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Радови у Улици Баште у Малом Иђошу Почиње бушење бунара у
Фекетићу
A Kertsor utca aszfaltozása Kishegyesen

Опремање
два бунара

Ових дана почиње бушење бунара „БФ - 4“ у Фекетићу. Међутим, истовремено ће се како сазнajемо, радити и опремање бунара како у Фекетићу,
тако и у Ловћенцу. За ове намене локална самоуправа Мали Иђош је издвојила четири милиона
динара из буџета, и исто толико средстава успела
је да обезбеди и добије од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, како би комплетно опремила бунар у Фекетићу који ће бити избушен и
бунар у Ловћенцу.

Санација улица
у Малом Иђошу

Kátyúzás
Bácsfeketehegyen

Потписан уговор у Министарству привреде

Израда секундарне

канализационе мреже

Међународни фестивал
фолклора ветерана у
Ловћенцу

Поведимо
вито коло
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Асфалитрају
атарски
путеви
у Малом
и Ловћенцу
ОдржанисеДани
вишње
и дани
СелаИђошу
у Фекетићу

Вредност радова око шест милиона

Атарски путеви, један на
подручју Малог Иђоша, а
други на подручју Ловћенца, биће ускоро асфалтирани. „Реч је о некој новој
технологији која ће се примењивати током ових радова, где се меша земља и

бетон и на тај начин се добија квалитетно сређивање
атарских путева, заправо
асфалтирање“, каже Марко
Лазић, председник општине. Средства за извођење
радова око асфалтирања
атарских путева обезбе-

дила је локална самоуправа, дакле општина заједно
са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду
и обезбедила око педесет
посто средстава вредности
радова, који укупно износе
шест милиона динара.

Радови
у Улици
Баште
у Малом
Одржани
Дани
вишње
и дани
СелаИђошу
у Фекетићу

Санација улица у Малом Иђошу

Средства од Управе за капитална улагања Војводине, које је недавно локална самоуправа обезебедила у износу од 32 милиона динара биће утрошена
на сређивање и прављење
Улице Баште, за шта је
предвиђено око 21 милион
динара. За сређивање Улице Вук Караџић у Ловћенцу и њено проширивање за
метар, с обзиром да је уска,
биће утрошено око 11 милиона динара. Најављени су

Председник општине Мaрко Лазић у
Министарству привреде потписао

Уговор од 6,7 милиона
Први човек општине
Марко Лазић, био је 20.
јула у републичком Министарству привреде и
потписао Уговор за израду пројектне документације за израду секундарне
канализационе мреже за
општину. Ово је једна од
најважнијих инвестиција

општине Мали Иђош, јер
на тај начин би се умногоме средила канализациона мрежа у целој општини. Вредност овог Уговора чије је потписивање од
значаја за бољи стандард
и живот грађана овог
подручја, износи око 6,7
милиона динара.

Хуманитарни турнир

и радови у десетак улица у
Хуманитарни турнир ком од 15.00 часова. На
Малом Иђошу, што је око
«Наш Драган, Фекетић турниру ће присуствовадвадестак посто од укупног
2018» биће одржан у спор- ти 12 екипа по позивниброја улица у селу, које ће
тској хали у Фекетићу 5. ци. Турнир се завршава
бити саниране, изравнане,
опремљене, где ће бити за- августа (недеља) са почет- истог дана.
крпљене све рупе. Све ово
Меморијални турнир у малом фудбалу
биће урађено уз помоћ локалне самоуправе која ће
“Ненад Вукославчевић”
већ ангажоване машине
„Војводине-пута“, платити
за извршене радове, каже
Удружење “Наш Живот” учеснике имамо екипе из
председник општине Мар- из Ловћенца у сарадњи и Новог Сада, Суботице, Врко Лазић.
уз помоћ Општине Мали баса, Србобрана, Бачке ТоИђош, Спортског саве- поле, Малог Иђоша, Фекеза општине Мали Иђош и тића и Ловћенца, а ове гоМеђународни филмски фестивал кратког метра у Малом Иђошу
Месне заједнице Ловћенац, дине смо имали и екипу
организовало је по 5-ти из Требиња. Уједно ту су
пут Меморијални турнир и културни и спортски сау малом фудбалу “Ненад држаји у чему нам помажу
• Три дана Мали Иђош је био домаћин и преко 20 филмова прика- Вукославчевић”. Органи- КУД “П.П. Његош”, ЦКПД
заних из целог света, посвећен ромској тематици, а у жирију Међу- затор турнира Златко По- “Принцеза Ксенија” и Канардног фестивала кратког метра били су Даница Максимовић, повић каже да је ово тур- рате клуб “Његош”, сви из
Иван Карл и Иван Велисављевић, који су једногласно донели одлуку нир посвећен нашем дру- Ловћенца. “Имамо и погу и суграђанину Ненаду себно вече посвећено нада се главна награда додели филму „Испричај своју причу“, аутор- Вукославчевићу
али и свим шем другу Ненаду, где уз
ки Маје Леђенац и Лее Котлице. Фестивал је отворио Марко Лазић, младим Ловћенчанима који прикладан говор, ми њепредседник општине Мали Иђош.
су нас прерано напустили гови другови одиграмо реНакон доделе награда нај- госте, подсећајући на неке на отпор расизму и дискри- и нису више са нама. “Циљ вијалну утакмицу посвећебољим филмским оства- боље дане и друштва и фил- минацији према Ромима”, и организација турнира су ну њему и свим младим
рењима одлучено је да се ма, као и на време филм- која је додељена Саши Бар- окупљање што већег броја Ловћенчанима који нису
уместо глумице Ане Соф- ског „црног таласа“ и на- були, за кратки уметничреновић, именује глуми- дајући се неком бољем вре- ки трејлер. Приказана су
ца Даница Максимовић за мену које ће имати више остварења из Ирана, Канаде, Србије, Бугарске, Босне и Херцеговине, Француске и са Косова, а додати су и
филмови са партнерског фестивала “Балканс
Беyонд Бордер“.
Одржана је из- младих људи на једном ме- више са нама. Велику заложба Јан Вало сту ради дружења где се хвалност дугујемо свим
„На путу судби- уједно промовишу спорт, спонзорима који су сходно
не“ и низ конце- култура и хуманост. Тежи- својим могућностима пората током ма- мо да турнир добије тра- могли турнир, а посебну запредседницу Државе умет- „искри једнакости“. Дани- нифестације. Други Међу- диционални карактер”, ре- хвалност за помоћ у органости Стате оф Арт- , који ца Максимовић се обрати- народни филмски фести- као је Поповић. Сам тур- низацији дугујемо градосе ове године по други пут ла на отварању Фестивала вал кратког метра одржан нир окупља три категорије начелнику Суботице Богза редом одржава у Малом речима којима је предста- је под покровитељством учесника: пионире, кадете дану Лабану и директору
Иђошу. Посебно је био ин- вила директора Фестива- Министарства културе, По- и сениоре. За кадете и пи- Студенског центра у Носпиративан говор Зорана ла Таировића, као великог крајинског секретаријата онире су учешћа бесплат- вом Саду Зорану МартиТаировића, директора и до- мисионара кратког метра. за културу, као уз подрш- на, а све категорије добијају новићу”, истакао је након
маћина Фестивала, којим ФРОМ је награду доделио и ку локалне самоуправе и награде сходно освојеним турнира Поповић.
местима. Сваке године као
је на отварању поздравио „за ефектан и духовит позив њених привредника.

Гост глумица Даница Максимовић

Спорт, култура и хуманост
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Kishegyes: Fogadták a Vuk-diplomásokat

• A kishegyesi önkormányzatban több mint tízéves gyakorlat, hogy a legjobb tanulókat, a Vuk-diplomásokat egy fogadás keretében alkalmi ajándékokkal jutalmazza meg az önkormányzat.
Marko Lazić, Kishegyes 25 nyolcadikos érdemelte ki ban. Szügyi István hangsúközségi elnöke és Szügyi Ist- ebben az évben a végig szín- lyozta, hogy ezek a gyerekek
ván, a községi képviselő-tes- kitűnőknek járó elismerést, viszik most el Kishegyes jó
hírét a nagyvilágba, de számítanak arra, hogy többségük visszatér majd a tanulmányaik befejezését követően. A generáció diákjait a
ballagás alkalmával korában
már kihirdették, de itt is elhangzott, kik voltak a generáció legjobbjai. A kishegyesi iskolában ezt a megtisztelő címet ifj. Gál József, a
szerb tagozaton pedig Dejana Mihajlović érdemelte ki. A
tület elnöke, Kerekes Zoltán a Vuk-diplomát. Az önkor- szeghegyi általános iskolában
alpolgármester és a községi mányzat ajándékaként elvi- Vuk Apostolovski, a bácsfeketanács tagjainak társaságá- szik a gyerekeket a bácspet- tehegyiben pedig a magyar
ban fogadta a kishegyesi köz- rőci Petroland Aquaparkba. diákok közül Cucity Iván, a
ség Vuk-diplomásait, illetve Emellett a következő tanév- szerb végzősök közül Tijana
a szülőket és a tanárokat is. ben az önkormányzat fedezi Jagić érdemelte ki a legjobbAz önkormányzat három te- a Vuk-díjasok utazási és kol- nak járó elismerést.
lepülésén működő három ál- légiumi költségeit is, az előző
talános iskolájában összesen évek gyakorlatával összhangForrás: Vajma.info

Topolyára és Kishegyesre látogatott Igor Mirović
tartományi kormányfő és Pásztor István,
a Tartományi Képviselőház elnöke

• Tárgyaltak a Krivaja folyót leginkább szennyező üzemek képviselőivel, a
topolyai községi képviselő-testület üléstermében bemutatták a városi szen�nyvíztisztító terveit, a delegáció megtekintette az építkezés leendő helyszínét, majd Kishegyesre látogattak, mivel ez a község a legjobban érintett a
topolyai vízszennyezés kérdésében, a község mindhárom településén bűzlik a Krivaja.
A küldöttség Kishegyesen
személyesen meggyőződött
a Krivaja folyó állapotáról.
A látogatás végén a sajtónak
nyilatkozva Pásztor István

elmondta, egy alapvető környezetvédelmi probléma: a
szennyvizek tisztítása, valamint ezzel összefüggésben a
Krivaja kérdése volt a megbeszélések témája. – Ez a probléma kisebb-nagyobb intenzitással már évtizedek óta folyamatosan terheli a lakoso-

kat. A mai napon is éreztük
ennek a problémának a „szagát”. Örömmel állapítom meg,
hogy az elmúlt időszakban
mindkét önkormányzat je-

lentős eszközöket és szellemi
erőforrást mozgósított, hogy
elkészüljenek a tervek, amelyek lehetővé teszik a víztisztítók kiépítését. Abban állapodtunk meg, hogy mind a
topolyai – amely értéke kb.
350 millió dinár –, mind a
kishegyesi –amely értéke kb.

Kátyúzás Bácsfeketehegyen
Június folyamán Bácsfeketehegyen sor került az utcák
kátyúzására. A munkálatok
a bácsfeketehegyi helyi kö-

utcában kezdődtek. A Hős
utcában is folytak kátyúzási munkálatok, illetve az Ivo
Lola Ribar utcában végeztek

zösség tervei alapján zajlottak le a kishegyesi Komunál
Közvállalat beruházásával. A
munkálatok során a legros�szabb állapotban lévő utcák
kerültek javításra. Mivel a
Július 13-a utcában intenzív
forgalom zajlik az ott lévő cipőgyár miatt, ez az utca kifejezetten rossz állapotban volt,
így a munkálatok ebben az

javításokat a vízvezeték-hálózaton, majd ezt követően
a szükséges útjavításokat is
elvégezték. Juhász Attila, a
bácsfeketehegyi helyi közösség titkára elmondta, hogy
a Kis Ernő és a Testvériség
utca kátyúzására is sor kerül. A munkálatok kivitelezője a Vojput Kft.

Ülésezett a kishegyesi
képviselő-testület
• Június 14-én ülésezett a kishegyesi képvise-

lő-testület. A sorrendben 20. ülésen kilenc napirendi pontot kellett megvitatniuk a képviselőknek.

Egyik lényeges napirendi
pont a 2017-es évi zárszámadás elfogadása volt. Szűgyi
István, a képviselő-tes250 millió dinár – esetében,
tület
elnöke elmondta, hogy
hogy a 2019-es és a 2020-as
Kishegyes
község 2017-es évi
költségvetési évben önkormányzati és tartományi forrásból fogjuk támogatni a felépítésüket. – Abban állapodtunk meg a cégek képviselőivel, hogy egyrészt ők is elkészítik a termelésükből kibocsájtott szennyvíz tisztítására vonatkozó terveket, másrészt pedig azt néztük meg,
hogyan tudunk hozzájárulni a cégek víztisztítóinak a
felépítéséhez, hogy megszűnjön a folyó ipari szennyezése.
Bizakodó vagyok, noha sokadszorra futunk neki en- zárszámadását átnézték a renek a problémának. Azt lá- vizorok és kisebb hibáktól eltom, hogy talán most meg- tekintve jónak találták, így
teremtődtek a feltételei, hogy az elfogadásra kerülhetett. A
a nekifutáson és az akaraton zárszámadás elfogadásához
túl biztosítani tudjuk azokat kapcsolódott a következő naa forrásokat, amikből ezek a pirendi pont is, ami a közsétervek meg tudnak valósulni gi költségvetés módosítására
vonatkozott. A tavaly decem– hangsúlyozta Pásztor.
berben elfogadott költségvetés összege nem változott,
Forrás: Magyar Szó
mindössze nagyon kis ös�-

szeggel. Az idén befolyt pénzeket, amiket a Tartományi
Nagyberuházási Alaptól és
különböző titkárságoktól kapott a község, be kellett építeni a költségvetésbe. A helyi

közösségek esetében is kedvező változások történtek: a helyi közösségek részére előlátott összegek nem változtak,
csak az átcsoportosításukra
került sor. Ez azt jelenti, hogy
a helyi közösségek ilyen módon sokkal inkább arra tudják fordítani a pénzüket, amire szükség van és amire a polgárok megszavazták a helyi
járulékot.
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Najbolji recitatori na crnogorskom jeziku iz Vojvodine

U pośeti Cetinju

•Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo “Princeza Ksenija” iz Lovćenca

organizovalo je nagradno putovanje u prijestonicu Cetinje za pobjednike
druge “Pokrajinske smotre recitatora na crnogorskom jeziku” koja je u decembru prošle godine održana u Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu, uz učešće 14 škola iz 5 opština i 11 vojvođanskih mjesta.
Gosti Cetinja su bili mladi recitatori Jovan Čabarkapa i Jovan Dragnić učenici
Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” iz Vrbasa, Jana

Krivokapić iz Gimnazije i
ekonomske škole “Svetozar
Miletić” iz Srbobrana i Maša
Bilić učenica Gimnazije “Žarko Zrenjanin” iz Vrbasa. Sa
njima su bili i njihovi mentori, učiteljica Nada Krivo-

kapić, nastavnica Tatjana
Lelić i profesori književnosti Mladen Đuričić i Lidija
Miljanić. Delegaciju je predvodio Nenad Stevović, publi-

cista, istraživač i organizator
crnogorske dijaspore. Gradonačelnik Cetinja Aleksandar
Kašćelan je za goste iz Vojvodine upriličio prijem u svječanoj sali prijestonice. Tom
prilikom on je izrazio po-

štovanje što su Crnogorci u
Lovćencu i Vrbasu sačuvali
nacionalni identitet i što brojnim aktivnostima edukuju
mlade da njeguju crnogorski
jezik, kulturu i tradiciju, jer
su oni, kako je rekao, čuvari
vremena koje je pred nama.
Na Fakultetu za crnogorski
jezik i književnost učenike i
prosvjetne radnike je primio
i sa njima razgovarao dekan
Adnan Čirgić, koji je istakao
veliku ulogu udruženja “Krstaš” i Crnogorskog kulturno
prosvjetnog društva “Princeza Ksenija” na promociji crnogorskog jezika u dijaspori. Tokom boravka na Cetinju gosti iz Vojvodine su obišli znamenitosti grada, Dvorac kralja Nikole, muzeje, Crnogorsko kraljevsko pozorište, cetinjski manastir, Ivanova korita i Njegošev mauzolej na Lovćenu, - saopštili su
iz CKPD “Princeza Ksenija”.

Međunarodni festival folklora veterana u Lovćencu

Povedimo vito kolo

Naziv kulturne manifesta- folklora veterana okupio je smotru folklora. Minјa Kricije, smotre folklora, održa- mnogobrojne folklorne gru- vokapić je jednom narodne krajem juna u Domu kul- pe iz opštine i okruženja, ali nom zdravicom pozdravio
prisutne, a publici se obratila i Aleksandra Mihaljević, umetnički rukovodilac
Folklornog udruženja veterana „Aleksandrini anđeli“. Ovo Udruženje nastalo
je još 2014. godine u okviru
KUD „P.P. Njegoš“, registrovano je 2017.godine pod nazivom „Aleksandrini anđeli“.
Festival folklora su osim lokalne samouprave Mali Iđoš,
MZ Lovećanc podržali i brojture Lovćenac, glasio je „Po- je privukao i pažnju, isto toli- ni privrednici, ali i pojedinci
vedimo vito kolo“. Pod tim ko mnogobrojne publikе koja iz opštine i okruženja.
motom Međunarodni festival je sa zadovoljstvom ispratila

Dan nezavisnosti Crne Gore u Beogradu

Među zvanicama predstavnici
opštine Mali Iđoš

Ambasada Crne Gore u Beogradu organizovala je svečani koncert Simfonijskog
orkestar Crne Gore i Hora

ni se pojavio i internacionalni
kvartet renomiranih solista:
sopran Snežana Savičić-Sekulić i mecosopran Iva Mr-

RTS-a povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Crne
Gore i Dana Evrope.
Dva ansambla koji su najbolji reprezenti muzičke kulture
svojih zemalja, pod upravom
dirigenta Crnogorskog simfonijskog orkestra, istaknutog ruskog umjetnika Grigorija Kraska, prvi put su nastupili zajedno. Uz Crnogorski simfonijski orkestar i Hor
Radio-televizije Srbije, na sce-

voš iz Srbije, tenor David Lefor iz Francuske i bas Ivajlo
Đurov iz Bugarske.
Ambasador Crne Gore u Beogradu Branislav Mićunović
je kazao da je novootvorena
Kombank dvorana bila mala
da primi sve zvanice. Obeležavanju Dana nezavisnosti
Crne Gore u Beogradu, prisustvovao je i predsednik opštine Mali Iđoš, Marko Lazić.

Dan državnosti Crne Gore

Veliki koncert

Povodom Dana državnosti Crne Gore 13.jula u Vrbasu, u organizaciji Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine, održan je
spektakularan koncert Sergeja Ćetkovića. Kako se navodi u saopštenju NSCNM,
uz nezapamćeno interesovanje i prigodno umjetnički
program, prisutnima su se
obratili predsjednik NSCNM
Miodrag Becić i predsjednik
Opštine Vrbas Milan Glušac.

Čak i oni koji nisu Crnogorci znaju koliko je sudbonosno Crna Gora vezana za 13.
jul. Kada kažemo 13. jul mislimo na ponosni crnogorski narod, pravdu, teško stečenu slobodu, ali i na prkosni
osmeh Ljuba Čupića koji je
pokazao put ratom zahvaćenoj Evropi. Zbog svega toga
mi ta osjećanja prenosimo na
sledeće generacije, istakao je
predsjednik Becić.

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 informacijа i materijalne pomoći.

