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O биогасном
постројењу

A szabadságharc és a 
szolidaritás emlékére

Почели радови на пречистачу
Игор Мировић, председник Покрајинске владе у посети 

Фекетићу

Приликом посете Игор 
Мировић, председник По-
крајинске владе на терену 
Фекетића у атару где су за-
почели радови на изградњи 
централног постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода насеља у општини 
Мали Иђош, саопштио је 
вредност инвестиције, која 
је од животне важности за 
ову општину. Он је похва-
лио Општинску управу 
Мали Иђош, која је међу 
првима у региону припре-
мила потребну документа-
цију и завршила неопход-
не радње како би се ура-
дио овај посао. Мировић 
је казао да Владу Покраји-
не чекају слични послови 
у другим општинама. „Већ 
за нешто мање  од годину и 
по дана имаћемо изграђен 
пречистач, паралелно ћемо 
радити на изградњи секун-
дарне мреже и главног ко-
лектора, не само овде већ 
и у Бачкој Тополи, наредне 
године очекујемо да ради-
мо пречистач у Србобра-
ну, па у Темерину“, иста-
као је Мировић, додајући 
да ће се наредних година 
планирати документација 

за чишћење тока реке Kри-
ваје  целим током и корак 

по корак, решити  огромне 
проблеме. Он је рекао да се 
други део проблема тиче 
изградњи фабрика за про-
изводњу питке воде, што је 
у Вршцу већ урађено уз по-
моћ Владе Србије, а ту су 

и други градови. Један део 
ових огромних послова ће 

финансирати Покрајина, 
један део Република, па и 
локалне самоуправе које 
ће од јануара, рекао је Ми-
ровић, имати на распола-
гању више новца у буџету 
и за послове од приоритета.

• „Вредност радова је преко 478 милиона, а у овој фази са нешто 
више од 200 милиона динара, радове финансира Управа за капитална 
улагања. Општинска управа је показала велику способност, јер мала 
општина као што  је Мали Иђош, успела је да припреми докуменатцију 
и да прва заврши посао“, рекао је Мировић у Фекетићу, 1. новембра 
приликом почетка радова на пречистачу.

Руски аташе у посети
Недавно је Алексан-

дар Kонанихин, ата-
ше за културу и спорт 
амбасаде Русије у Ср-
бији посетио општину 
Мали Иђош. Амбасадо-
ра  је угостио председ-
ник општине Марко Ла-
зић са сарадницима. Том 
приликом они су разго-
варали о сарадњи у обла-
стима спорта и културе.

 Министар пољопривреде Бранислав 
Недимовић, посетио ПП Фекетић

У оквиру посете ПП Фе-
кетић, министар Недимо-
вић, каже да је обухватио 
обилазак готово сваког села 
у Војводини, и посетом у 
Фекетићу завршава обила-
зак Севернобачког округа, 
преостаје обилазк још Бач-
ке Тополе и тиме се заврша-
ва обилазак овог округа и 
сеоских средина Војводи-
не.На имању фарме ПП Фе-
кетић, дочекао га је Марко 
Лазић, председник са оста-
лим челницима општине 
Мали Иђош, као и изве-
стан број пољопривред-
них произвођача из ове  
општине.“Разговарали смо 
и о томе како са постојећим 
системом за наводњавање  
омогућити, што већем броју 
пољопривредника да на-
водњавају своје земљиште. 

Обавестио сам их да ћемо 
упумпавати свежу воду у 
постојећи систем наводња-
вања, како би могло бити 
што више квалитетније и 
свежије воде за наводња-
вање за њиве пољопривред-
никa. Говорило се и о суб-
венцијама, али не много, 
колико или највише о био-
гасном постројењу, који 
ће градити ова компанија 
као и о систему за наводња-
вање. За изградњу по-
стројења за биогас у Ипар-
ду, ако су у систему обухва-
та,ова компанија може кон-
курисати, а ми финанси-
рамо малу и средњу пољо-
привредну производњу, док 
велики индустријски ком-
плекси иду кроз друге ли-
није“, рекао је Недимовић.

Историјски дан за општину Мали Иђош

„Ово је историјски дан за све нас у општини.Из-
градњом пречистача, ми утичемо на већи квалитет 
живота свих наших грађана, и овом приликом се за-
хваљујемо председнику Покрајинске владе Игору Ми-
ровићу за реализацију  инвестиције од животног зна-
чаја за општину. Такође инвестициони план председ-
ника Републике Александра Вучића обухвата реша-
вање проблема овог типа и верујуем да ћемо за две до 
три године решити и комплетну канализациону мре-
жу наше оптшине“, рекао је Марко Лазић, председник 
општине Мали Иђош.
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Донација за Дом здравља

Српско-руска мобилна клиника у Малом Иђошу

Представници општине 
Мали Иђош  уручили су  
три електрична бицикла и 
три дигиталне ваге за бебе, 
Дому здравља “Др Мартон 
Шандор“.

Средства за бицикла и 
ваге обезбеђена су путем 
пројекта општине Мали 
Иђош, а на основу конкур-
са  Кабинета министра без 
портфеља задуженог за де-
мографију и популациону 
политику.

Електрични бицикл и 

вагу за бебе, добиће све 
три амбуланте, у Фекетићу, 
Ловћенцу и Малом Иђошу. 
Додели бицикла и вага, 
присустовали су представ-
ници општине Марко Ла-
зић, председник општине 
Мали Иђош, Иштван Сиђи, 
председник СО, Клара Лу-
кач, чланица Општинског 
већа и др Марко Марти-
новић, вршилац дужности 
директора Дома здравља са 
медицинским особљем.

Хуманитарна акција ученика
Ученици Основне школе 

„Вук Караџић“ из Ловћен-
ца организовали су  хума-
нитарни вашар под слога-
ном „Буди и ти нечије сун-
це!“ „Наши ученици су 
на креативним радиони-
цама данима вредно и са-
мостално стварали своја 
мала, уметничка дела уз 
координисање наставни-
ка и педагога школе, како 
би за вас створили мали 
вашар рукотворина и по-
сластица. Цео пројекат је 
део пројекта „Искуствено 

учење“, у којем наша школа 
већ другу годину заредом 
узима учешће, у сарадњи са 

„Колпинг друштвом Србије“ 
који, иначе, има за циљ да 
оснажи младе људе и под-
ржи њихове иницијативе у 
стварању хуманијег, бољег 
и лепшег света за све нас“, 
саопштили су из школе. 
Акција је прошла одлично 
јер је само за неколико сати 
све продато. Новац ће бити 
употребљен у хуманитар-
не сврхе.

Хуманитарна мисија

Пројекат Српско-руска 
мобилна клиника, у окви-
ру којег су руски и српски 
лекари у току десет дана 
посетили десет насеља у 
општинама Врбас и Мали 
Иђош, спроведен је у пр-
вих десет дана месеца но-

вембра. Овај пројекат је је-
дан од најважнијих проје-
ката Руске хуманитарне 
мисије у 2019. години, а по-
себно је значајан за најста-
рију популацију овог краја, 
којима је отежан долазак 
до медицинских установа. 

Захваљујући овом пројек-
ту све структуре социјално 
угрожених могли су проћи 
лекарске прегледе и доби-
ти квалитетну медицин-
ску помоћ.

Одржана представа

Пажљивкова правила

Професионални глумци 
Матеја Поповић и Богдан 
Богдановић из Београда, 
су у Фекетићу у Дому кул-
туре одржали представу 
«Пажљивкова правила», а 
у организацији локалног 
Савета за координацију 
безбедности саобраћаја 
и Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Ср-

бије. Представи су прису-
ствовали ђаци прваци из 
Малог Иђоша, Ловћен-
ца и Фекетића као и деца 
предшколског узраста из 
Фекетића. Том приликом 
деци су уручени реквизи-
ти (флуоресцентне нарук-
вице), ради боље уочљиво-
сти у саобраћају..
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 A Vajdasági Magyar Szö-
vetség eredményes és kitar-
tó munkájának köszönhető-
en hamarosan megvalósul a 
szennyvíztisztító kiépítése. 

Ez egy nagyértékű és je-
lentős projekt, amit a Tarto-
mányi Kormány támogat a 
Tartományi Nagyberuházá-
si Igazgatóságon keresztül 4 
millió eurós összeggel. 
A remények szerint, a szeny-

nyvíztisztító kiépítésével pár-
huzamosan, megkezdődik 

magának a szennyvízháló-
zatnak a megépítése is.
A projekt jelentősége nem 

csak a víztisztításban merül 
ki, hanem hozzájárul az élet-
minőség javításához is.
A munkálatok már megkez-

dődtek Bácsfeketehegy hatá-
rában, a kivitelezőnek pedig 
másfél év áll rendelkezésé-
re, hogy a munkálatokat be-
fejezze.

                                     Forrás:
Pannon RTV

Szennyvíztisztító épül 
Bácsfeketehegyen

A Possession Hagyo-
mányőrző Egyesület és a kis-
hegyesi helyi közösség szer-
vezésében emlékeztek az 
1956-os magyar szabadság-
harcra.
A rendezvény alkalmi be-

széddel, és az 56-os esemé-
nyeknek szentelt emléktábla 
megkoszorúzásával kezdő-
dött. Kudlik Zoltán, a Nagy 
Imre Társaság elnöke a ma-
gyar szabadságharcról és an-
nak délvidéki vonatkozásai-
ról beszélt, külön kitérve arra, 
hogy a kishegyesiek milyen 
sokat tettek a menekültekért. 
A beszéd után az emléktáb-

lánál többek között virágot 
helyezett el dr. Csige Gábor, 
Magyarország Szabadkai Fő-
konzulátusának vezető kon-
zulja. A koszorúzást filmve-
títés követte, amit a szerve-
zők a Vajdasági Vándormo-
zival együttműködve valósí-
tottak meg. 

Később mécseseket helyez-
tek el a résztvevők az ‚56-os 
emléktábla előtt. Ez a moz-
zanat már több éve hagyo-
mányosan része a kishegye-
si megemlékezésnek.

Sándor István, a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség kishe-
gyesi szervezetének elnöke 

és az esemény egyik szerve-
zője arról számolt be a mé-
diának, hogy 3 évvel ezelőtt 
a Nagy Imre Társaság, Ma-
gyarország Szabadkai Főkon-
zulátusa, és a kishegyesi he-
lyi közösség együttműködé-
sének köszönhetően helyez-
ték el az emléktáblát a mű-
velődési otthon falára.

November 4-én lett elhe-
lyezve ez az emléktábla. Azért 
pont ezen a dátumon, mert 
ekkor telt el pontosan 60 év 
a forradalom leverése után. 
Az akkori Magyarországról 
számos irányba menekül-
tek az emberek, egy részük a 
déli határt választotta. Töb-
bek között Kishegyes is érin-
tett volt a magyarországi me-
nekültek befogadásában. A 
Pecze-kastély volt az egyik 
helyszín, ahol élelmet, me-
nedéket, és segítséget kaptak 
a megtorlás elől menekülők. 
A forradalom eszmeiségének, 
illetve ennek a jó szándéknak 
állítottunk emléket 2016-ban.

A szabadságharc és a szolidaritás 
emlékére

Ülésezett Kishegyes község 
képviselő-testülete

2019. november 18-án meg-
tartotta 33-dik ülését a köz-
ségi képviselő-testület. A ta-
nácsnokok 11 napirendi pon-
tot vitattak meg.

Határozat született a szeny-
nyvíz nyilvános szennyvíz-
csatornába való kinegedésé-
nek szanitáris és technikai 
feltételeiről illetve a község 
tulajdonában lévő ingósá-
gok köztulajdonjogának té-
rítménymentes átruházásá-
ról a kishegyesi Dr. Márton 
Sándor Egészségház részé-
re. Ez utóbbi határozattal az 
egészségház tulajdonába ke-
rült 3 elektromos kerékpár és 
3 babamérleg.

Az ülésen elfogadásra került 
Kishegyes község költségve-

tésének végrehajtásáról szó-
ló jelentés, amely ez év, janu-
ár-szeptemberi időszakát fog-
lalja magába.

Mivel a Dr. Márton Sándor 
Egészségház igazgató-és fel-
ügyelőbizottságának megbí-
zatási ideje lejárt, az ülésen 
felmentették az eddigi elnö-
köket és tagokat illetve kine-
vezésre kerültek a bizottságok 
új elnökei és tagjai. 
A tanácsnokok továbbá dön-

töttek a szabadkai Regionális 
hulladéktároló Kft. megalapí-
tási szerződésének módosítá-
sáról illetve a községi antikor-
rupciós terv alkalmazást kö-
vető munkatestület elnöké-
nek felmentéséről is. 

Filmvetítéssel, mécsesgyújtással emlékeztek Kishegyesen 1956-os eseményekre

Elektromos kerékpárok az egész-
ségháznak

A kishegyesi önkormányzat felszereléssel támogatta a Dr. Márton Sándor Egész-
ségházat

Tegnap délelőtt Kishegyes 
község önkormányzata há-
rom elektromos kerékpár-
ral és három digitális baba-
mérleggel ajándékozta meg 
a Dr. Márton Sándor Egész-
ségházat.
Az ünnepélyes átadáson je-

len volt Marko Lazić, Kis-
hegyes község polgármeste-
re, Szűgyi István, a képvise-
lő-testület elnöke, dr. Marko 
Martinović, az egészségház 

megbízott igazgatója, Lukács 
Klára, a községi tanács szoci-
ális ügyekkel megbízott tag-
ja, és az adományozási pro-
jektum felelőse, a községi ta-
nács tagjai és az egészségház 
patronázs szolgálatának kép-
viselői.
Az önkormányzat egy pá-

lyázati forrásnak köszönhe-
tően tudta beszerezni a ke-
rékpárokat és a mérlegeket, 
mondta el Lukács Klára.

A tavasz folyamán lehetősé-
günk nyílt részt venni egy pá-
lyázaton a népesedéssel fog-
lalkozó tárca nélküli minisz-
tériumnál. Ezen Kishegyes 
község mindhárom települé-
se számára egy-egy hordoz-
ható babamérlegre és elektro-
mos kerékpárra pályáztunk. 
A felszerelést azoknak a tere-
pes nővéreknek szántuk, akik 
a kisbabákat és kismamákat 
látogatják. Emellett a pályá-
zaton belül tíz előadásból álló 
sorozatot szerveztünk kisma-
máknak, elsősorban első szü-
lő anyukáknak. Az előadá-
sokat a topolyai egészségház 
szülészetének szakemberei 
tartották – mondta el Lukács, 
majd hozzáfűzte, hogy első 
alkalommal szervezték meg, 
de reményei szerint állandó-
sulni fog a kismamaképzés. 
Így az anyukáknak nem kell 
Topolyára utazniuk.
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„Zaljubljeni vitez od Morače“

U sklopu obilježavanja 
Dana Nacionalnog savjeta 
Crnogorske nacionalne ma-
njine u Srbiji, organizovano 
je izvođenje dječije predsta-
ve „Zaljubljeni vitez od Mo-
rače“ u Vojvodini. Izvođenja 
predstave su organizovana 
24. i 25. oktobra, a u ovoj in-

teraktivnoj komediji nastaloj 
po motivima stihova pjesni-
ka Velimira Ralevića iz Bera-
na, uživalo je nekoliko stotina 
mališana u Feketiću, Lovćen-
cu i Zmajevu.

Predstava je nastala u pro-
dukciji Udruženja Crnogo-
raca jugoistočne Srbije, pod 

pokroviteljstvom Uprave za 
dijasporu Crne Gore i Mini-
starstva kulture i informisa-
nja Srbije, a od premijere po-
četkom septembra predsta-
vu je do sada vidjelo više od  
4.000 gledalaca u 19 izvođe-
nja.

Vito kolo

Folklorno udruženje vetera-
na “Aleksandrini anđeli” na-
stavilo je svoju tradiciju dru-
gim Međunarodnim festiva-
lom veterana. “I dalje smo 
jaki i složni i ponosni jedni 
na druge. Preko dvesta uče-

snika prodefilovalo je ulica-
ma našeg malog mesta i našoj 
publici pokazalo raskoš noš-
nji i igara naše tradicije. Veli-
ko hvala svima koji su ulep-
šali naše drugo savršeno veče”   
poručili su iz udruženja.

Uspesi karatista

Povodom desetogodišnji-
ce rada i djelovanja Crno-
gorskog društva „Lovćen“ iz 
Lovćenca priređeno je kultur-
no veče za sve članove, pri-
jatelje i simpatizere društva.

U punoj sali Doma kulture 
u Lovćencu pristutne su za-
bavili sledeći učesnici: Bran-
ka Šćepanović, Rajko Rado-
vić, Bucko Mijović, Dejan 
Škuletić i Kulturno umjet-
ničko društvo “PP Njegoš” 
iz Lovćenca. Svojim prisu-
stvom uveličali su kulturno 
veče Dragan Đurović gene-
ralni konzul Crne Gore u Sr-
biji, predstavnici opštine Ce-
tinje i predsjednik Mesne za-
jednice Lovćenac. „Sjećam se 

kao juče kada smo odlučili da 
osnujemo Crnogorsko druš-
tvo „Lovćen“ sa ciljem da se 

beskompromisno borimo za 
crnogorski identitet, da pred-
stavimo običaje i kulturu cr-

nogorskog naroda. Deset go-
dina kasnije sa ponosom se 
prisjećamo šta smo sve uči-

nili za crnogorsku zajednicu 
u dijaspori. Posebno bih ista-
kao dvije manifestacije koje 
organizujemo već desetu go-
dinu, a to je raštanijada koja 
je deseti put održana prošle 
neđelje i Plemenske viteške 
igre koje kroz igru i takmi-
čenje ne daju da se zabora-
ve crnogorski običaji i kul-
tura.“ – izjavio je Željko Ka-
luđerović predsjednik druš-
tva.Iz Crnogorskog društva 

„Lovćen“ napominju da je ve-
liki doprinos za realizaciju 
koncerta imala Uprava za di-
jasporu Crne Gore.

Moja Crna Gora

Delegacija SUBNOR-a Crne Gore u poseti Lovćencu

Jubilarna X Raštanijada
U organizaciji Crnogorskog 

društva „Lovćen“ u centru 
Lovćenca je 10.11.2019. odr-
žana X „Raštanijada“, nad-
metanje u spremanju tradi-
cionalnog crnogorskog jela. 
U nadmetanju je učestvova-
lo 14 ekipa iz Lovćenca, Bač-
kog Dobrog Polja, Crvenke i 
Vrbasa, dok su se brojni po-
sjetioci uvjerili u umijeće ta-
kmičara.

Tročlani žiri odlučio je da 
ove godine najbolji budu:1. 
mjesto Petar Savić , 2. Stojan 
Radovanović, 3. Žarko Mija-
nović. Nakon takmičarskog 

dijela nastavljeno je zajednič-
ko druženje svih takmičara i 
gostiju. CD „Lovćen“ se za-

hvaljuje svim takmičarima i 
gostima koji zajedno dopri-
nose da „Raštanijada“ traje.

Početkom novembra održan je Kup Vojvodine karatea u  
Savinom Selu.

U konkurenciji od preko 350 takmičara iz 22 kluba KK 
“Njegoš” je ostvario sledeće rezultate:

Kate:
Zlatne medalje: Marta Perlić i Višnja Krivokapić
Srebrne medalje: Igor Čabai i Tara Žekić

Borbe:
Zlatne medalje: Marko Škeljić i Teodora Tušup
Srebrna medalja za Bojana Jurića
Bronzana medalja za Emila Dudaša.
Ostali takmičari nisu uspjeli da prođu u dugom i trećem 
krugu, ali se ipak većina plasirala za Kup Srbije. 

Koncert povodom deset godina rada Crnogorskog društva „Lovćen“
U organizaciji Crnogorskog društva „Lovćen“ iz Lovćenca 13. novembra održan je koncert pod nazivom „Lovćencu na dar“.

Festival veterana


