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Информатор општине Мали Иђош

Реновирање ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу

Издвојено 5,5
милиона динара

Kishegyes Község Informátor

Најбољи студент Универзитета у Новом Саду

Миљана Биговић
из Ловћенца

Најбољи студент Универзитета у Новом Саду у
школској 2017/2018. години је Миљана Биговић,
са Правног факултета у Новом Саду, која је
завршила основне академске студије Права - Смер
Локална самоуправа је успела уз помоћ Покрајинске владе да обезбеди пет и по унутрашњих послова, са укупном просечном
милиона динара који су уложени у радове на реновирању и санацији ОШ “Вук оценом 10. Тренутно је на мастер студијама Правног
Караџић“ у Ловћенцу.
факултета Универзитета у Стокхолму на студијском
програму Право међународних трговинских
Током зимског школског распуста челници локалне самоуправе су обишли
арбитража
као стипендиста Шведског института.
школу у Ловћенцу, у периоду када су извођени радови на санaцији и реновирању школе, у којој су у лошем стању били тоалети, водоводне инсталације, а Представници општине Мали Иђош уприличили
биће замењена и столарија као и дотрајали подови. Марко Лазић, први човек су недавно пријем у општини за Миљану Биговић
из Ловћенца, најбољег студента Универзитета у
општине Мали Иђош је појаснио колико је значајна ова инвестиција за ученике овог места, захвалан Покрајини, која им је изашла у сусрет и обезбедила Новом Саду.
средства из буџетских резерви у износу од пет и по милиона динара. „Школа
озбиљније није реновирана од седамдесетих година када је грађена, а један од
наших приоритета јесте улагање у старе школске објекте, па је тако прошле
године обновљена и школа у Малом Иђошу“, рекао је Лазић. У школи „Вук
Караџић“ у Ловћенцу овом приликом су реновирани тоалети и санитарни
Kатарина Гвозденовић је првакиња Србије у стоном
чворови као и 12 учионица, то је чак преко 650 квадрата простора, како каже
тенису у категорији кадеткиња. Тим поводом
Новак Симовић, директор школе. Овом приликом ради се и модернизација
локална самоуправа је организовала свечани пријем
грејања, што значи увођење система на гас, што ће допринети угоднијим
за првакињу Србије. У згради општине Kатарину,
условима рада за 240 ученика колико похађа ову школу и 38 запослених. У
њеног тренера и председницу стонотениског клуба
предстојећем периоду су у плану како кажу општински челници, активности
на обезбеђивању додатних средстава за замену школског намештаја и набавку
савремене школске опреме.

Пријем за првакињу
Србије у стоном тенису

Kishegyes önkormányzata újévre sportcipőkkel
ajándékozta meg a Dombos Asztaliteniszklubot

“Домбош”, Ленђел Монику угостили су Марко Лазић,
председник општине, Сиђи Иштван, председник
Скупштине општине и Kовач Kарољ, помоћник
председника општине.
Представници локалне самоуправе су поклоном у
виду спортске опреме даровали Kатарину и њене
саиграче из СK “Домбош”.”
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Успешно завршене Дечије спортске игре

«Завршене су и друге по
реду игре за децу општине
Мали Иђош у којима су се
наши најмлађи из сва три
насеља такмичили прелазећи полигоне спретности.
Надамо се да су се деца за-

ту за спорт и омладину на
помоћи и покровитељству
игара. У нади да ће временом манифестације овог
карактера одржати традицију и да ћемо се сви заједно потрудити да деца из на-

бавила, дружила али и такмичећи се нешто и научила. Било је интересантно и
забавно гледати вас како се
сада већ све боље сналазите
на полигонима. Велика захвалност Општини Мали
Иђош, Спортском савезу
општине Мали Иђош као и
Покрајинском секретарија-

шег окружења одрастају у
спорту, дружењу и лепим
стварима, видимо се ускоро на неким новим такмичењима, а ови пехари и медаље нека буду само први
од многих које ће те тек
освојити драга децо. Поздрав драга децо... до новог сусрета...» - поручили

су организатори на затварању игара. Медаље и дипломе су добили сви учесници финала док су најбољи награђени и пехаром. Победници по категоријама: За категорију 9-10
година девојчице:1. место Халаши Фани,
2. место - Мила
Бановић, 3. место - Доротеја
Лубарда. За категорију 9-10
година дечаци: 1. место Бојан Јурић, 2.
место - Барањи
Мате, 3. место Лазар Ђуровић.
За категорију 11-12 година
девојчице: 1. место - Данијела Рахимић, 2. место Анђела Лубарда, 3. место Ердеи Охо Дорка. За категорију 11-12 година дечаци:1.
место - Димитрије Попивода, 2. место - Веролинд Kукачи, 3. место - Страхиња
Медић.

Удружење “Наш живот” даривало малишане
«Једно дете може одраслог
научити трима стварима:
да буде задовољан без разлога, да се увек нечим занима и да уме да захтева
свим силама оно што жели».
Удружење «Наш живот»
из Ловћенца, ове године је
први пут поклонило новогодишње пакетиће првацима ОШ«Вук Kараџић». »Надамо се да ће ово бити почетак дугогодишње праксе, да сваке године прваци
добију скромни поклон!»,
рекао је председник Удружења Златко Поповић.

На поклон још 20 ауто
седишта за децу

У организацији локалне
самоуправе Мали Иђош и
општинског Савета за безбедност саобраћаја 18. јануара, одржана је обука за
употребу дечијих седишта у
аутомобилима,а предавање
о учешћу деце у саобраћају

Присутне је поздравио Зоран Вујиновић, председник
општинског Савета за безбедност саобраћаја. „Ово је
наставак акције из новембра 2018. године, када је
додељено 40 ауто седишта
за децу, које је обезбеди-

и њиховом страдању , као и
практичну демонстрацију
употребе ових седишта
појаснили су Ненад Јевремовић и Маријана Јовановић из Агенције за безбедност саобраћаја Србије,
која је учесник и организатор предавања.

ла општина Мали Иђош, а
данас је додељено 20 ауто
седишта које је донирала
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије.
Захваљујемо Агенцији за
безбедност саобраћаја на
донацији и одличној сарадњи“, рекао је Вујиновић.

Oдржани пети “Дани Светосавља“
у Фекетићу

Светосавска Академија

Бесповратна средства из Владе
Републике Србије

На свечаности приређеној у Палати Србија министар Милан Kркобабић, задужен за регионални развој
потписао је чак 73 уговора за доделу бесповратних
средстава задругама из читаве Републике, тачније из
Јужне, Централне, Источне и Западне Србије, као
и АП Војводине и Kосова
и Метохије. У Палати Србија Марко Лазић, председник општине Мали Иђош,
потписао је Уговор о додели бесповратних средста-

Обука за употребу дечијих ауто седишта

ва за ЗЗ “Агротот“, Мали
Иђош, на основу Kонкурса који је расписао Kабинет министра задуженог за
регионални развој у оквиру спровођења Програма
за равномерни регионални развој, а који је усвојила
Влада Србије, дајући тако
подршку локалним самоуправама овом пројекту од националне важности. Kроз Програм подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја
кроз учешће државе у еко-

номско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2018. години Влада Републике Србије, Kабинет
министра без портфеља
задуженог за регионални
развој и координацију рада
јавних предузећа, доделили су бесповратна средства
у износу од 7.500.000,00 динара ЗЗ “Агротот“, Мали
Иђош ради набавке механизације и већег броја грла
телади

Ове године КЦ “Цар Душан Силни“, је организовао Светосавску манифестацију, у трајању од два
дана, 26. и 27. јануара.
Првог дана манифестације одржано је вече поезије, прозе, музике и ликовног стваралаштва, чији је
гост био песник Благоје Баковић, као и Барбара Беде,
полазници Музичке школе,
чланови Удружења „Изида“
и учесници конкурса одржаног на тему „Светосавље
као инспирација“.
Другог дана је одржана Светосавска академија
на којој је обележено, на
својеврстан начин, „ Осам
векова аутокефалности
српске цркве“ (1219- 2019),
приказаном историјском

драматизацијом коју је извео КЦ „Цар Душан Силни“, а аутор је била професор историје Ксенија Кустудић Ђукић.
На овај начин КЦ „Цар
Душан Силни“ је обележио и пет година од оснивања. Специјални гост био
је Александар Дунић, глумац Звездара театра из Београда, који је говорио беседе владике Николаја Велимировића, а учесници академије су осим „КЦ „Цар
Душан Силни“, били КУД
-ови „Новак Радонић“ из
Мола, „Никола Ђурковић“
из Фекетића, плесни студио „Монмираж“ из Суботице и многи други.
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Az Izida látogatása községünkben
a fogyatékkal élők világnapja alkalmából
December 3-a a fogyatékkal és a fiatalokat Marko Lazić elmondták hogyan is néz ki
élők világnapja. Ez alkalom- községi elnök, Kerekes Zol- egy nap az önkormányzatban. A gyerekek kérdésekkel fordultak vendéglátóikhoz. Papp Julianna, az egyesület elnöke kiemelte a fogyatékkal élők világnapjának jelentőségét. Elmondta, hogy
mennyire fontosnak tartja a
jó kapcsolat ápolását és fenntartását az önkormányzattal
ahova nagyon szívesen látogatnak el. A látogatás az Izida
felhasználóinak alkalmi verses, zenés-énekes előadásával
ból községünkbe látogattak a tán községi elnökhelyettes és zárult, de községünk vezetőbácsfeketehegyi Izida Anya- Szűgyi István a képviselő-tes- it meglepték egy saját terméés Gyermekvédelmi Egyesü- tület elnöke fogadta. A köz- kekből összeállított ajándéklet felhasználói.A gyerekeket ségi önkormányzat vezetői csomaggal is.

Kishegyes önkormányzata újévre sportcipőkkel
ajándékozta meg a Dombos Asztaliteniszklubot
Kishegyes község legsikeresebb sportklubja 2018-ban
kétségkívül a Dombos Asztaliteniszklub volt. Ifjú sportolóik sikert sikerre halmoztak,
és nagy az esély arra, hogy az
idén feljussanak a szuperligába. A számos eredményt Kishegyes község önkormányzata is értékelte, így a klubot
és Gvozdenović Katarinát, a
klub legsikeresebb sportolóját
edzőcipőkkel lepte meg. Az
ajándékot Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere, Szűgyi István, a községi
képviselő-testület elnöke és
Kovács Károly, a polgármester ifjúsági ügyekkel megbízott segédje adta át. Gvozdenović Katarina 2018-ban Szerbia bajnoka lett a saját korosztályában. Elmondása szerint
e bámulatos eredmény mögött rengeteg munka áll.
Katarina klubtársai is remekül teljesítenek, hiszen az elmúlt két évben a harmadik
ligából feljutottak a második
ligába, amin veretlenül jutot-

tak tovább. Az első ligában is
az élvonalban vannak, és esélyes, hogy feljussanak a szuperligába. Lengyel Mónika, a
klub alapítója és vezetője azt
is elárulta, hogy a leggyorsabban fejlődő női csapat címet is ők érdemelték ki az elmúlt évben. A klub második
lánycsapata a vajdasági ligában első helyen áll, ami szintén nagyon szép eredménye
egy ilyen kis klubnak. – Játékosainkat Török Gyula topolyai mester edzi, aki már négy
éve van a klubnál. Vele értük
el ezeket az eredményeket, de
mellette vannak lelkes segédedzőink is: Kovács Ernő, Utasi László és Simon Kató néni,
aki 80 évesen foglalkozik a
4-6 éves gyerekekkel. Heti
szinten három edzést tartunk az iskola tornatermében – mondta el a klub vezetője, majd arról is beszámolt,
hogy az általános iskola mellett egyedül az önkormányzat támogatja a klub munkáját. A legnagyobb problé-

májuk, hogy nincs saját termük. Az első ligában az iskola tornaterme még megfelelt,
de a szuperligában sokkal komolyabbak a követelmények,
így félő, hogy azoknak nem
tudnak eleget tenni – tudtuk
meg Lengyeltől. A Dombos
Asztaliteniszklubot az önkormányzat a községi sportszövetséggel karöltve támogatja tudtuk meg – Kovács Károlytól. – Az önkormányzat
a község minden sportklubját
támogatja valamilyen formában. A Dombos A. K. az utóbbi évek sikertörténete, így a
támogatásuk összegét is növeltük. Pár éve még havi 30
ezer dinárt kaptak, de 2018ban ez a összeg már havi 50
ezer dinárt tett ki. Emellett
év közben az utaztatások realizálásában is a segítségükre vagyunk. Az első ligába
való bejutás érdekében a nekik szánt támogatás összegét
tovább szeretnénk növelni az
előttünk álló évben – számolt
be Kovács.

Új év, új igazgató

Ülésezett a kishegyesi
képviselő-testület

2018. december 28-án tartotta 25. ülését a kishegyesi községi képviselő-testület a jelenlegi összetételében.
Az év utolsó ülése mindös�sze fél órás volt, és a jelenlevők hét napirendi pontot vitattak meg.
Ezek közül vitathatatlanul a
leglényegesebb a Dr. Márton
Sándor Egészségház igazgatójának felmondása volt. Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke ennek
kapcsán elmondta, hogy dr.
Zdenka Vujović-Stevović már
szeptemberben benyújtotta
lemondását. – Az egészségház komoly intézet, így valóban lényeges döntést kellett meghoznunk. Dr. Zdenka Vujović-Stevović már korábban benyújtotta lemondását az igazgatói tisztségről, de
idáig kerestük, hogy ki lehet
az utódja, aki majd megfelelően el tudja látni ezt a feladatot.
Sikerült megtalálni az utódot dr. Marko Martinović
személyében, akit most 6 hónapra neveztünk ki megbízott igazgatónak. Fél év múlva ki kell írni a pályázatot az
igazgatói posztra, amelyre
dr. Marko Martinović nagy
eséllyel pályázhat. Az eddigi igazgató személyes okokra hivatkozva nyújtotta be lemondását.
Mi elfogadjuk az ő döntését,
habár személy szerint az a véleményem, hogy megállta a
helyét igazgatóként – mondta
el az elnök. Az igazgatóváltás
mellett a képviselő-testület
elfogadta a községi költségvetés módosítását is. Erre egy
késedelem miatt volt szükség
– tudtuk meg Szűgyitől. – A

tervek szerint december elejére az önkormányzat, a rendőrség és az egészségház épületébe be kellett volna szerelni a gázfűtést. Sajnos építkezési és szerelési gondok voltak, és az időjárás is közrejátszott abban, hogy a beszerelési munkák elhúzódjanak.
Emiatt a költségvetésbe be
kellett építeni a fűtőanyag
vásárlását az említett intézmények és az iskolák számára, ugyanis az iskolákban is
folyik a gázfűtés beszerelése.
Reményeink szerint január derekára befejeződnek a
munkálatok, és korszerű gázfűtés lesz minden intézményünkben – hangoztatta az
elnök, majd arról is beszámolt, hogy az önkormányzat
az egészségház számára vásárolt egy mikrobuszt, amellyel
a dialízises betegeket tudják
szállítani Verbászra.
A képviselő-testületnek
most határozatot kellett hoznia arról, hogy e gépjárművet hivatalosan is átadhassák
az egészségháznak használatra. A képviselők elfogadták
a közigazgatási illeték módosítására vonatkozó határozatot is.
A módosításra azért volt
szükség, hogy az építkezési
iratok beszerzésének illetékei összhangban legyenek a
szerbiai előírásokkal és törvényekkel.
A módosításoknak köszönhetően a rendszer egyszerűbb
és átláthatóbb lesz, viszont az
árak nem változnak – hangsúlyozta Szűgyi, majd hozzáfűzte, hogy ezek az illetékek
a környéken Kishegyes községben a legalacsonyabbak.

Évzáró rendezvények Bácsfeketehegyen

December 15-én került sor
az immár hagyományos karácsonyi ünnepi műsorra a
bácsfekethegyi színházteremben. Belépéskor a nézők mézeskalácsot kaptak, amit előzőleg a gyerekek kidíszítettek. Az egybegyülteket Sárközi István, a bácsfeketehegyi
Feketics Művelődési Egyesület elnöke üdvözölte. A műsorban fellépett az egyesület
összes szakcsopotja, a legkisebbektől a legidősebbekig. A

műsort követően, az este állófogadással folytatódott, ahova a gyerekek nagy örömére a Télapó is ellátogatott és
ajándékkal lepte meg a gyerekeket, akik versekkel, dalokkal kedveskedtek neki. December 30-án évzáró műsorként operettestre került sor.
Fellépett az algyői Parlando Énekegyüttes és Borbély
Jácint, csantavéri fiatal énekes. A Parlando Énekegyüttes vezetője, Fábián Péter be-

mutatkozás gyanánt elmondta,hogy céljuk a magyar operett hagyományainak ápolása és népszerűsítése. Több, a
közönség számára is ismert
dal csendült fel. Fábián Péter
buzdítására pedig még a közönség is dalra fakadt. Az est
záróakkordjaként, elhangzott
Seress Rezső Szeressük egymást gyerekek című slágere,
mely, mint üzenet, méltó befejezése volt az estnek, de az
évnek is.
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“Tvoja reč u slici”

U prepunoj Biblioteci “Mi- koji su poslali radove se za- Nagrađeni u kategoriji
tar Pešikan” u Lovćencu do- hvaljujemo i pozivamo ih na srednjeg uzrasta
delom nagrada završen je lite- učešće i naredne godine.
Literarni radovi: 1. Iva
Drašković, 2. Katarina Stevanović, 3. Miljan Marković
Likovni radovi: 1. Milica
Spičanović, 2. Dragica Radoičić, 3. Nikolina Spasić
Nagrađeni u kategoriji starijeg uzrasta
Literarni radovi: 1. Anja
Martinović, 2. Dragana Roganović, 3. Đina Vukasović
Likovni radovi: 1. Luka Vukasović, 2. Danijela Čotar, 3.
Milica Popivoda
Pohvaljeni učesnici
rarni i likovni konkurs “Tvo- Nagrađeni u kategoriji
Literarni radovi: Nikola
ja reč u slici”. Žirijem su pred- mlađeg uzrasta
Apostolovski, Vesna Milošesedavale nastavnica srpskog
Literarni radovi: 1. Natali- vić, Ana Laličić, Marta Vujović, Lana Đurović, Vera MeNajbolji čitalac
đedović, Nataša Radanović,
Podeljene su i nagrade za “Najbolji čitalac 2018”. U veli- Manuela Bedleg, Zorana Popivoda.
koj konkurenciji, brojke su odlučivale.Nagrađeni čitaoci za
Likovni radovi: Jana Gvoz2018. godinu: 1. Ines Pokimica, 2. Anđela Lubarda, 3. Tadenović,
Tijana Kragović,
tjana Nikolić. Pohvaljeni čitaoci za 2018. godinu: DoroteDragan
Đukanović,
Muhaja Lubarda, Mateja Mirković, Jelena Kapa.
med Zorjani, Matija Špadijezika Marija Apostolovski, ja Vujović, 2. Emina Alija, 3. jer, Milana Perović, Vido Kuučiteljica Itana Turčinović, Lucija Čičarević
studija, Miljana Martinović,
nastavnica likovne kulture
Likovni radovi: 1. Hana Una Perović, Oliver Sokola.
Jasmina Perović i bibliotekar- Grujić, 2. Danilo Dapčević,
ka Snežana Marković. Svima 3. Mateja Mijanović

„Crna Gora, vječni plamen slobode“

Nagradno putovanje

Stručni žiri je objavio rezultate literarnog konkursa na crnogorskom jeziku
na temu „Crna Gora, vječni
plamen slobode“ koji je raspisalo Udruženje Crnogoraca
Srbije „Krstaš“ u saradnji sa
Crnogorskim kulturno prosvjetnim društvom „Princeza Ksenija“ iz Lovćenca. Na
konkursu su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Republike Srbije. Cilj konkursa je usavr-

šavanje pismenosti, razvijanje kreativnosti, očuvanje crnogorskog jezika u iseljeništvu i dublje proučavanje viševjekovne slobodarske istorije
Crne Gore. - Prvo mjesto za
osnovnoškolski uzrast osvojio je Miljan Marković učenik 6. razreda Osnovne škole
„Vuk Karadžić“ iz Lovćenca.
Prvo mjesto za srednjoškolski uzrast osvojila je Milana
Vujičić učenica 2. razreda Gimnazije „Žarko Zrenjanin“ iz

Vrbasa. Nagrada za pobjednike konkursa je višednevno putovanje na Cetinje, prijestonicu Crne Gore. Nagradno putovanje će biti organizovano u prvoj sedmici mjeseca
jula, sa najuspješnijim učenicima i njihovim nastavnicima
sa Treće Pokrajinske smotre
recitatora na crnogorskom jeziku koja će se uskoro održati u Crnogorskom kulturnom
centru u Lovćencu-, saopštili
su iz UCS „Krstaš“

Žene Malog Iđoša na konferenciji za
rodnu ravnopravnost

Razmena iskustva

• Članice Komisije za rodnu ravnopravnost

iz opštine Mali Iđoš, Milanka Medić i Ksenija
Kustudić Đukić, učestvovale su na Konferenciji
„Lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost –
primena načela rodne ravnopravnosti na lokalnom
nivou“, koja je 7. 12. 2018. održana u Palati Srbija
u Beogradu.
Na konferenciji su predstavljeni preliminarni rezultati evaluacije o primeni nacionalnog Akcionog plana za
rodnu ravnopravnost, govorilo se o rodnom budžetiranju, učešću žena u javnom i
političkom životu, predstavljeni su primeri dobre prakse iz lokalnih mehanizama
za rodnu ravnopravnost iz
opština Čačak, Užice, Tutin,
Žitište, Svrljig. Istaknuto je
da bi svaka opština i u novim
Statutima trebala da predvidi formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost, da napravi lokalni Akcioni plan i da se
žene još više uključe i uzmu
učešće u izvršnoj vlasti i ekonomskom odlučivanju.
Dat je interesantan primer
opštine Svrljig, u kojoj su u izvršnoj vlasti uključene isklju-

čivo žene. Kao primer dobre
prakse u saradnji organizacija civilnog društva i lokalne
samouprave predstavljen je i
pokret za decu „Tri plus“ iz
Čačka, koji je, u cilju zaštite
interesa majki koje imaju troje i više dece, inicirao i realizovao projekat Ponosna kartica 2018 -„Cena minus za 3+“.
Žene – vlasnice kartice, koje
imaju troje i više dece, imaju popust prilikom kupovine ili korišćenja usluga u raznim trgovinama, ordinacijama, klubovima, kao što su
obuća Metro, Aman, Đak i
mnoge druge firme. Konferencija je omogućila ženama
da u njoj aktivno učestvuju,
razmene iskustva i dođu do
novih ideja koje će u budućem periodu pokušati da realizuju.

“Izida” u poseti Opštini

Povodom Svetskog dana
osoba sa invaliditetom, opština Mali Iđoš je ugostila korisnike Udruženja za zaštitu
majke i dece “Izida” iz Feketića. Decu i mlade pozdravili su Marko Lazić, predsednik opštine, Zoltan Kerekeš,
zamenik predsednika opštine i Ištvan Siđi, predsednik

ljudskih prava i ravnopravno
učešće u društvu. Ovaj dan je
povod da se skrene pažnja na
probleme s kojima se osobe s
invaliditetom suočavaju, da
se ukinu barijere i otvore vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.Julijana Pap, predsednica Udruženja, je istakla
da mnogi organizuju progra-

skupštine opštine i razgovarali sa njima. Sa druge strane deca su postavljala pitanja
predstavnicima opštine, a zatim su ih pozdravili sa kratkim muzičkim programom
i uručili im poklone koje su
sami napravili. Svetski dan
osoba sa invaliditetom obeležava se s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje

me za Svetski dan osoba sa invaliditetom, da posećuju neke
od njih. Međutim, najradije
dolaze u lokalnu samoupravu kako bi korisnici upoznali ljude koji im pomažu i koji
donose odluke koje u jednom
delu utiču na živote svih nas.
Zato je važno da posete opštinu i da se upoznaju sa radom ovde.

Sastanak sa generalnim sekretarom
Crvenog krsta Vojvodine

Marko Lazić, predsednik
opštine razgovarao je nedavno sa Boškom Mitrašinovićem, generalnim sekretarom Crvenog krsta Vojvodine, Julijanom Selić, predsednicom Crvenog krsta Malog Iđoša i Andorom Fontanji, sekretarom Crvenog krsta Malog Iđoša.
Razgovaralo se o programu
narodne kuhinje za naredni period.

