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Подељени пакети помоћи

Додела пакета помоћи за пензионере чије пензије не прелазе 30.000 динара. У општини Мали Иђош пакете је примило 1.795
пензионера.

Одлуком Покрајинске владе путем Секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обезбеђена су средства
за пакете за 1.445 пензионера општине Мали Иђош чија пензија износи мање од 30.000 динара. Пакети садрже основне прехрамбене производе и средства за дезинфекцију. Уговор о додели ових средстава су
26. марта потписали председник општине Мали Иђош, Марко Лазић
и покрајински секретар Огњен Бјелић. Општина Мали Иђош је из сопствених средства купила још око 350 пакета како би сви пензионери
са пензијом од 30.000 динара или мањом добили пакет помоћи. Доделу
пакета су вршили волонтери општинског Штаба за ванредне ситуације.

Csomagok a kisnyugdíjasoknak Újabb 250 csomagot szállítanak ki

Донација за
Дом здравља

Директор ДТД Аграр из Бачког Јарка, Станко Керкез и
директор Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош,
др Марко Мартиновић потписали су 10. априла уговор о
донацији.
Предузеће ДТД Аграр донирало је Иђошком Дому здравља
средства за хигијену, дезинфекцију и производе кућне
хемије. Донација ће умногоме олакшати функционисање
ове здравствене установе.
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Испорука дезинфекционог
средства за домаћинства

Посебно активни током ванредног стања

Црвени крст на услузи грађанима

Свако домаћинство у општини Мали Иђош до- Активисти Црвеног крста општине Мали Иђош свакодневно посећују
биће средство за дезинфeкцију.
најугроженије суграђане и пружају им неопходну помоћ.

Општина Мали Иђош је
купила 4.000 литара 10%
концентрата натријум-хипохлорита.
Свако домаћинство ће добити 10% концентрат натријум-хипохлорита у количини од 0,5 литара и
упутство за употребу. Jавно предузеће „Комунал“
Мали Иђош и Стручна Комисија за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и

Црвени крст општине
Мали Иђош је од почетка
ванредног стања обезбедио велики број пакета за
најугроженије суграђане
које су волонтери и активисти Црвеног крста подепружања помоћи лици- лили на основу списка Ценма преко 70 година старо- тра за социјални рад. Пости у сарадњи са месним ред ове и сличних активнозаједницама Мали Иђош, сти Црвени крст је појачао
Ловћенац и Фекетић су рад и на редовним активзадужени за организовано достављање 0,5 литара
дезинфекционог средства
концентрата натријум-хипохлорита са штампаним упутством за употребу свим домаћинствима у
Малом Иђошу, Ловћенцу
и Фекетићу.

ностима. Свим корисницима народне кухиње поделили су по пола литре дезинфекционог средства уз
упутство за коришћење, сапун и течни сапун. Свакодневно посећују најугроженије суграђане доносе им
намирнице, обављају куповину и пружају им неопходну помоћ и подршку.
Међу корисницима услуга

Црвеног крста постоји скоро педесет људи са смањеним имунитетом, са хроничним болестима, који су
старији од 65 година а многи од њих живе сами... Њих
минимум недељно два пута
и по потреби обилазе волонтери и доносе им неопходне намирнице и лекове.

Завршетак реновирања ресторана у Ловћенцу

Дезинфекција јавних
површина

Штаб за ванредне ситуације општине Мали
Иђош преко Јавног предузећа „Комунал“ Мали
Иђош организује дезинфекцију јавних површина

као што су улице, прилази здравственим установама, дечија игралишта, аутобуска стајалишта, шета- Ускоро се очекује завршетак радова у ресторну у Ловћенцу. Радови на реновирању
лишта, платои и комуника- ресторана су ушли у последњу фазу. Ових дана треба да стигне намештај за опремање ресторана и кафе бара.
ционе стазе и слично.
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Ingyenes fertőtlenítőszer a polgároknak Virtuális térbe költözött a piac

Kishegyes község önkormányzata fertőtlenítőszert oszt ki a község lakosságának – A rendkívüli állapot lehetőséget kínál, hogy újragondoljuk az egészséges táplálkozást – A bezártság erősíti
Az akció folytatódni fog a rendkívüli állapot végéig
az egymásra való odafigyelést

Kishegyes község önkormányzatának válságstábja
folyamatosan dolgozik azon,
hogy a polgárok biztonságban legyenek a járványveszély idején. A közterületeket eddig is rendszeresen fertőtlenítették, mostantól pedig a polgároknak is osztanak fertőtlenítőszer-koncentrátumot. Az akció ma kezdődik, és holnap is tartani fog –
számolt be lapunknak Kerekes Zoltán, Kishegyes község
alpolgármestere.
– Tudni kell, hogy Kishegyes
község területén a kommunális közvállalat mindennap
fertőtleníti a közterületeket.
Minden olyan helyszínt, ahol
sok ember megfordul, mint
például a posta előtt, az üzletek előtt, a padokat, sétányokat stb. A házakon belül
természetesen a polgárok kötelessége fertőtleníteni, például az udvart, a kaput. Az
önkormányzat ehhez egy
nátrium-hipoklorit neveze-

tű fertőtlenítőszert biztosít,
amit koncentrátum formájában fognak elkapni a lakosok. Használathoz majd vízzel kell hígítani a szert. A fertőtlenítőszerből 5000 kilogrammot, vagyis 4000 litert
szereztünk be, és ezt fogjuk
szétosztani a község polgárainak, félliterenként – számolt
be az alpolgármester, majd
azt is megtudtuk tőle, hogy
a fertőtlenítőszert önkéntesek
adagolták ki a polgárok által biztosított PET-palackokba. Eredetileg az önkéntesek
szétvitték volna a szert a lakosságnak, de ez változott –
tudtuk meg Kerekestől.
– A korábbiakhoz képest a
válságstáb úgy döntött, hogy
nem hordjuk ki házakhoz,
mivel veszélyes szerről van
szó. Nem szeretnénk, hogy
egy gyerek vagy fiatal véletlenül nem rendeltetésszerűen használná. Ezért ma 8 és
15 óra 30 perc között, szombaton pedig 8 órától 13 órá-

ig a piacokon lehet átvenni,
mindhárom településen. A
fertőtlenítőszert csak nagykorú polgárok vehetik át az
aktivistáktól és a közvállalat
embereitől. Ők elmagyarázzák, hogyan kell használni
a szert, emellett nyomtatott
használati utasítást is kapnak a lakosok. Az idős személyek esetében, akikre vonatkozik a 24 órás kijárási tilalom, elvihetik hozzátartozók is a szert, vagy aktivistáink házhoz szállítják számukra – fogalmazott az alpolgármester.
Az önkormányzat akciója nem csak a mostani alkalomra vonatkozik – mondta el Kerekes, majd arról is
szólt, hogy a továbbiakban
is számítanak a polgárok segítségére.
– Ez az akció úgy indult,
hogy meghirdettük az emberek között, hogy várjuk a
PET-palackokat, mert ezekbe töltöttük ki a fertőtlenítőszert. A palackokat továbbra is várjuk a polgároktól,
mert nem egyszeri alkalomról van szó, hanem folyamatosan szeretnénk biztosítani
az utánpótlást. Akkora készletet szeretnénk, hogy mindig
tudjunk adni azoknak a polgároknak, akiknek szükségük van rá – hangoztatta az
alpolgármester.
Forrás: Magyar Szó

Csomagok a kisnyugdíjasoknak - Újabb 250 csomagot szállítanak ki
Kishegyes község önkormányzata a közelmúltban
élelmiszer- és higiéniai csomagot adott a község kisnyugdíjasainak. Ezeket önkéntesek osztották szét, akik

a terepen azt tapasztalták,
hogy nem jutott csomag minden kisnyugdíjasnak, számolt
be lapunknak Szűgyi István,
a községi képviselő-testület
elnöke. A község területén
1553 csomagot
osztottunk ki
a kisnyugdíjasoknak. Mi a
nyugdíjbiztosítótól kapott
lista alapján
tudtunk dolgozni, de a terepen kiderült,
hogy ez a lista
nem felel meg
a valóságnak.
Nagyon sok

idős polgártársunk lemaradt erről a listáról. Önkénteseink felírták azoknak a nevét, akik lemaradtak, és Kishegyes község önkormányzata a héten további 250 csomagot vásárolt. Ezeket a csomagokat tegnap és ma osztják ki aktivistáink az eredeti
listáról lemaradt kisnyugdíjasoknak – mondta el a képviselő-testület elnöke, majd
hozzáfűzte, hogy ha valaki
még így is kimaradt az osztásból, az feltétlenül jelezze
az önkormányzatnak. Akinek jár a csomag, az mindenféleképpen meg is fogja kapni
– fogalmazott Szűgyi.
Forrás: Magyar Szó

Kishegyes község területén több olyan kezdeményezés van, amely arra hivatott,
hogy megkönnyítse az emberek életét a rendkívüli állapotban. A Vajdasági Magyar
Szövetség akciócsoportjának
kezdeményezésére a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület létrehozott egy Facebook-csoportot, Helyi HolMit Kishegyes község névvel. Ennek az a célja, hogy piactilalom idején összekösse a
helyi árusokat a vásárlókkal,
mondta el lapunknak Hajvert
Lódi Andrea, a művelődési
egyesület elnöke.
A községben nagyon aktívan működik a Vigyázzunk
egymásra akciócsoport, és
mindenki úgy segíti a közösséget, ahogyan tudja. Mi
a művelődési egyesületben
azzal tudunk hozzájárulni
mindehhez, hogy létrehoztuk a községre érvényes Helyi
Hol-Mit csoportot a Facebookon. Ebben a csoportban próbáljuk összekapcsolni a helyi
termelőket a helyi vásárlókkal. Sajnos, előfordult olyan
itt faluhelyen, hogy az
ember hagyma, tojás, vagy valami
hasonló nélkül
maradt. Ha
ezt látná k
dédanyáink,
akkor lehet,
hogy nagyon
elc s o d á l koznának. Nem tudom, hogy hogy van
városon, de a falusi boltok
ellátottsága nem tökéletes ebben a rendkívüli állapotban.
Másrészről a termelők megtermelik az árujukat, viszont
piacok nincsenek megtartva.
Ezért gondoltuk, hogy kicsit
közelebb hozzuk egymáshoz
a kínálatot és a keresletet. Egy
helyen rendszereztük, hogy
pontosan ki mit árul, és mi az
elérhetősége. Így egy pillanat
alatt meg lehet találni, hogy
hol lehet venni friss zöldségeket, gombát, kézműves szappant vagy bármilyen alapvető
dolgot – mondta el az elnök.
Amint kiderült, a csoport
iránt nagy az érdeklődés, két

nap alatt 600 kedvelést gyűjtött be. Hajvert Lódi elmondása szerint nagyon aktív a
forgalom az oldalon, és nagyon jó fogadtatásra talált
a kezdeményezés. Mindemellett ez arra is jó lehetőség, hogy kicsit odafigyeljünk
arra, hogy mit fogyasztunk,
fogalmazott az elnök.
Nagyon megszoktuk, hogy
csak elugrunk az önkiszolgálóba és levesszük a polcról,
ami van. Ebben a rendkívüli állapotban viszont kicsit elgondolkodunk azon, hogy elmenjünk-e a boltba, ahol tolonganak az emberek. Vagy
ehelyett felhívjuk telefonon a
szomszéd utcában élő nénit,
és rendelünk nála pl. házi túrót. Ez a helyzet sok problémát felvet, ugyanakkor arra
is lehetőséget ad, hogy átgondoljuk, hogy mit eszünk, hol
vesszük azt és kitől, valamint
mennyire egészséges a portéka. Az immunrendszerünk
erősítésében ennek nagyon
fontos szerepe van, és úgy tűnik, most ezt egy kicsit komolyabban veszik az emberek.
Fontos tudni, hogy a környezetünkből származó, házi termékek egészségesek és táplálóak – mondta
el Hajvert
Lódi Andrea.
Az idős emberek különösen nehéz helyzetben vannak a rájuk vonatkozó 24 órás kijárási tilalom miatt, viszont a
helyi termelők róluk sem feledkeztek meg, tudtuk meg
az elnöktől.
– Nagyon nagy odafigyelés
tapasztalható a községben,
szinte mindenki vállal heti
egy-két alkalommal házhoz
szállítást a falun, vagy a községen belül. Úgy tűnik, hogy
ez az elzártság paradox módon megerősíti az egymásra való odafigyelést – hangoztatta Hajvert Lódi Andrea, a Bácsfeketehegy Magyar
Művelődési és Helytörténeti
Egyesület elnöke.
Forrás: Magyar Szó
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Molimo sve građane da poštuju naredbe, propisane mere, preporuke i savete nadležnih državnih organa kako bi zaštitili i sebe
i druge. Za najnovije informacije pratite zvanične kanale informisanja državnih organa.
Opština Mali Iđoš formirala je Štab za vanredne situacije i svakodnevno prati situaciju na terenu. U vezi sa pooštrenim i eventualno promenjenim merama vanrednog stanja na lokalu, sve izmene možete pratiti na opštinskom portalu maliidjos.rs.
Uslužni centar Opštinske uprave ne radi sa strankama i ostaće zatvoren dok traje vanredno stanje
u Republici Srbiji.

Građani koji su stariji od 70 godina i koji žele da se prijave za uslugu dostave mogu se prijaviti na brojeve telefona pozivnog centra u periodu od 7
do 17 časova:

Pozivamo sve građane koji žele da ostvare prava
ili izmire obaveze da NE DOLAZE LIČNO u zgradu Opštine, već da se obrate na telefonske brojeve:
024/4730-010 i 024/4730-003

Broj pozivnog centra1. je: 069/5990851 Ildiko Nađmeljkuti Кiškovač, koordinator - na mađarskom jeziku

Za potvrde, uverenja i ostala pisana dokumenta za
čije je izdavanje nadležna Opštinska uprava Opštine Mali Iđoš, mogu se obratiti slanjem zahteva na
sledeću e-mail adresu: zahtevi@maliidjos.rs
Za sve informacije i konsultacije vezane za respiratorne tegobe pacijenti mogu da kontaktiraju
Dom zdravlja na brojeve telefona 024/4730236
i 063/1184305 svakim radnim danom i vikendom od 7 do 19 časova.
Dom zdravlja je na usluzi stanovništvu i za sve
informacije vezano za pružanje ostalih zdravstvenih usluga na brojeve telefona: 024/4730236,
063/1084336, 063/1180916 i 063/1184300.
Brojevi telefona na koje pacijenti mogu da se jave
radi ispisivanja hronične terapije, a kako bi izbegli dolazak u zdravstvenu ustanovu su:
Dom zdravlja Mali Iđoš 024/4730236
Ambulanta Lovćenac 024/4735018
Ambulanta Feketić 024/4738044
Broj Centra za socijalni rad opštine
Mali Iđoš: 024/4731434
Broj Policijske stanice Mali Iđoš: 024/4730665
Broj Crvenog krsta Mali Iđoš: 063/8109249

Broj pozivnog centra 2. je: 064/2538152 Dejan Prnjat zamenik koordinatora - na srpskom jeziku
JP Кomunal Mali Iđoš za vreme trajanja vanrednog stanja zatvara sve šalterske službe radi sprečavanja širenja virusa.
Za vreme trajanja vanrednog stanja korisnici usluga, u radno vreme mogu
da prijavljuju kvarove i primedbe na telefone:
Mali Iđoš
Lovćenac
Feketić

024/4731320
024/4735333
024/4738813

Van radnog vremena:
U vezi javne rasvete: Endre Кečkeš 063/1199745
U vezi vodosnabdevanja i organizovanog iznošenja smeća:
Mali Iđoš Tibor Zaboš 063/1199428
Lovćenac

Boris Stevović 063/1199410

Feketić

Božidar Martinović 063/1199717

U vezi primedbi: Levente Кormanjoš 063/1199515
Кontakt telefoni za izdavanje potvrda za kretanje:
Mali Iđoš - Šipoš Tibor 064/8489444
Lovćenac - Radoslav Brkljač 064/1585393
Feketić - Juhas Atila 064/1126700

BUDIMO ODGOVORNI
ČUVAJMO SEBE I DRUGE
OSTANI КOD КUĆE
#OstaniKodKuće #MaradjOtthon #OstaniDoma

