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Потписани уговори са 50 удружења

Ауто за полицију За удружења

Из буџета општине Мали Иђош издвојена су средства за куповину аута
које је предато Полицијској станици.
У циљу унапређења безбедности саобраћаја општи
нски Савет за координацију
безбедности саобраћаја и
Општина Мали Иђош наставили су са улагањем,
опремањем тј. набавком
средстава за Полицијску
станицу у Малом Иђошу
из наменских средстава
предвиђених буџетом за
ову годину. Овом приликом је купљено путничко
возило Опел Астра Ј и предато Полицијској станици у Малом Иђошу на коришћење. Одржан је састанак на коме су присуствовали председник општине
Марко Лазић, начелник Полицијске станице Александар Бауцал и председник
Савета за координацију
безбедности саобраћаја Зоран Вујиновић. Оцењено је
да је стање безбедности саобраћаја у нашој општини
врло добро, знатно боље
него протеклих година,
што је велика заслуга побољшања услова рада радника полиције, као и пуно
боља опремљеност истих.

2,7 милиона
динара

Из буџета општине Мали Иђош за пројекте и
рад удружења грађана са ове територије издвојено је 2,7 милиона динара.
Председник
општине
Мали Иђош, Марко Лазић
је поздравио представнике
удружења грађана из ове
општине са којима је потписао уговоре јер су успели да остваре средства на
конкурсу који је општина

ва за више средстава, али
ми смо успели овога пута
да издвојимо два милиона и седамсто хиљада динара из нашег буџета и
сва удружења грађана су
добила средства, изузев
једног, за које је комисија

расписала за организације цивилног друштва за
њихове пројекте и реализацију и подстицање њиховог рада. „Стигла је 51
пријава на конкурсу, којима су удружења грађана из
ове општине аплицирала
за средства. Било је захте-

проценила да може остварити средства путем других извора“, рекао је Лазић.
Он је том приликом честитао свим представницима
удружења грађана, који су
дошли у зграду општине
на свечано потписивање
уговора.

Tartományi támogatás
oktatási intézményeknek
A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola sikeresen pályázatott a A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság által az oktatási intézmények felújítására kiírt pályázaton összesen
4.800.000 dinár értékben a
diákok által használt mellékhelységek teljes felújítására.
Kishegyes Község Önkormányzata is hozzájárult önrésztámogatással a projektum megvalósulásához.
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Велики успех РK “Јадран“ из Фекетића

Пласман на првенство Србије
Пионирке РK „Јадран“ у конкуренцији 24 екипе заузеле су друго место у
Војводини и пласирaле се на државно првенство Србије. На крају првенства
младе рукометашице „Јадрана“су имале исти број бодова као победничка екипа „Пролетер“, али због међусобног бољег скора титулу су освојиле
Зрењанинке.
спретности, у игри против
гошћи из Зрењанина. И поред свега РK“Пролетер“ из
Зрењанина је однео победу, иако су на крају првенства играчице из Зрењанина имале исти број бодова
као и играчице „Јадрана“,
али због међусобног бољег
скора „Пролетер“ је победио, а „Јадран је освојио
друго место у Војводини.
Иако је „Пролетер“ освојио
титулу победника првенства, младе рукометашице „Јадрана“ су се пласираПрави спортски до- била спортска завршница ле на државно првенство
живљај била је утакмица у надметању у конкурен- Србије. За најбољег стрелизмеђу РK“Јадран“ из Фе- цији 24 рукометне екипе у ца првенства проглашена је
кетића и РK „Пролетер“ из првенству Војводине. Мла- Вилагош Адриана „Јадран“,
Зрењанина, која је одржа- де пионирке „Јадрана“ по- а за најбољег играча Kовач
на 5. маја у спортској хали казале су завидан ниво игре Флора из Халас Јозеф- Ада.
школе у Фекетићу, што је и спортске спремности и
Честитке РС Војводине

Талентована атлетичарка из Иђоша

Светска титула за
Адриану

foto: Atlex
Талентована атлетичарка
из Малог Иђоша Адриана
Вилагош освојила је титулу
светске школске шампионке у бацању копља, тежине
500 грама, на 23. Светском
школском првенству, које
се одржава у Сплиту. У конкуренцији вршњакиња из
35 земаља Адриана је хитнула копље до 62,79 метара,

довољно за златну медаљу и
светску титулу. Победнички резултат, иначе, за 1,94
метара краћи је од њеног
најбољег резултата, постигнутог две недеље пре овог
такмичења, такође у Сплиту, што је најбољи резултат
у историји у конкуренцији
15-годишњакиња.

У Ловћенцу у Дому културе одржан Фестивал

“Деца чувари
традиције - Ђерам”

Рукометни Савез Војводине је упутио честитку младим пиониркама РK „Јадран“,
као и руководству и тренерима овог клуба, на пласману за освојено друго место на
првенству Војводине у конкуренцији девојчица рођених 2004. године у лиги млађих
категорија, које су успеле да остваре пласман на првенство Србије. Рукометни
У организацији КУД „ПеСавез Војводине се захвалио домаћинима и на одличној организацији турнира, где
тар
Петровић Његош“ у
су се сви учесници, како су навели, „осећали као код куће, а сви из редова домаћина
Дому
културе у Ловћенцу
били су предусретљиви и пуни добродошлице за госте и све такмичаре.“
21. априла одржан је Фестивал «Деца чувари традиУспех близнакиња Зоране и Милице Попивода
ције - Ђерам». Свечаност
је почела дефилеом учесника кроз центар Ловћенца, а

играчке кораке. Чланице
средње дечје групе затвориле су Фестивал и покупиле
овације својом игром. Нашој публици представили
су се драги нам гости КУД
«Ђерђеф» Зрењанин, КУД
«Васо Ђурђевић» Бршадин,

Зорана и Милица Попивода, тринаестогодишње
сестре из Ловћенца, веома су талентоване спортискиње. Неколико година
тренирају рукомет и то веома успешно.
Прве рукометне кораке
направиле су у ЖРК „Јадран“ Фекетић. Пре неколико месеци прешле се у
други клуб ЖРК “Дероње“,
где су оствариле велики
успех. Текмичење у првој лиги Војводине у којој
је било три групе, одржано је 12. маја у Одџацима,
а овај кулб је освојио златну медаљу.
Златне девојке савладале
су новосадску „Војводину“,
резултатом 9:5, а затим и
екипу „Долово“ са 9:7. За Зорану и Милицу, њихов тренер Славко Нађ каже да су
златне девојке.

КУД «Бекрија» Негославци.На крају свега за децу
смо уприличили дружење
са гостима, које је уз игру,
песму и осмехе трајало до
касно. Са срцем пуним поноса гледамо ове слике, мотивисано настављамо са
радом и најављујемо нове
догађаје. Пресрећни што
нас толико има. -саопштили су организатори након
Фестивала.

Златне девојке из Ловћенца
„Оне су веома талентоване,
вредне и дисциплиноване,
а поред тога су и одличне
ученице и на разним такмичењима постижу успе-

хе. Зорана је голман и мислим да има перспективну
будућност. Веома се истиче и јако је квалитетан голман. Милица је добар бек.
У спорту је
поред талента важна
дисциплина
и упорност,
а ове девојке то и поседују. Њихов
отац којег познајем дуго
година био је
добар рукометаш“, рекао је тренер
Славко Нађ,
који је сигуран да ове
две девојчице чека богата каријера.

током програма сала Дома
културе била је пуна до
последњег места. - Овај 21.
април смо посветили њима,
на које смо најпоноснији деци! У Ловћенцу је по
први пут одржан Дечји фестивал фолклора у организацији нашег културно-уметничког друшва. Своје
умеће показали су наши
најмлађи чланови, а неки
су направили и своје прве
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Új játszótéri elemekkel bővült a gazdászati óvoda
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program folytatásaként Kishegyesen a Pán
Péter Iskoláskor Előtti Intézmény gazdászati óvodájban új elemekkel bővült a játszótér.
Köszönjük szépen a Magyar Nemzeti Tanács hathatós közbenjárását és támogatását.
Ahogy igértük az elmúlt évben, most 2019-ben sor került ennek a projektumnak
a megvalósítására.
Az ovisok a tavaszi szünet
lejárta után természetesen
rögtön használatba tudják
majd venni ezeket az új játszótéri elemeket. Jó szórakozást kívánunk a gyermekeknek!

Hagyományosan babot is főztek a
kishegyesi majálisra

A helyi közösség és a civil
egyesületek szervezésében
mindenki megtalálhatta a
kedvére való szórakozást a
munka ünnepén Kishegyesen. Marhapörkölt főzőver-

emeljem a főzőversenyt, ami
az idei évben újdonság, itt a
helyi közösség kedvezményes
áron biztosított húst, ennek
az volt a célja, hogy közösségben, családias hangulatban itt

seny, hagyományos babpap- főzzék meg az ebédet és egész
rikás, légvár, trambulin várta nap tömegesen legyenek, illetKishegyesen a majálisozókat. ve egy újdonság még a légvár
Benépesült a kishegyesi foci- illetve trambulin, ami a legkipálya és környéke, a majális sebbek igényeit és szórakoztacsaládias hangulatban telt. A tását szolgálja.” Egy nagy kongyerekek sárkányt eregettek, dérban hagyományosan babot
játszottak, legjobban a légvá- is főztek a kishegyesi majálisra, mely nagyon népszerű
rat élvezték.
a keretösszege, viszont a civil
A majálist a helyi közösség volt idén is. A déli órákra elszervezetek 8 millió dinárt és a falu több civil szervezete készültek a finomságok, zeigényeltek volna. A pályáza- évről-évre megszervezi. Sán- neszó mellett jó hangulatban
ti kiírásban nem volt meg- dor István, községi tanács- telt az ebéd.
határozva, hogy a szerveze- tag (VMSZ): „Ki kell, hogy
tek mekkora összegre pályázhattak, viszont egy egyesüTámogatás a civil szervezeteknek
let maximum két projektummal pályázhatott – számolt be
a koordinátor, majd arról is
szólt, hogy a legtöbb szervezet működési költségekre pá- Május 10-e és 11-e között a topolyai Mosolycsaló Gyerkerült megrendezésre a XII. mekcsoport. A szemle a VöGyermekszínjátszó műhely- rös Sándor Országos Gyertalálkozó Bácsfeketehegyen. mekszínjátszó Találkozó vajA szervezők ez alkalommal dasági selejtezője volt. Erre
is a Vajdasági Magyar Drá- a találkozóra a Palicsi Színmapedagógiai Társaság, a játszó Grund nagycsoportVajdasági Magyar Művelő- ja jutott tovább a Rómeó és
dési Intézet és a Vajdasági Júlia című darabbal. A műMagyar Művelődési Szövet- helytalálkozó fellépői között
ség voltak.
voltak az Újvidéki MűvészeA tizennyolc vajdasági te- ti Akadémia másodéves szílepülésről érkezett fiatal hu- nészhallgatói is, aki Az úgy
szonnégy előadást mutatott volt című mesefüzérrel lépbe. A műhelytalálkozó mot- tek színpadra.
tója idén is az együttlét és a
A XII. Gyermekszínjátszó
közös alkotás volt. A bemu- műhelytalálkozó támogatói
tatott előadásokat háromta- a Bethlen Gábor Alapkezegú szakbizottság értekelte, lő Zrt., a Nemzeti Kultúrális
melynek tagjai Kaposi Lász- Alap, Kishegyes község önló drámatanár-rendező, Lip- kormányzata, a tartományi
ták Ildikó színész-drámata- művelődési titkárság, a tarnár és Béres Márta színmű- tományi oktatási titkárság
vész voltak. Az idén először és a művelődési minisztérilyázott.A pályázat kedvezmé- került sor a fellépő csoportok um voltak. A műhelytalálkonyezettjeinek a projektumot minősítésére előre meghatá- zó együttműködő partnerei a
az év során kell megvalósíta- rozott kritériumok alapján. Bácsfeketehegy Magyar Műniuk, az elszámolást pedig év A szakbizottság arany, ezüst velődési és Hagyományőrző
végégi kell átadniuk. A követ- és bronz minősítést ítélt meg. Egyesület. a bácsfeketehegyi
kező évi pályázatot az önkor- Arany minősítésben részesült helyi közösség, a Nikola Đurmányzat januárban fogja ki- a Palicsi Színjátszó Grund kis ković Általános Iskola, a Pán
írni, a döntések pedig, az ide- és nagycsoportja, a bácsgyu- Péter Iskoláskor Előtti Intézihez hasonlóan, áprilisig fog- lafalvi Ákombákom csoport, mény és a Vajdasági Magyar
a kúlai Tini-Actors Junior és Versmondó Egyesület voltak.
nak megszületni.

Kishegyes község önkormányzata 2,7
millió dinár segítséget nyújt
Sikeresen lezárult a kishegyesi önkormányzat által kiírt pályázat a civil szervezetek
számára. Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere és Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke
a héten ünnepélyesen aláírta a támogatási szerződést 36
szervezettel.
Sándor István, a községi
tanács civil szervezetekkel

ra érkezett hozzánk pályázat, ebből 47-et sikerült támogatnunk a pályázat keretében. Ez azt jelenti, hogy növekedett az igény az elmúlt évhez képest, viszont a községi költségvetésben előirányzott eszközök maradtak a
2018-ban meghatározott
szinten. Ez azt jelenti, hogy
több projektumot és egyesületet támogatunk, ugyanak-

megbízott tagja és a pályázat
koordinátora arról számolt
be a médiának, hogy nőtt az
érdeklődés az önkormányzat
pályázata iránt. – Ha a múlt
évet vesszük alapul, akkor azt
látjuk, hogy az év során ös�szesen 35 projektumot támogatott az önkormányzat, az
idén viszont 51 projektum-

kor egyes egyesületek támogatása csökkent. Az volt a célunk, hogy minden egyesületet segítsünk – mondta el
Sándor, akitől azt is megtudtuk, hogy a 47 pozitívan elbírált projektumot 36 községbeli civil szervezet nyújtotta
be. Az önkormányzat pályázatának 2,7 millió dinár volt

XII. Gyermekszínjátszó
műhelytalálkozó Bácsfeketehegyen
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Lovćenac bio centar crnogorske dijaspore

Obeležen Dan nezavisnosti Crne Gore

• Održana je svečana sjednica, a nakon toga u organizaciji Udruženja Crnogoraca Lovćenca održana je i pozorišna predstava
„Nasleđe“ u izvođenju amaterskog pozorišta „Luča“ KUD Kruščić.
Lovćenac je 17.maja bio centar crnogorske dijaspore u Srbiji, naime povodom proslave
dana nezavisnosti Crne Gore
Nacionalni savjet crnogorske
nacionalne manjine u Srbiji održao je svečanu sjednicu u Lovćencu. Predsjednik
Nacionalnog savjeta gospodin Dragoljub Malović istakao je da je Lovćenac zaslužio da se centralna proslava održi baš u njemu, jer je
Lovćenac jedino mijesto u Srbiji koje je sačuvalo izvorne
običaje, jezik i kulturu zavičaja. Nakon svečane sjednice u organizaciji Udruženja
Crnogoraca Lovćenca održana je pozorišna predstava
„Nasleđe“ u režiji Dejana Cicmilovića, koju izvodi amatersko pozorište „Luča“ KUD
Kruščić u koprodukciji sa Crnogorsko dramsko – recitatorskim društvom. Prije po-

Nove zastave
Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore Udruženje Crnogoraca Lovćenca u saradnji sa Nacionalnim savjetom
crnogorske nacionalne manjine u Srbiji uredili su centar
Lovćenca i postavili nove zastave.
četka predstave prisutni su na u restoranu uz najljepše
minutom ćutanja odali po- crnogorske pjesme i stihove
čast preminulom glumcu Mi- pjesnika Ljubiše Vojinovića.
hailu Miši Janketiću (81). Nakon završetka predstave ceremojacrnagora.rs
monija i proslava je nastavlje-

Izložba umjetničkih radova i premijerno predstavljanje posthumno objavljene knjige

U Lovćencu održano veče sjećanja na Draga Kovačevića
• Drago Kovačević je na Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu predavao sociologiju kulture, kulturnu politiku i estetiku na

smjerovima likovne, primijenjene i muzičke umjetnosti, menadžmentu umjetničke produkcije i masovnih medija, novinarstvu,
dok je na Kuši Institutu iz Bruklina, u Sjedinjenim Američkim Državama, bio počasni profesor. Umro je 2016. godine i počiva
u porodičnoj grobnici u Lovćencu.
U Crnogorskom kulturnom
centru u Lovćencu priređeno je veče śećanja na prof.
dr Draga Kovačevića (19422016). Promovisana je i njegova knjiga „Granice i mogućnosti estetičke svijesti“ koju
je izdalo Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš” i njen filozofskи aspekt iz domena
estetike.
O knjizi su govorili recezent prof. dr Ratko Božović,
sociolog kulture i književnik
iz Beograda i u ime izdavača
Nenad Stevović publicista i
istraživač crnogorske dijaspore. Ratko Božović je istakao da je dr Drago Kovačević zapamćen kao jedan od
najosobenijih intelektualaca,
da je bio ličnost originalne
misli, prefinjenog senzibiliteta i strastvene radoznalosti. Spadao je u one stvaraoce
koji nijesu htjeli da se kreću
po tuđoj kreativnoj stazi već
su stvarali sopstvenu, blisku

svojoj unutrašnjoj složenosti
i dramatičnoj neočekivanosti.
Kao univerzitetski profesor i

me nacionalizma i dogmati- Ksenija” i kao specijalni go- Ivan Kovačević – kontrabas.
zam u nauci i religiji – rekao sti dio članova internacional- Drago Kovačević je jedan
je Ratko Božović. Modera- nog sastava “Barcelona Gipsy iz plejade istaknutih jugoslovenskih intelektualaca koji su,
još kao đeca napustili svoju
postojbinu Crnu Goru i nastanili se u Vojvodini. Rođen
je 1942. godine u selu Gluhi
Do u Crmnici, u tadašnjem
barskom srezu. Nakon Drugog svjetskog rata njegova
porodica je kolonizovana u
Lovćenac. Na Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu
predavao je sociologiju kulture, kulturnu politiku i kstetiku na smjerovima kikovne,
krimijenjene i kuzičke umjetnosti, menadžmentu umjetničke produkcije i masovnih
medija, novinarstvu, dok je
na Kuši Institutu iz Bruklina, u Sjedinjenim Američkim Državama, bio počasni
teoretičar kulture Kovačević torka večeri je bila Jana Kri- Balkan Orchestra” u sasta- profesor.
je osporavao konzervativnu vokapić a u kulturno umjet- vu: Bora Dugić – frula, Bo- Umro je 2016. godine i poprošlost, tradicionalizam kao ničkom programu su nastu- ban Prodanović – harmonika, čiva u porodičnoj grobnici u
zatvoreni svijet, otrovno sje- pili pjevačka grupa “Princeza Pere Nolasc Turu – violina i Lovćencu.

