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Изградња магистралног колектора 
за отпадне воде у Малом Иђошу

Kishegyes Község Informátor

Нови колектор омогућиће 
одвођење отпадних вода 
из домаћинстава сва три 
насељена места општи-
не. “Настављамо изградњу 
пошто већ радимо пречи-
стач и настављамо да ра-
димо главни магистрални 
колектор фекалне канали-
зације вредан 737 милио-
на динара са пдв-ом. Ово је 

једна од највећих инвести-
ција у историји општине.

По завршетку ових радо-
ва планира се изградња се-
кундарне мреже у свим на-
сељеним местима општи-
не“, рекао је Марко Лазић, 
председник општине Мали 
Иђош.

Рок за изградњу маги-
стралног колектора је 600 

дана. “Надамо се када зав-
ршимо радове на овом 
магистралном колектору 
да ћемо доћи до средста-
ва како би се сви грађани 
општине прикључили, и да 
за две до три године завр-
шимо комплетно све радо-
ве“, изјавио је Золтан Kере-
кеш, заменик председника 
општине.

• 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.

Segítségnyújtás hatezer alkalommal

Канал Кула - Мали Иђош

Потписан уговор за бунар Мали Иђош

Пуњење канала Кула – Мали Иђош приводи се крају, 
истовремено  радови на изградњи језера у Ловћенцу теку 
планираним током.

• Kishegyes községben is sikeres volt a Vigyázzunk egymásra! csoport

Нови бунар

У Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумар-
ство, Марко Лазић, пред-
седник општине, потписао 

је уговор за бушење и опре-
мање новог бунара у Малом 
Иђошу. Вредност инвести-
ције је 5,6 милиона динара.
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Пакети од НАЛЕД-а за најугроженије

Апатинска пивара, Бам-
би, Атлантик група, Мар-
бо, Млекара Шабац и МK 
група припремиле су вели-
ке количине плазма кекса, 
УХТ и чоколадног млека, 
свежих јабука, сокова од ја-
буке, конзервираног куку-
руза шећерца, безалкохол-
ног пива, сланих грицкали-
ца и слаткиша. “Са жељом 

да помоћ стигне до оних 
којима је најпотребнија, за 
општину Мали Иђош пла-
нирана је количина од 480 
пакета са одабраним про-
изводима.

Испоруку производа је 
обезбедила Апатинска пи-
вара као директну подрш-
ку председника Управног 
одбора за општине у члан-

ству НАЛЕД-а. НАЛЕД ће 
наставити да прати ситуа-
цију и да се заједно са међу-
народним партнерима ан-
гажује на пружању неоп-
ходне подршке чланству у 
санирању ефеката панде-
мије“, саопштили су из НА-
ЛЕД-а и поручили: „Зајед-
но чинимо разлику“.

• Чланице НАЛЕД-а у знак солидарности и подршке издвојиле су прехрамбене 
производе из свог асортимана за општину Мали Иђош у сврху помоћи ради 
ублажавања последица које је изазвало ширење болести КОВИД - 19. 

У општини Мали Иђош 
подељени су хуманитар-
ни пакети за 130 ромских 
породица. Помоћ су обе-
збедили Канцеларија за 
инклузију Рома и општи-
на Мали Иђош како би се 
олакшао свакодневни жи-
вот ромских породица и 
још једном показала соли-
дарност са најрањивијим 
суграђанима. Подели су 

присуствовали председ-
ник општине Мали Иђош 
Марко Лазић и Јелена Јо-
вановић, покрајинска по-
сланица.

У сусрету са представни-
цима ромске заједнице раз-
говарало се и о побољшању 
услова становања и актив-
ностима које oпштина пла-
нира у наредном периоду.

Помоћ Ромима

Насипање гребаног 
асфалта у Малом Иђошу

У Малом Иђошу у ули-
цама које нису асфалтира-
не посут је гребани асфалт 
како би улице биле услов-

не за одвијање саобраћаја. 
Општина Мали Иђош је из 
сопствених средстава фи-
нансирала ове радове.

У току радови на капели у Фекетићу

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

Радови  на капели у  Ловћенцу

Почели су радови на реконструкцији и уређењу капеле у Ловћенцу. Радове финанси-
ра општина Мали Иђош.Вредност радова је око 4 милиона динара.

Помоћ за избеглице
Током ванредне ситуа-

ције услед пандемије коро-
на вируса у општини Мали 
Иђош подељено је 30 хума-

нитарних пакета за наjу-
гроженије породице из-
беглицa. Пакети су дона-
ција Фонда за пружање по-

моћи избеглим, прогнаним 
и расељеним лицима Ау-
тономне Покрајине Војво-
дине.

• Хуманитарни пакети за 130 породица
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Tegnap délelőtt a kishegye-
si önkormányzat kis tanács-
termében Marko Lazić, Kis-
hegyes község polgármeste-
re és a szennyvízhálózatot 
építő konzorcium képvise-
lői szerződést írtak alá, amely 
a községi szennyvízhálózat 
építésének első fázisára vo-
natkozik, konkrétan a köz-
ség mindhárom településén 
áthaladó fővezetékre.

Ennek építésén a konzorciu-
mot alkotó négy cég, az újvi-
déki 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 al-
polgármestere, 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 történelmé-
nek egyik legnagyobb értékű 
beruházásáról van szó. Ez al-
kalommal szerződést írtunk 
alá a szennyvízhálózat főve-
zetéke építésének kivitelező-
ivel. Ez a községi szennyvíz-
hálózat építésének folytatása, 
ugyanis Bácsfeketehegy mel-
lett már dolgozunk a községi 
szennyvíztisztító építésén. A 
fővezeték kiépítésének költsé-

gei 737 millió dinárt tesznek 
ki. Ez Kishegyes község tör-
ténelmének egyik legnagyobb 
volumenű beruházása, ami 
nagyon komoly előrelépést 
jelent a fejlődés szempontjá-
ból – mondta el a polgármes-
ter, majd arról is szólt, hogy 
a munkálatok határideje 600 
nap. Reményei szerint főve-
zeték építése határidőre be-
fejeződik, majd arról is szólt, 
hogy jelen pillanatban is fo-

lyik a községi szennyvíztisz-
tító építése, amely úgyszintén 
értékes projektum, és várha-
tóan határidőn belül elkészül. 
Lazić végezetül hozzáfűzte, 
hogy ezekre a projektumok-
ra a tartományi kormány biz-
tosította a forrást. A községi 
szennyvízhálózat fővezeté-
kének építése június elsején 
veszi kezdetét, a bácsfekete-
hegyi szennyvíztisztítónál – 
számolt be lapunknak Kere-
kes Zoltán. 

Befejeződött a közbeszerzés 
a szennyvízhálózat fővezeté-
kének építésére, és aláírtuk a 
szerződést a kivitelezőkkel. 
A beruházás értéke adó nél-
kül 613 millió dinár. A főve-
zeték Kishegyestől a Bácsfe-
ketehegyen épülő szennyvíz-
tisztítóig fog húzódni, mint-
egy 11 kilométer hosszan. A 
szennyvíztisztító építése is 
jól halad, ezért a tervek sze-

rint 600 nap alatt be fog feje-
ződni a fővezeték építése. El-
mondható, hogy ez egy tör-
ténelmi jelentőségű beruhá-
zása az önkormányzatnak, és 
már régóta nagy vágyunk a 
szennyvízhálózat kiépítése – 
nyilatkozta az alpolgármes-
ter, majd arról is szólt, hogy 
az idén a fővezeték kiépíté-
sének első fázisa fog megva-
lósulni, amelynek az értéke 
217 millió dinár. A munká-
latok a jövő évben folytatód-
ni fognak, mivel a tartomá-
nyi kormány biztosította rá a 
pénzt. A fővezeték megépíté-
se után csak a háztartások rá-
csatlakoztatása marad hátra, 
de az már egy következő pro-
jektum részét képezi. A leg-
fontosabb, hogy megkezdőd-
tek a munkálatok – fogalma-
zott Kerekes. 
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Épülhet a fővezeték

Kishegyes községben is sikeres volt a Vigyázzunk egymásra! csoport
A mögöttünk álló időszak 

számos új kihívás elé állí-
totta az embereket, különös-
képp azokat az idős szemé-
lyeket, akikre koruknál fog-
va a többhetes teljes kijárási 
tilalom vonatkozott. A Kis-
hegyes község települései-
nek magyar közösségeiben 
élő idős és beteg polgárok 
megsegítésére a Vigyázzunk 
egymásra! – Kishegyes és Bá-
csfeketehegy csoport sietett a 
rendkívüli helyzet idején. Az 
összefogást a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség hívta életre, 
és a segítségnyújtás mellett 
a polgárok informálásából is 
kivette részét. Sárközi István, 
a kishegyesi községi képvise-
lő-testület titkára a csoport 
munkája kapcsán elmondta, 
hogy számos tevékenységben 
voltak a polgárok segítségére.
– Az elmúlt ötven napban a 

Vigyázzunk egymásra! kez-
deményezés keretében szer-
veztük meg a kishegyesi és 
a bácsfeketehegyi magyar 
közösség mindennapjait. A 
rendkívüli állapot és a vele 
járó korlátozások új élethely-
zetet teremtettek, amit csak 
közösségi összefogással lehe-
tett átvészelni, de így sem volt 
egyszerű. Az egyik legfonto-

sabb feladatunk a naprakész 
tájékoztatás volt. A kezdemé-
nyezés azzal indult, hogy idős 
polgártársaink számára elvé-
geztük a mindennapi bevá-
sárlást és a gyógyszerek be-
szerzését. A mezőgazdasági 
termelőkkel külön foglalkoz-
tunk, mert a rendkívüli ál-
lapot sem szabhatott gátat a 
mezőgazdasági munkáknak 

– hallhattuk.
– Kapcsolatban voltunk a 
falugazdászokkal, valamint 
a tartományi és köztársasá-
gi tisztségviselőkkel is. Az 
önkormányzat megközelí-
téséből a cégeket segítettük, 
hiszen a stratégiailag fon-
tos vállalatok dolgoztak, és 
ezekbe el kellett, hogy jus-
sanak a munkavállalók. Eb-
ben nyújtottunk segítséget. 
Mind a mezőgazdasági ter-
melők, mind a cégek vonat-
kozásában állandó kapcsolat-
ban voltunk a rendőrséggel. A 
rendkívüli állapot ideje alatt 
jogsegély- és jogi ügyintézést 
biztosítottunk a polgároknak, 
az önkormányzat felé.
A 0–24 óráig hívható tele-

fonvonalon folyamatosan le-
hetett hozzánk fordulni bár-
milyen problémával kapcso-
latban – mondta el Sárközi, 

majd hozzáfűzte, hogy közös-
ségi igény alapján megszer-
vezték az internetes piacot is, 
a Facebookon keresztül.
– Tartományi támogatás-
sal Kishegyesen és Bácsfe-
ketehegyen több mint ezer-
háromszáz kisnyugdíjas szá-
mára biztosítottunk élelmi-
szerből és higiéniai szerek-
ből álló csomagot. Községi 
akció volt a fertőtlenítőszer 
biztosítása minden háztar-
tás számára. A VMSZ prog-
ramjának köszönhetően pe-
dig több mint hatvan kister-
melő kapott kukoricamagot 

– mondta el Sárközi.
A Vigyázzunk egymásra! 

csoportnak hatezernél több 
egyéni megkeresése volt a 
polgárok részéről, az elmúlt 
ötven nap alatt. Mintegy har-
minc aktivista dolgozott azon, 
hogy segítsenek a polgárok-
nak, emellett szervezetek és a 
helyi közösségek is bekapcso-
lódtak a munkába – mond-
ta el a képviselő-testületi tit-
kár, aki arról is szólt, hogy a 
magyar közösségek a rendkí-
vüli állapot ideje alatt türel-
mesek voltak, és betartották 
a szabályokat.

             Forrás: Magyar Szó

Segítségnyújtás hatezer alkalommal

A kishegyesi önkormányzat szerződést írt alá a szennyvízhálózat építésének kivitelezőivel – Ez a község egyik eddigi legnagyobb volumenű 
beruházása

Új kút épül Kishegyesen
Tartományi támogatással közel hatmillió dinár érték-
ben bővül a vízhálózat kapacitása

Kishegyesen két nagy ka-
pacitású és több kisebb kút 
biztosítja a vízellást a telepü-
lés lakossága számára. A ki-
sebb kutak régiek, és a vízho-
zamuk sem elégséges, ezért 
szükségessé vált egy harma-
dik, nagy kapacitású, modern 
kút beiktatása. A hét során az 
önkormányzat részéről hatal-
mas előrelépés történt ez ügy-
ben – számolt be lapunknak 
Szűgyi István, a községi kép-
viselő-testület elnöke.

Mi is részt vettünk a tarto-
mányi mezőgazdasági titkár-
ság által meghirdetett pályá-
zaton, és egy új kút kifúrá-
sára, valamint felszerelésére 
kaptunk pénzt. Ez a kút Kis-
hegyesen, a Verbászi út vé-
gén épülhet majd meg. A tar-
tományi titkárság 5,7 millió 
dinárt irányozott elő erre a 
projektumra.

Ennek az összegnek a húsz 
százalékát az önkormányzat 
biztosítja önrészként. Remé-
nyeink szerint az új kút na-
gyon gyorsan elkészül. Ter-
mészetesen mindenekelőtt 
kiírjuk a közbeszerzési pá-
lyázatot, majd kiválasztjuk a 
jelentkezők közül a munkála-
tok kivitelezőjét. Ennek az el-

járásnak mintegy másfél hó-
nap a lefolyása, úgyhogy leg-
feljebb két és fél hónap múlva 
kezdődhet meg a kiépítése – 
mondta el a képviselő-testü-
let elnöke. Az új kút kiépítésé-
vel lesz még egy nagy kapaci-
tású ivóvízforrása Kishegyes-
nek, ami a település déli, dél-
nyugati részét láthatja el víz-
zel. Ezzel együtt már elegen-
dő vizet tudnak szolgáltatni 
a felhasználók számára – fo-
galmazott Szűgyi.
Az egész falut madártáv-

latból tekintve a korábbi két 
nagy kapacitású kút és majd 
az új kút háromszög formát 
alkot. Idáig Kishegyesnek a 
délnyugati részét az úgyne-
vezett Újfaluban lévő B3-as 
kútról láttuk el ivóvízzel. Per-
sze léteznek kisebb kutak is, 
de azok 30-40 évesek, így in-
kább csak besegíteni tudnak a 
lakossági szükségletek ellátá-
sába, mintsem valós vízmeny-
nyiséget biztosítani. Amikor 
az új kutat hozzáadjuk a víz-
hálózathoz, akkor a település 
vízigényét immár nagyobb 
kapacitásban ki tudjuk majd 
elégíteni – számolt be az el-
nök.         

             Forrás: Magyar Szó
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Pismo podrške iz Bara

Poštovani,

Koristim priliku da Vam 
uputim prijateljske pozdra-
ve iz Bara u nadi da ove dane 
provodite u dobrom zdrav-
lju. S obzirom na epidemiju 
Covid-om 19 koja je aktuel-
na u čitavom svijetu pa tako 
i u Crnoj Gori u Baru, želim 
da Vam uputim podršku, da 
izdržite u ovim danima u si-
tuaciji sa kojom se svi po prvi 
put srećemo.

Opština Bar sprovodi mnoš-

tvo aktivnosti na sprječava-
nju širenja infekcije novim 
korona virusom u skladu sa 
odlukama Vlade Crne Gore, 
Instituta za javno zdravlje, 
Ministarstva zdravlja i Op-
štinskog tima za zaštitu i spa-
šavanje.

Stojim Vama i Vašim su-
građanima na raspolaganju 
i lično i preko Tima za zašti-
tu i spašavanje Opštine Bar 
za svaki vid pomoći i podrške 
koji je u ovom trenutku mo-
guć. Razmjena iskustava je od 
izuzetne važnosti kako bi što 
prije prevazišli izazov pred 

kojim smo se našli.
U duhu prijateljskih odnosa 

i dosadašnje uspješne sarad-
nje koju njegujemo, u nadi da 
ćemo što prije i sa minimal-
nim posljedicama po naše 
građane prebroditi ova teška 
vremena koja su nas sve za-
jedno zadesila i da ćemo biti 
u prilici da zajednički prosla-
vimo pobjedu nad najvećim 
neprijateljem modernog doba.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPŠTINE
Dušan Raičević

Podrška opštini Mali Iđoš
stigla iz Bara i Budve

Besplatni
pravni saveti

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

U duhu prijateljskih odnosa i uspešne saradnje rukovodstvo opština Budva i Bar 
uputili su pismo podrške predstavnicima opštine Mali Iđoš, kao i svim građanima, 
sa željom da što pre prebrode situaciju  nastalu usled pandemije “Covid 19”.

Uređenje kanala u 
Lovćencu

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

Pismo podrške iz Budve

Poštovani prijatelji,

Ovih dana i nedelja suoče-
ni smo sa dosadašnjom prijet-
njom do sada nepoznatog vi-
rusa  po živote naših sugrađa-
na  i negativnih  uticaja koji 
snažno utiču na tok života, 
kako pojedinaca tako i cije-
le zajednice.

Ovo je teška situacija za 
sve nas i za cijeli svijet i za-
ista 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 nared-

nom periodu, prilagođavaju-
ći se novonastalim  okolnosti-
ma, u svakom mogućem obli-
ku nastaviti našu saradnju.

Trenutna situacija nas pod-
sjeća da nakon svake teškoće 
dolazi, olakšanje. Život je ci-
kličan, 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 vre-
menima, da brinemo i da smo 
spremni za svaku vrstu po-
moći.

U  duhu saosjećanja i soli-
darnosti  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 preva-
ziđe  i nadam se našem sko-
rijem susretu.

Želim Vam svima dobro 
zdravlje, ljubav i mir.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Skupštine 
opštine Budva
Krsto Radović
Opština Budva

Poklon školi
Povodom 21. maja, Dana 

nezavisnoti Crne Gore, u 
prostorijama Nacionalnog sa-
vjeta Crnogoraca u Lovćen-
cu, direktoru osnovne ško-
le  „Vuk Karadžić“  gospodi-
nu Novaku Simoviću, pred-
stavnici  Nacionalnog savje-

ta i Udruženja Crnogoraca 
„Lovćenac“, Veselin Marti-
nović, Nikola Muhadinović 
i Dragan Martinović,  uruči-
li su poklon u vidu računar-
ske opreme  - jedan laptop i 
jedan projektor za jednu od 
učionica u školi.


