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Изградња магистралног колектора Канал Кула - Мали Иђош
за отпадне воде у Малом Иђошу

• Потписивањем уговора о изградњи магистралног колектора за
отпадне воде у Малом Иђошу направљен је крупан корак ка решењу
вишегодишњег проблема загађења реке Kриваје, која протиче кроз сва
три насељена места општине.

Нови колектор омогућиће
одвођење отпадних вода
из домаћинстава сва три
насељена места општине. “Настављамо изградњу
пошто већ радимо пречистач и настављамо да радимо главни магистрални
колектор фекалне канализације вредан 737 милиона динара са пдв-ом. Ово је

једна од највећих инвестиција у историји општине.
По завршетку ових радова планира се изградња секундарне мреже у свим насељеним местима општине“, рекао је Марко Лазић,
председник општине Мали
Иђош.
Рок за изградњу магистралног колектора је 600

дана. “Надамо се када завршимо радове на овом
магистралном колектору
да ћемо доћи до средстава како би се сви грађани Пуњење канала Кула – Мали Иђош приводи се крају,
општине прикључили, и да истовремено радови на изградњи језера у Ловћенцу теку
за две до три године завр- планираним током.
шимо комплетно све радове“, изјавио је Золтан Kере- Потписан уговор за бунар Мали Иђош
кеш, заменик председника
општине.

Segítségnyújtás hatezer alkalommal

Нови бунар

• Kishegyes községben is sikeres volt a Vigyázzunk egymásra! csoport

У Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Марко Лазић, председник општине, потписао

је уговор за бушење и опремање новог бунара у Малом
Иђошу. Вредност инвестиције је 5,6 милиона динара.
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Пакети од НАЛЕД-а за најугроженије
• Чланице НАЛЕД-а у знак солидарности и подршке издвојиле су прехрамбене •
производе из свог асортимана за општину Мали Иђош у сврху помоћи ради

Помоћ Ромима
Хуманитарни пакети за 130 породица

ублажавања последица које је изазвало ширење болести КОВИД - 19.

Апатинска пивара, Бамби, Атлантик група, Марбо, Млекара Шабац и МK
група припремиле су велике количине плазма кекса,
УХТ и чоколадног млека,
свежих јабука, сокова од јабуке, конзервираног кукуруза шећерца, безалкохолног пива, сланих грицкалица и слаткиша. “Са жељом

да помоћ стигне до оних
којима је најпотребнија, за
општину Мали Иђош планирана је количина од 480
пакета са одабраним производима.
Испоруку производа је
обезбедила Апатинска пивара као директну подршку председника Управног
одбора за општине у члан-

ству НАЛЕД-а. НАЛЕД ће
наставити да прати ситуацију и да се заједно са међународним партнерима ангажује на пружању неопходне подршке чланству у
санирању ефеката пандемије“, саопштили су из НАЛЕД-а и поручили: „Заједно чинимо разлику“.

Помоћ за избеглице

Током ванредне ситуације услед пандемије корона вируса у општини Мали
Иђош подељено је 30 хума-

нитарних пакета за наjугроженије породице избеглицa. Пакети су донација Фонда за пружање по-

моћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима Ау- У општини Мали Иђош
тономне Покрајине Војво- подељени су хуманитарни пакети за 130 ромских
дине.
породица. Помоћ су обезбедили Канцеларија за
инклузију Рома и општина Мали Иђош како би се
олакшао свакодневни живот ромских породица и
још једном показала солидарност са најрањивијим
суграђанима. Подели су

Радови на капели у Ловћенцу

присуствовали председник општине Мали Иђош
Марко Лазић и Јелена Јовановић, покрајинска посланица.
У сусрету са представницима ромске заједнице разговарало се и о побољшању
услова становања и активностима које oпштина планира у наредном периоду.

Насипање гребаног
асфалта у Малом Иђошу
Почели су радови на реконструкцији и уређењу капеле у Ловћенцу. Радове финансира општина Мали Иђош.Вредност радова је око 4 милиона динара.

У току радови на капели у Фекетићу

Радови на санацији и изградњи дела зграде капеле у Фекетићу приводе се крају.

У Малом Иђошу у улицама које нису асфалтиране посут је гребани асфалт
како би улице биле услов-

не за одвијање саобраћаја.
Општина Мали Иђош је из
сопствених средстава финансирала ове радове.
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Épülhet a fővezeték

A kishegyesi önkormányzat szerződést írt alá a szennyvízhálózat építésének kivitelezőivel – Ez a község egyik eddigi legnagyobb volumenű
beruházása
Tegnap délelőtt a kishegyesi önkormányzat kis tanácstermében Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere és a szennyvízhálózatot
építő konzorcium képviselői szerződést írtak alá, amely
a községi szennyvízhálózat
építésének első fázisára vonatkozik, konkrétan a község mindhárom településén
áthaladó fővezetékre.
Ennek építésén a konzorciumot alkotó négy cég, az újvidéki Imperial Buildings Kft.,
az újvidéki Energy Pro Kft.,
az újvidéki Flowtech Kft. és
a belgrádi Hydrovision Kft.
fog dolgozni. Az ünnepélyes
aláíráson jelen volt Kerekes
Zoltán, Kishegyes község alpolgármestere, Szűgyi István,
a községi képviselő-testület
elnöke és a községi tanács
tagjai. A szerződés aláírását
követően Marko Lazić arról

számolt be a médiának, hogy
Kishegyes község történelmének egyik legnagyobb értékű
beruházásáról van szó. Ez alkalommal szerződést írtunk
alá a szennyvízhálózat fővezetéke építésének kivitelezőivel. Ez a községi szennyvízhálózat építésének folytatása,
ugyanis Bácsfeketehegy mellett már dolgozunk a községi
szennyvíztisztító építésén. A
fővezeték kiépítésének költsé-

gei 737 millió dinárt tesznek
ki. Ez Kishegyes község történelmének egyik legnagyobb
volumenű beruházása, ami
nagyon komoly előrelépést
jelent a fejlődés szempontjából – mondta el a polgármester, majd arról is szólt, hogy
a munkálatok határideje 600
nap. Reményei szerint fővezeték építése határidőre befejeződik, majd arról is szólt,
hogy jelen pillanatban is fo-

lyik a községi szennyvíztisztító építése, amely úgyszintén
értékes projektum, és várhatóan határidőn belül elkészül.
Lazić végezetül hozzáfűzte,
hogy ezekre a projektumokra a tartományi kormány biztosította a forrást. A községi
szennyvízhálózat fővezetékének építése június elsején
veszi kezdetét, a bácsfeketehegyi szennyvíztisztítónál –
számolt be lapunknak Kerekes Zoltán.
Befejeződött a közbeszerzés
a szennyvízhálózat fővezetékének építésére, és aláírtuk a
szerződést a kivitelezőkkel.
A beruházás értéke adó nélkül 613 millió dinár. A fővezeték Kishegyestől a Bácsfeketehegyen épülő szennyvíztisztítóig fog húzódni, mintegy 11 kilométer hosszan. A
szennyvíztisztító építése is
jól halad, ezért a tervek sze-

rint 600 nap alatt be fog fejeződni a fővezeték építése. Elmondható, hogy ez egy történelmi jelentőségű beruházása az önkormányzatnak, és
már régóta nagy vágyunk a
szennyvízhálózat kiépítése –
nyilatkozta az alpolgármester, majd arról is szólt, hogy
az idén a fővezeték kiépítésének első fázisa fog megvalósulni, amelynek az értéke
217 millió dinár. A munkálatok a jövő évben folytatódni fognak, mivel a tartományi kormány biztosította rá a
pénzt. A fővezeték megépítése után csak a háztartások rácsatlakoztatása marad hátra,
de az már egy következő projektum részét képezi. A legfontosabb, hogy megkezdődtek a munkálatok – fogalmazott Kerekes.
Forrás: Magyar Szó

Segítségnyújtás hatezer alkalommal Új kút épül Kishegyesen
Kishegyes községben is sikeres volt a Vigyázzunk egymásra! csoport
A mögöttünk álló időszak
számos új kihívás elé állította az embereket, különösképp azokat az idős személyeket, akikre koruknál fogva a többhetes teljes kijárási
tilalom vonatkozott. A Kishegyes község településeinek magyar közösségeiben
élő idős és beteg polgárok
megsegítésére a Vigyázzunk
egymásra! – Kishegyes és Bácsfeketehegy csoport sietett a
rendkívüli helyzet idején. Az
összefogást a Vajdasági Magyar Szövetség hívta életre,
és a segítségnyújtás mellett
a polgárok informálásából is
kivette részét. Sárközi István,
a kishegyesi községi képviselő-testület titkára a csoport
munkája kapcsán elmondta,
hogy számos tevékenységben
voltak a polgárok segítségére.
– Az elmúlt ötven napban a
Vigyázzunk egymásra! kezdeményezés keretében szerveztük meg a kishegyesi és
a bácsfeketehegyi magyar
közösség mindennapjait. A
rendkívüli állapot és a vele
járó korlátozások új élethelyzetet teremtettek, amit csak
közösségi összefogással lehetett átvészelni, de így sem volt
egyszerű. Az egyik legfonto-

sabb feladatunk a naprakész
tájékoztatás volt. A kezdeményezés azzal indult, hogy idős
polgártársaink számára elvégeztük a mindennapi bevásárlást és a gyógyszerek beszerzését. A mezőgazdasági
termelőkkel külön foglalkoztunk, mert a rendkívüli állapot sem szabhatott gátat a
mezőgazdasági munkáknak
– hallhattuk.
– Kapcsolatban voltunk a
falugazdászokkal, valamint
a tartományi és köztársasági tisztségviselőkkel is. Az
önkormányzat megközelítéséből a cégeket segítettük,
hiszen a stratégiailag fontos vállalatok dolgoztak, és
ezekbe el kellett, hogy jussanak a munkavállalók. Ebben nyújtottunk segítséget.
Mind a mezőgazdasági termelők, mind a cégek vonatkozásában állandó kapcsolatban voltunk a rendőrséggel. A
rendkívüli állapot ideje alatt
jogsegély- és jogi ügyintézést
biztosítottunk a polgároknak,
az önkormányzat felé.
A 0–24 óráig hívható telefonvonalon folyamatosan lehetett hozzánk fordulni bármilyen problémával kapcsolatban – mondta el Sárközi,

Tartományi támogatással közel hatmillió dinár értékmajd hozzáfűzte, hogy közös- ben bővül a vízhálózat kapacitása

ségi igény alapján megszervezték az internetes piacot is,
a Facebookon keresztül.
– Tartományi támogatással Kishegyesen és Bácsfeketehegyen több mint ezerháromszáz kisnyugdíjas számára biztosítottunk élelmiszerből és higiéniai szerekből álló csomagot. Községi
akció volt a fertőtlenítőszer
biztosítása minden háztartás számára. A VMSZ programjának köszönhetően pedig több mint hatvan kistermelő kapott kukoricamagot
– mondta el Sárközi.
A Vigyázzunk egymásra!
csoportnak hatezernél több
egyéni megkeresése volt a
polgárok részéről, az elmúlt
ötven nap alatt. Mintegy harminc aktivista dolgozott azon,
hogy segítsenek a polgároknak, emellett szervezetek és a
helyi közösségek is bekapcsolódtak a munkába – mondta el a képviselő-testületi titkár, aki arról is szólt, hogy a
magyar közösségek a rendkívüli állapot ideje alatt türelmesek voltak, és betartották
a szabályokat.
Forrás: Magyar Szó

Kishegyesen két nagy kapacitású és több kisebb kút
biztosítja a vízellást a település lakossága számára. A kisebb kutak régiek, és a vízhozamuk sem elégséges, ezért
szükségessé vált egy harmadik, nagy kapacitású, modern
kút beiktatása. A hét során az
önkormányzat részéről hatalmas előrelépés történt ez ügyben – számolt be lapunknak
Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke.
Mi is részt vettünk a tartományi mezőgazdasági titkárság által meghirdetett pályázaton, és egy új kút kifúrására, valamint felszerelésére
kaptunk pénzt. Ez a kút Kishegyesen, a Verbászi út végén épülhet majd meg. A tartományi titkárság 5,7 millió
dinárt irányozott elő erre a
projektumra.
Ennek az összegnek a húsz
százalékát az önkormányzat
biztosítja önrészként. Reményeink szerint az új kút nagyon gyorsan elkészül. Természetesen mindenekelőtt
kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, majd kiválasztjuk a
jelentkezők közül a munkálatok kivitelezőjét. Ennek az el-

járásnak mintegy másfél hónap a lefolyása, úgyhogy legfeljebb két és fél hónap múlva
kezdődhet meg a kiépítése –
mondta el a képviselő-testület elnöke. Az új kút kiépítésével lesz még egy nagy kapacitású ivóvízforrása Kishegyesnek, ami a település déli, délnyugati részét láthatja el vízzel. Ezzel együtt már elegendő vizet tudnak szolgáltatni
a felhasználók számára – fogalmazott Szűgyi.
Az egész falut madártávlatból tekintve a korábbi két
nagy kapacitású kút és majd
az új kút háromszög formát
alkot. Idáig Kishegyesnek a
délnyugati részét az úgynevezett Újfaluban lévő B3-as
kútról láttuk el ivóvízzel. Persze léteznek kisebb kutak is,
de azok 30-40 évesek, így inkább csak besegíteni tudnak a
lakossági szükségletek ellátásába, mintsem valós vízmen�nyiséget biztosítani. Amikor
az új kutat hozzáadjuk a vízhálózathoz, akkor a település
vízigényét immár nagyobb
kapacitásban ki tudjuk majd
elégíteni – számolt be az elnök.
Forrás: Magyar Szó
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Podrška opštini Mali Iđoš
stigla iz Bara i Budve

Poklon školi

Povodom 21. maja, Dana
nezavisnoti Crne Gore, u
prostorijama Nacionalnog savjeta Crnogoraca u LovćenU duhu prijateljskih odnosa i uspešne saradnje rukovodstvo opština Budva i Bar cu, direktoru osnovne škouputili su pismo podrške predstavnicima opštine Mali Iđoš, kao i svim građanima, le „Vuk Karadžić“ gospodisa željom da što pre prebrode situaciju nastalu usled pandemije “Covid 19”.
nu Novaku Simoviću, predstavnici Nacionalnog savjePismo podrške iz Bara
tvo aktivnosti na sprječava- kojim smo se našli.
nju širenja infekcije novim
U duhu prijateljskih odnosa
Poštovani,
korona virusom u skladu sa i dosadašnje uspješne saradodlukama Vlade Crne Gore, nje koju njegujemo, u nadi da
Koristim priliku da Vam Instituta za javno zdravlje, ćemo što prije i sa minimaluputim prijateljske pozdra- Ministarstva zdravlja i Op- nim posljedicama po naše
ve iz Bara u nadi da ove dane štinskog tima za zaštitu i spa- građane prebroditi ova teška
provodite u dobrom zdrav- šavanje.
vremena koja su nas sve zalju. S obzirom na epidemiju
Stojim Vama i Vašim su- jedno zadesila i da ćemo biti
Covid-om 19 koja je aktuel- građanima na raspolaganju u prilici da zajednički proslana u čitavom svijetu pa tako i lično i preko Tima za zašti- vimo pobjedu nad najvećim
i u Crnoj Gori u Baru, želim tu i spašavanje Opštine Bar neprijateljem modernog doba.
da Vam uputim podršku, da za svaki vid pomoći i podrške
izdržite u ovim danima u si- koji je u ovom trenutku moS poštovanjem,
tuaciji sa kojom se svi po prvi guć. Razmjena iskustava je od
put srećemo.
izuzetne važnosti kako bi što
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Opština Bar sprovodi mnoš- prije prevazišli izazov pred
Dušan Raičević

ta i Udruženja Crnogoraca
„Lovćenac“, Veselin Martinović, Nikola Muhadinović
i Dragan Martinović, uručili su poklon u vidu računarske opreme - jedan laptop i
jedan projektor za jednu od
učionica u školi.

Uređenje kanala u
Lovćencu

Pismo podrške iz Budve
Poštovani prijatelji,
Ovih dana i nedelja suočeni smo sa dosadašnjom prijetnjom do sada nepoznatog virusa po živote naših sugrađana i negativnih uticaja koji
snažno utiču na tok života,
kako pojedinaca tako i cijele zajednice.
Ovo je teška situacija za
sve nas i za cijeli svijet i zaista nam je svima potrebna
solidarnost i podrška, a pravi
prijatelji se poznaju po tome
što su tu za nas i u lijepim i u

teškim vremenima.
Nadam se da ćemo u narednom periodu, prilagođavajući se novonastalim okolnostima, u svakom mogućem obliku nastaviti našu saradnju.
Trenutna situacija nas podsjeća da nakon svake teškoće
dolazi, olakšanje. Život je cikličan, a ovo je samo faza u
jednom velikom ciklusu. Nije
nam potrebna panika i sve
ovo će proći.
Želim da naglasim da smo
sa vama u ovim teškim vremenima, da brinemo i da smo
spremni za svaku vrstu pomoći.

U duhu saosjećanja i solidarnosti u svoje ime i u ime
Skupštine opštine Budva sve
Vas pozdravljam i da se , uz
Božiju pomoć i brigu svih nas
ova situacija što prije prevaziđe i nadam se našem skorijem susretu.
Želim Vam svima dobro
zdravlje, ljubav i mir.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik Skupštine
opštine Budva
Krsto Radović
Opština Budva

Pored brojnih radova na održavanju komunalne higijene u
Lovćencu u toku su i radovi na ćišćenju i uređenju kanala za
odvod atmosferskih voda.

Besplatni
pravni saveti
Svake srede, u periodu od 15 do 16 časova, u prostorijama MZ Lovćenac, advokat Srđan Lakić pružaće građanima naše opštine besplatne pravne savete.
Svi zainteresovani mogu da se prijave na tel 4735-022 ili
4735-744. Prijava telefonom je obavezna.

