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Otvorena
kancelarija Хитно приступити решавању
Nacionalnog
savjeta
u Lovćencu
проблема загађености Криваје
Predstava
Игор Мировић и Иштван Пастор, председници Покрајинске владе
и Скупштине Војводине у Малом Иђошу

“Crveno”
“Veoma sam počastvovan dobrom
komunikacijom sa publikom
koju sam imao tokom predstave
u Lovćencu”, rekao je proslavljeni
glumac Branislav Lečić.

Лажни

„Циљ наше посете био је да се на лицу места уверимо у размере великог проблема са
којима се грађани две општине годинама суочавају“ рекао је Игор Мировић, председник
Покрајинске владе који је заједно са Иштваном Пастором посетио Мали Иђош и Бачку
Тополу, 18. јуна. Рекао је да су одлучили да у наредних неколико месеци, у сарадњи са
локалним самоуправама, припреме пројекте који се односе на изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода у обе општине, за шта грађевинске дозволе већ постоје.
Истога дана одржани су и састанци са власницима великих компанија у Бачкој Тополи,
који су и највећи загађивачи Криваје и са њима је постигнут договор да уз подршку
покрајине, раде на изградњи предпостројења у сопственим фирмама. „Ово је вишегодишњи посао, који ћемо заједно реализовати, а поред пречистача отпадних вода, односи
се и на изградњу канализационе мреже, централних колектора и целокупног чишћења
тока реке Криваје“, навео је председник Мировић и додао да је реч о стратешком развојном и инфраструктурном пројекту, за чију реализацију очекује подршку и других
локалних самоуправа.Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор изјавио је
да је реч о великом пројекту и подухвату, и додао да очекује да пречистач отпадних вода
буде изграђен у наредних неколико година.„Захваљујући одговорној политици коју води
Покрајинска влада, у ситуацији смо да можемо да се бавимо решавањем питања заштите
животне средине, што је веома значајно“, изјавио је Пастор.

монтери водомера Új mentőautót kapott
Из Општинске управе Мали Иђош упозоравају грађане, да су се
појавили лажни неовлашћени монтери водомера.”Обавештавамо
грађане, сходно одлуци Скупштине општине Мали Иђош да је Јавно комунално предузеће “Комунал” Мали Иђош, једини овлашћени дистрибутер воде на територији општине, а уједно једини овлашћени за замену водомера или монтажу нових”, саопштили су из
Општинске управе.

Hétvége
a meggy
jegyében
Bácsfeketehegyen

a Dr. Márton Sándor
Egészségház

Új Fiat Ducato típusú mentőautót kapott modern egészségügyi, életmentő
felszereléssel a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház. Összesen 21 új
mentőautót ajándékozott a tartományi kormány a vajdasági egészségügyi
intézményeknek. A tartományi kormány 100
millió
dinárt fordított az új mentőautók beszerzésére. A korszerű felszereléssel is
ellátott járműveket tegnap délelőtt Újvidéken vehették át az
egészségügyi intézmények
vezetői. Az átadáson
jelen volt az egészségház igazgatónője, Marko Lazć
községi elnök
és Kerekes
Zoltán községi elnökhelyettes.
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Одржани Дани вишње и дани Села
села у Фекетићу

У знаку вишње и предузетништва
• Другог дана манифестације Дани вишње одржано је такмичење
у кувању паприкаша, али су представљени и мали предузетници,
произвођачи разних врста пића од вишње, али и других производа
из мале радиности. Друга ноћ је завршена културно уметничким
програмом.

У току јавна набавка за замену
котлова у општини

Инвестиција тешка 240
милиона динара

По први пут у општини ну замену котлова на мазМали Иђош биће замење- ут инсталацијама којимa
ни котлови на мазут у свим ће се обезбедити грејање на
Други дан манифестације привредника овог места. су наступала културно-у- школама, полицији, уста- гас. Већ је расписана јавна
Дани вишње, протекао је Организоване су и дечије метничка друштва „Феке- новама и јавним преду- набавка која ће трајати 52
тић“, „Његош“ и „Цар Ду- зећима, а тај цео посао и дана, а како сазнајемо од
шан Силни“. У програму су инвестиција биће реализо- Марка Лазића, председниучествовали ученици ОШ вана путем јавно приват- ка општине, вредност ове
„Никола Ђурковић“, као и ног партнерства. Инвести- инвестиције износи 240
предшколци из установе ција подразумева комплeт- милиона динара.
„Петар Пан“ из Фекетића,
Бољи услови за живот
Изида, Кангоо, Сзипорка,
Koноиа, Маквирог, Духај
Сенезкари Гудачки оркестар из Суботице. Програм
У два наврата спроведена ма. Очишћен је прилаз и
је отворио и поздравио го- је акција уређења ромског околина чесме. Становнисте и учеснике манифеста- насеља у Малом Иђошу, 23. ци ромског насеља су поције Бела Бoјтош, председ- маја и 5. јуна, а све са циљем могли у радовима.Канцеу такмичењу у кувању па- радионице током дана села. ник Савета МЗ Фекетић.
да ромска популација живи ларија за Роме наставља са
прикаша,али и презента- Фекетић је био веома по- Он је уручио и награде у бољим условима. Општи- добрим радом, тако да од
цији малих предузетни- сећен, осмог, деветог и де- суграђанима чија су дво- на Мали Иђош, Јавно ко- средине маја канцеларија
ка из Фекетића и општи- сетог јуна, од стране мно- ришта проглашена нају- мунално предузеће и Кан- ради и у Фекетићу. Канцене који су се представили гобројних гостију. Другог ређенијим.Последњег дана целарија за Роме су доби- ларија ради на пројектисвојим производима. Одр- дана манифестације при- манифестације одиграна ли похвале за ову акцију са ма хуманитарних органижана је и продајна изложба казан је и богати културно је и представа „Иза кули- Покрајинског и Републич- зација ХЕЛП и ГИЗ. Два
производа Удружења пољо- уметнички програм у којем са“, чланова АП из Врбаса. ког нивоа. Јавно комунал- момка ромске популације
но предузеће “Комунал“ је су недавно завршили курс
Усвојене допуне одлуке о буџету за текућу годину
са багером и две приколи- за виљушкаристу. Канцелаце изнело највећи терет по- рија успешно решава просла. Изнето је око 30 при- блеме везане за Роме на које
колица смећа и земље које указује ромска популација.
• „Увећавамо буџет за текућу годину и средствима које смо добили се ту накупљало година-

Уређење ромског насеља

Буџет увећан - средства из виших органа
од Републичке и Покрајинске владе“, рекао је Барањи Силард, руководилац буџета, на седници СО Мали Иђош.

Одлука о завршном рачуну буџета за прошлу годину уз извештај о ревизији финансијских извештаја, био је на дневном реду
20.заседања С0 Мали Иђош.
Уводно излагање поднео је
Барањи Силард, руково-

но, појаснио је Барањи, додајући да је доста средстава отишло на финансирање
индустријске зоне и то су
били највећи издаци за
прошлу годину. Говорећи
о примедбама из ревизије,
рекао је да треба усагласи-

дилац буџета и финансија
општине, који је рекао да су
приходи у буџету за претходну годину износили 380
милиона динара, а расходи око 360 милиона, и да се
та разлика преноси у буџет
за текућу годину. Дуговања
је било из претходног периода, према железници,
дуг је имао и Дом здравља,
али сада је све то измире-

ти правилнике о рачуноводственој политици као
и правилник о амортизацији основних средстава,
који мора израдити сама
локална самоуправа. Образложио је и измене и допуне одлуке о буџету за текућу годину, за који је рекао
да ће бити увећан за средства пристигла из виших
државних нивоа, која се

тичу одређених инвестирања у општини. Обе одлуке су усвојене једногласно.
Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о
општинској управи образложио је Данило Дабовић,
начелник ОУ, рекавши да
оне нису суштинске, само
легализују постојеће стање,
а тичу се формирања посебног инспекцијског надзора и службе за интерну ревизију, што не подразумева ново упошљавање. Одлуке о условима
за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине, као и ону
која се тиче постављања и
уклањања мањих монтажних објеката, образложио
је Имре Халгато, руководилац за привреду, а тицале су се извесних техничких грешака и промена, такође су усвојене једногласно. На седници је за новог
одборника изабран Бодоњи
Нандор, собзиром да је одборница Драгана Пешикан
тражила разрешење.

Општински Црвени крст у Фекетићу

Светски дан давалаца крви

Општинска организација
Црвеног крста Мали Иђош,
поводом Светског дана давалаца крви, већ традиционално обележава овај значајан датум, тако да су и
овог 14.јуна, припремили

Стога је за њих и уприличена пригодна свечаност
на којој су уручене повеље
онима који су једном дали
крв, они који су то учинили и до пет пута, добили су симболичне беџеве.

пригодну свечаност у Ватрогасном дому у Фекетићу
за своје чланство и за госте. „Ми у нашем друштву
имамо преко 200 чланова,
од тога 150 су редовни даваоци крви, људи који спашавају животе“, каже Андор Фонтањи, секретар.

Добровољним даваоцима
крви, онима који су дали
крв од десет до седамдесетипет пута уручена су признања, а добровољним даваоцима крви који су то чинили преко овог броја до
сто пута, уручене су значке.
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Hétvége a meggy jegyében Bácsfeketehegyen
• Június második hétvégéje a meggyről és Bácsfeketehegyről szól immár

több mint egy évtizede. Nem volt ez másként az idén sem, hisz június 8-án
megkezdődött a XIV. Bácsfeketehegyi Falunap és a XV. Bácsfeketehegyi
Meggynapok rendezvénysorozat. A szervezők az idén is gazdag, változatos programmal várták a kikapcsolódásra vágyó embereket.
A rendezvénysorozat az
óvodások karneváli sétájával vette kezdetét pénteken
tíz órakor, majd este nyolc
órakor a Soma színtársulat
mutatta be Kitty Flynn című
krimi-komédiáját.
A szombati nap volt a leg-

mozgalmasabb. Mindenki talált kedvére való szórakozást.
A délelőtt folyamán a gyerekek reggel tíz órától kézműves foglalkozáson vehettek
részt, ahol üvegre, képkeretre festhettek, varrhattak. A
hagyományos marhapaprikás főző versenyre mintegy
harmincan neveztek be, így
a háromtagú szakmai zsűrinek nem volt egyszerű a dolga. Az egésznapos kirakodóvásáron meggyből és mézből

készült termékeket mutattak
be a Hestia - bácsfeketehegyi
nők egyesülete, a Török méhészet és a Horkai gyümölcsfeldogozó. Az érdeklődők a
kézimunka-kiállítást is megtekinthették. Két királyi szakács szemet gyönyörködtető

gyümölcs- és zöldségszobrokat készítettek a nyári színpad előtti téren. A délelőtt folyamán kiosztásra kerültek
az irodalmi- és rajzpályázat
oklevelei is.
Este 18 órakor ünnepélyesen is megnyílt a rendzvénysorozat, amit kétnyelvű művelődési műsor követett. Felléptek a Feketics Művelődési Egyesület, az Izida Anyaés Gyermekvédelmi társulat tagjai, a Dušan Car Silni

Kulturális Központ, a Njegoš
Egyesület és az általános iskola diákjai valamint az ovisok. A műsort megtisztelte jelenlétével dr Szegedi Piroska,
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Újhelyi
Nándor, Törökkanizsa Képviselő-testületének elnöke és
testvértelepüléseink képviselői.
A szombati napot, a korábbi évekhez
hasonlóan tüzijáték és utcabál zárta. A zenét az Azzurro Band szolgáltatta.
A rendezvény harmadik
napján, vasárnap reggel 9.30
órakor ünnepi istentiszteletet
tartottak a református tempomban. Az igét Nagy Dávid
dunapataji lelkész hirdette.
A programsorozat 19.00
órakor ért véget az óverbászi Vladimir Popović amatőr
társulat Iza kulisa című vigjátékával.

Nyolcmillió dinár Kishegyes községnek

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz - és Erdőgazdálkodási Titkárság vízhálózatokra és szennyvízrendszerek kiépítésére és felújítására kiírt
pályázatán, Kishegyes község
nyolc millió dinárt kapott két
pályázat keretén belül.
A Tartományi kormány
nevében, a Tartományi kor-

mány alelnöke, Đorđe Milićević adta át a szerződéseket a sikeresen pályázó önkormányzatok képviselőinek.
Az egybegyülteket mr Vuk
Radojević, tartományi mezőgazdasági, víz - és erdőgazdálkodási titkár is üdvözölte.
Marko Lazić, Kishegyes
község elnöke elmondta,

hogy Kishegyes község két
sikeres pályázaton összesen
nyolc millió dinárt nyert, ebből 5,5 millió dinárt új kút fúrására fordítják Bácsfeketehegyen, 2,5 millió dinár pedig
a Szeghegyi kút felszerelésére van előlátva.

Három új számítógép a bácsfeketehegyi „Izida” Anya és
gyermekvédelmi társulatnak
• A bácsfeketehegyi „Izida” Anya és gyermekvé-

delmi társulat három új számítógéppel gazdagodott. A számítógépeket Glenn Morisson, Szerbia
ausztrál nagykövetének, Julia Feeney-nek a helyettese adományozta a társulatnak, az erre az
alkalomra szervezett sajtótájékoztató keretén
belül, amelyet jelenlétükkel megtiszteltek Marko Lazić, községi elnök, Kerekes Zoltán, községi
elnökhelyettes és Lukács Klára szociális ügyekkel megbízott tanácstag.
Az Ausztrál Nagykövetésg által támogatott, mintegy 5000 ausztrál dollár értékű projektumnak, amely
a „ Hátrányos helyzet és a
társadalmi kirekesztettség „
nevet viseli, fő célja a hátrányos helyzetű és fogyatékkal
élő személyek felzárkóztatása számítógépes oktatás segítségével. A projektumhoz
biztosítani kellett a megfelelő felszerelést illetve az ehhez

hogy a projektum sikerességét abban látja, hogy lehetővé teszi a fogyatékkal élő emberek felzárkóztatását, elsajátíthatják az informatika alapjait és ezáltal részévé válnak
egy szélesebb társadalmi rétegnek. Papp Julianna a társulat nevében köszöntét fejezte ki az ausztrál nagykövetség megjelent képviselőjének valamint Kishegyes község Önkormányzatának az el-

értő személyeket is. Az „Izida” Anya és gyermekvédelmi
társulat sikeresen leküzdötte
ezeket az akadályokat és ennek köszönhetően sikerült 6
diákot bekapcsolni a projektumba. Ők gyengénlátással,
diszleksziával és más egészségügyi problémákkal küzdenek. Sikerült nekik elsajátítaniuk a külön, számukra kialakított számítógépek
használatát. Papp Julianna,
az „Izida” elnöke elmondta

múlt évek során nyújtott támogatásáért.
Glenn Morrison örömét fejezte ki, hogy részese lehet a
projektum sikerének és hogy
az ausztrál nagykövetség részéről segíteni tudták a szervezetet és annak tagjait. Rámutatott a Szerbia és Ausztrália közötti jó viszonyra is.
A sikeres projektumért a
községi előljárók, Marko Lazić és Kerekes Zoltán is gratuláltak az Izidának.

SISTEM48
SISTEM48 egy egyedi információs rendszer, amely segítségével az Önök problémáinak bejelentéséhez elegendő egyetlen telefonhívás, SMS-üzenet, e-mail küldése, vagy Kishegyes község internetes honlapjához való hozzáférés. Az egész rendszert úgy terveztük, hogy az Önöket szolgálja, 24 órán át, az év
365 napján. Az alább felsorolt módokon tudnak hozzánk fordulni:
• Helyi hívás díja szerint a 024/ 731-421-es telefonszámon, 2 percben hangüzenet hagyható,
• SMS-üzenet küldésével a 063/ 699 998-as telefonszámra,
• Elektronikus postán a sistem48.maliidos@gmail.com címen,
• Kishegyes község internetes honlapján, www.kishegyes.com oldalon.
A rendszer maradéktalanul a lakosság szolgálatában áll, amely a rendszert igénybe véve könnyebben és gyorsabban megoldást találhat a közvállalat, felügyelőségi szolgálatok, a Községi Közigazgatási Hivatal és a helyi közösségek hatáskörébe tartozó problémáikra és kommunális vállalatokkal kapcsolatos gondjaira. SISTEM48 nem tudakozó és nem segélykérő rendszer.
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U organizaciji Crnogorskog nacionalnog savjeta

Pozorišna predstava „Crvena“
u Lovćencu

• „Veoma sam počastvovan dobrom komunikacijom sa publikom koju sam

imao tokom predstave, kultura je univerzalna, u ovim teškim vremenima
čitajte knjige, kako bi spasili svoju dušu, poručio je glumac Branisalv Lečić, nakon odigrane predstave.
Pozorišna predstava „Crvena“ u režiji crnogorskog
reditelja Danila Marunovića, odigrana je u Domu kul-

Podrška Pokrajinske vlade

Novo vozilo za Dom
zdravlja

Predsjednik Pokrajinske
vlade Igor Mirović uručio je
direktorici DZ “Dr Marton

da preduzima značajne mjere
koje treba da dovedu do potpune reorganizacije i unapre-

karš, konzul Crne Gore u Srbiji, kao i drugi članovi Nacionalnog savjeta crnogorske
nacionalne manjine. Predsta-

stu Džona Logana. Bez obzira na činjenicu da je stranac
radio tekst, kultura je univerzalna, rekao je Lečić, dok se
publika i sama mogla uveriti u vanvremenski karakter predstave i njenu univerzalnu životnu poruku. Inače, „Crvena“ je na stalnom repertoaru scene beogradskog
„Ateljea 212“ i izvodi se od novembra 2016.godine, na ovoj
sceni. Zahvaljujući Nacionalnom savjetu crnogorske nacionalne manjine, predstava
je stigla u Lovćenac, a ulaz
je bio besplatan. Svi oni koji
nisu došli, zaista su propustili
priliku da odgledaju vanredture u Lovćencu. Okupila je vu su maestralno odigrali no dobru predstavu u izvoprave ljubitelje teatra, a prisu- glumci Branislav Lečić i Mar- đenju vrsnih glumaca Lečistvovao joj je i Dragan Kan- ko Grabež, a rađena je po tek- ća i Grabeža.

Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine

Kancelarija u Lovćencu

Povodom dana nezavisno- ne u Republici Srbiji. Povo- nju su prisustvovali, pored
sti Crne Gore, u Lovćencu je dom otvaranja je organizova- predstavnika Nacionalnog
savjeta crnogorske
nacionalne manjine, i predstavnici
opštine Mali Iđoš i
pripadnici crnogorske nacionalne zajednice iz cijele Srbije.Prisutnima se
obratio predsjednik
Nacionalnog savjeta Miodrag Becić koji je pozdravio sve prisutne i
zahvalio se opštinskoj upravi Mali
Iđoš koja je pomogla da se realizuje
otvaranje kancelasvečano otvorena kancela- na i izložba fotografija „Crna rije u Lovćencu-, saopštili su
rija Nacionalnog savjeta cr- Gora 1914-1918 kroz objektiv iz Nacionalnog savjeta crnonogorske nacionalne manji- Bele Maćašovskog“. Otvara- gorske nacionalne manjine.

Šandor” u Malom Iđošu dr đenja zdravstvenog sistema u
Zdenki Stevović Vujović klju- Vojvodini.
čeve za novo sanitetsko vozi- Inače, u toku je rekonstruklo. Tom prilikom predsjednik cija Doma zdravlja za koju je

Mirović izjavio je da je većina
sanitetskih vozila namjenjena
manje razvijenim opštinama
u cilju pristupačne, kvalitetne i ujednačene zdravstvene
zaštite svih građana AP Vojvodine, te dodao da je jasno
vidljivo da Pokrajinska vla-

Kancelarija za upravljanje
javnim ulaganjima obezbedila oko 45 miliona dinara
bez PDV-a. Radovi teku planiranom dinamikom i za nekoliko mjeseci bi trebalo biti
završeni.

SISTEM48
Za prijavljivanje Vaših problema sada je dovoljan jedan jedini telefonski poziv, SMS poruka, e-mail, pristup na portal opštine Mali Iđoš. Ceo sistem je
osmišljen da bi Vama bio na usluzi i kao takav Vam stoji na raspolaganju 24 sata 365 dana godišnje. Možete nam se obratiti:
• Po ceni lokalnog poziva na telefon 024/ 731 421 ostaviti govornu poruku u 2 minuta,
• Slanjem SMS poruke na telefon 063/ 699 998,
• Pošaljite e-mail na adresu: sistem48.maliidos@gmail.com,
• Preko internet stranice opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
Sistem je u potpunosti u službi stanovništva, i koristeći sistem stanovništvo će moći lakše i brže rešavati probleme za koje su nadležni javno preduzeće,
inspektorska služba, Opštinska uprava, mesne zajednice i probleme vezane za komunalna preduzeća. SISTEM48 nije predviđen za pružanje informacije i materijalne pomoći.

