvédei és a rendőrség
is azt állította, minden rendben lesz a
papírokkal.
A Bike Kitchen alapítója kifejtette,
nem érti, miért utasították ki az országból, csupán magánvállalkozást indított
Újvidéken.

RÖVIDEN

Forgalomkorlátozás

– A rendőrséggel jó volt az együttműködés, mindenről tudtak. A vállalkozáshoz szükséges dokumentáció tökéletes
volt, de egy alkalommal a karhatalmi erők a rendőrségre kísértek, és azt
mondták, írjam alá azt, hogy törvényellenesen dolgozom a Bike Kitchenben, ami
nem igaz – mondta Wilson. Hozzátette, a
Bike Kitchen a Culture Exchange elnevezésű projektum része, de a projektum
végrehajtását leállították, mivel Wilsonék
turistavízummal nem dolgozhatnak – írja
a Beta hírügynökség.
– Az ügyvédem azt mondta, a rendőrség hibát követett el, a rendőrség

a tartózkodási engedélyét „nem arra a
célra kapta, amire használta”.
Wilson a szerbiai tartózkodási engedélyét a Culture Exchange projektum
önkéntes résztvevőjeként szerezte meg,
ő viszont egy újvidéki magánvállalkozást
indított, amelynek keretében munkaviszonyt létesített. Wilsont bűnösnek
találták a tartózkodási engedéllyel való
visszaélés miatt, ezért 15 000 dináros
büntetéssel sújtották, és az idegenekről szóló törvény alapján kiutasították
az országból, azzal, hogy 2015. március
31-éig tilos belépnie Szerbia területére
– áll a rendőrség közleményében.

Az Újvidéki Távfűtő Művek értesíti
a polgárokat, hogy pénteken munkálatokba kezdenek a Vardar utca 1a
számú épülete előtt, fűtéscsatlakozás
céljából. A felásott utcarész miatt a
városi útügyi titkárság forgalomkorlátozást rendelt el a környéken, október
18-áig csak egy sávon fog lebonyolódni
a forgalom. A közvállalatból a polgárok
megértését kérik.

A szellemi egészségért

A Fiatalok a Közösségi Aktivizmusért Egyesület ingyenes, interdiszciplináris tréninget szervez orvostanhallgató egyetemistáknak, leendő
pszichológusoknak, szociológusoknak
és újságíróknak. A fiataloknak a szellemi egészség témakörben lesz alkalmuk bővíteni a tudásukat. A szervezők
úgy vélik, hogy az újvidéki ifjúság nem
tud eleget a szellemi épség megőrzésének módjáról és a kockázatokról. A
kiképzést az Aktívan a szellemi egészségért önkormányzati finanszírozási projektum keretében tartják meg.
A jelentkezési határidő október 10-e,
az érdeklődőknek a drustveni.aktivizam@gamil.com e-mail címre kell
elküldeniük adataikat.

Kerti hulladék

Az újvidéki Köztisztasági Vállalat
munkásai március 26-ától november
30-áig szállítják ki szervezetten a kerti
hulladékot az újvidéki és a peremvárosi háztartásokból, előre meghatározott órarend szerint. A kamionok ma
a Podbara és a Salajka városrészekből, Csenejről, továbbá az Adamović
településről, a Heréskertből, a vasútállomás környékéről, a Veliki rit településről, Kisbelgrádból, valamint a
Pejić-szállásról hordják el a zsákokba
csomagolt avart és gallyat. Nagyméretű, darabos hulladék befogadására
alkalmas konténereket október 3-a és
5-e között Begecs területén helyeznek
el, négy ponton.

A mellrák ellen

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, 5-én a Szabadság téren
szerveznek tematikus, figyelemfelkeltő
akciót. Az akciót tematikus kampány
keretében szervezik meg, a téren
információs pultokat állítanak fel, az
érdeklődők megtudhatnak majd sok
mindent az önellenőrző technikákról, a gyógymódokról, az egészséges
életmódról stb. Sátorokat is felállítanak, ezekben orvosok végeznek majd
ellenőrzéseket, vizsgálatokat. A látogatók üzeneteit léggömbökre írják,
amelyeket jelképesen szélnek eresztenek. (szb)

hogy kérelmezték a környezeti ártalmak
felmérésének szükségességét.

A projektum beterjesztője, a Telekom Srbija rt. (Takovo utca 2., Belgrád) kérelmezte a
Čenej 1 – NS198, NSU 198 elnevezésű mobiltelefónia hálózati bázisállomás elnevezésű
projektum környezeti hatástanulmánya szükségességének eldöntését.
A projektum Csenejen, a Vuk Karadžić utca 185. alatt, Újvidéken, a cseneji kataszteri
község 219/1 kataszteri parcelláján valósul meg.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció a Városi Környezetvédelmi Hivatal helyiségeiben (Újvidék, Pirosi ú. 110.) tekinthető meg,
munkanapokon 10-től 15 óráig.
Az érdekeltek az értesítés közzétételétől számított 10 napon belül írásban eljuttathatják
véleményüket a hivatal címére.

A Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Titkárság A környezeti
ártalmak felméréséről szóló törvény (Szerbia Hivatalos Közlönye 2004/135. sz.), 10.
szakasza alapján

értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmezték a környezeti ártalmak
felmérésének szükségességét.
Ótos András

Áramszünet

Tervezett hálózati munkálatok
miatt ma 11 órától 13-ig nem lesz
áram a Miloš kenéz, a Momčilo
Tapavica, a Branko Bajić és a Bolmán
utcák egyes részein, Ledinci faluban
és Karlócán 8 és 13, Futakon pedig
8.30 és 12.30 között dolgoznak az
Elektrovojvodina szerelőmunkásai.

értesíti az érdekelteket,

A városi kerékpározók körében közkedvelt Bike Kitchen
szerint viszont az ügyvédem tévedett,
így nem tudom, kinek higgyek. Feleségem és én az életünkből három évet
szenteltünk e projektum megvalósítására, az összes spórolt pénzünket erre
költöttük, most viszont itt kell hagynunk
mindent – magyarázta Wilson. Elmondta
még, amikor Szerbiába érkeztek, minden
előírást betartottak, de mivel nem ismernek minden törvényt részletesen, úgy
cselekedtek, ahogyan az állami intézmények ajánlották.
Az újvidéki rendőrség szerdai közleményében közzétette, Simon Wilson (31)
többé nem maradhat Szerbiában, mivel

A szerdai sajtótájékoztatón több mint
száz újvidéki gyűlt össze, akik támogatásukról biztosították a külföldi házaspárt, és a városi kerékpározók körében
közkedvelt Bike Kitchen vállalkozást.
Emlékeztetőül: a Culture Exchange-ről
júniusban több elmarasztaló írás jelent
meg a Teleprompter internetes portálon,
szektaként bélyegezték meg őket a szerbiai szélsőséges nacionalisták és idegengyűlölők. Ezt követően betörték a Bike
Kitchen kirakatát, de a fiatal házaspárt ez
nem rendítette meg, és egyre közkedveltebbé vált, a már kultikus klubhelyiség.
n hgy

Ismét üzemel a Jugoalat

A Jugoalat vállalatban két év kényszerszünet után újra megindult a termelés. Az
egykori sikeres vállalat 2010-ben csődeljárásba került, és leállt.
A Gazdasági Bíróság februárban engedélyezte a vállalat újjászervezését, így 50
munkás visszatérhetett a Jugoalatba. Spasoje Jakovljević, a vállalat többségi tulajdonosa elmondta, nemsokára visszahívja a többi dolgozót is, akik a csődeljárás előtt a
Jugoalatban voltak munkaviszonyban, de új munkaerőre is szükség lesz.
Jakovljević hozzátette, a következő hónapokban a vállalat 200 dolgozónak ad
munkát, a tervek szerint két év múlva a gyárban ötszáz munkás fog dolgozni.
– Erre reális esélyt látok, mert már jelentkeztek azok a régi partnereink, akikkel
gyümölcsöző együttműködésünk volt éveken át, és akik mástól nem szerezhetik be
azokat a szerszámokat, amelyeket csak mi gyártunk ebben a régióban. Örömmel
mondhatom, már most betábláztak bennünket, az év végéig bőven lesz munkánk
– nyilatkozta Jakovljević a Dnevnik napilapnak.
A Jugoalat vállalatot 1935-ben alapították, és 2010 júniusában állt le a termelés,
mert bekövetkezett a csődeljárás.
n hgy

RENDŐRSÉGI KRÓNIKA

Drogkereskedelem

A rendőrség letartóztatta az 1975-ös születésű, újvidéki V. A.-t, drogkereskedelemmel gyanúsítják. Abban a lakásban, amelyikben él, 82 gramm heroingyanús
anyagot találtak, elkoboztak egy digitális precízmérleget, bizonyos összegű készpénzt
is, amelyről azt gyanítják, hogy kábítószer-kereskedelemből származik. Alapos a
gyanú, hogy V. A. az 1986-os születésű H. B.-nek eladott egy csomagocska drogot,
az újvidéki illetőségű vevő ellen drogbirtoklás miatt tettek bűnvádi feljelentést.

Vasúti berendezéseket loptak

A verbászi rendőrség fényt derített 7 lopásnak minősített bűncselekményre.
Ezeket a Szerbiai Vasutak rt. kárára követték el helybeli tolvajok az elmúlt két
hónapban. Az 1990-es születésű D. K. és a 3 évvel fiatalabb A. V. a Verbász–Újvidék vasútvonal mentén ellopták azokat a súlyzókat, amelyeket a sínek felett húzódó
magas feszültségű kábelek megfeszítésére használnak. A súlyzók vasból készültek,
nagyjából félmillió dináros kárt okoztak a vasúti részvénytársaságnak. A nehezékek
egy részét a nyomozók megtalálták, visszaadták a vasutasoknak, a tolvajok ellen
hivatalból bűnvádi feljelentést tettek. (szb)

A projektum beterjesztője, az Electrawinds K-Wind kft. (Belgrád, Vladimir Popović
utca 8.) kérelmezte a 125 MW teljesítményű, Antalfalvi (kovačicai) szélpark elnevezésű
projektum környezeti ártalmát felmérő tanulmány jóváhagyását.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció a Tartományi
Városrendezési, Építészeti és Környezetvédelmi Titkárság helyiségeiben (Újvidék,
Mihajlo Pupin sgt. 16., földszint, 39. sz. iroda) tekinthető meg.
Az érdekeltek az értesítés közzétételétől számított 10 napon belül írásban eljuttathatják
véleményüket a titkárság címére.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, Vajdaság Autonóm Tartomány, Szabadka város önkormányzata
Vagyonjogi és építkezési titkárság, Építkezési szolgálat, IV-04/I-350-27/2013. szám
2013. X. 1., 24000, Szabadka
Az építkezésről és tervezésről szóló törvény 63. szakaszának 2. bekezdése (SZ K Hivatalos Közlönye
2009/72, 2009/81 – az alkotmánybíróság 2010/64, 2011/24, 2012/121, 2013/42 és 2013/50
döntése), valamint az urbanisztikai projektumok nyilvános bemutatásának módját leíró Szabályzat
(Sz K Hivatalos Közlönye 2010/43) alapján értesítik az érdekelt polgárokat, hogy 2013. október
7-étől 14-éig a régi városháza 202/2-es termében

NYILVÁNOS URBANISZTIKAI PROJEKTUMBEMUTATÓT
tartanak, amelynek keretében
az Alsóváros kataszteri község 36652/1-es kataszteri parcellájának urbanisztikai – építészeti rendezésére vonatkozó, egy járműjavító szervizműhely és tachográf – szerviz építési
tervét mutatják be.
Az érdekelt magán- és jogi személyek betekintést nyerhetnek a dokumentációba, információkat
kaphatnak az urbanisztikai projektumról a szabadkai önkormányzatban, az építkezési szolgálatban,
a régi városháza 202/2-es irodájában.
A tervezett megoldásokkal kapcsolatos észrevételeket a nyilvános megtekintés ideje alatt lehet
benyújtani, írott formában, az építkezési szolgálatnak (Szolgálatnyújtó központ, 14-es vagy 15-ös
tolóablak), 2013. október 14-éig.
A törvényes határidő lejárta előtt beérkező észrevételeket továbbítják a tervezéssel megbízott
bizottságnak.

A szabadkai önkormányzat helyi gazdasági fejlesztéssel, ipar- és mezőgazdaság-fejlesztéssel, kommunális ügyekkel és környezetvédelemmel megbízott titkárságának környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó szolgálata (Szabadság tér 1.) a környezeti
ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 2004/135., 2009/36. sz.)
10. és 30. szakasza alapján

értesíti a nyilvánosságot

arról, hogy kérelmezték a projektum környezeti
hatástanulmánya szükségességének eldöntését.
A projektum beterjesztője, a szabadkai GOLD RECIKLAŽA (Grabovačka 16.) kérelmezte
a Másodlagos nyersanyagok feldolgozására szolgáló helyiség kialakítása elnevezésű
projektum környezeti hatástanulmánya szükségességének eldöntését.
A projektum az Óváros kataszteri község 19569-es kataszteri parcelláján valósul meg.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció a környezetvédelmi és fenntartható fejlődéssel foglalkozó szolgálatban tekinthető meg, a régi városháza
második emeletén, a 226-os szobában, 2013. október 4-e és október 14-e között, 10-étől
12 óráig.
Arra kérik az érdekelteket, hogy az értesítés közzétételétől számított 10 napon belül írásban
juttassák el véleményüket az illetékes szerv címére.

