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Желимо свим грађанима срећне Божићне и Новогодишње празнике!
Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Želimo svim građanima srećne Božićne i Novogodišnje praznike!

Почели радови на амбуланти у Ловћенцу и на
санацији свлачионица ФК «Његош»
Свечано обележен Дан општине Мали Иђош

Поводом 60 година од
оснивања и 75 година од ослобођења, општина Мали
Иђош је 26. новембра у
Дому културе у Фекетићу
имала свечаност обележа-

вајући ове значајне датуме.
Угледне званице из региона, истакнуте привреднике, политичке представнике покрајине и републике, црквене великодо-

Признање ватрогасцима из Малог Иђоша
Иштван Сиђи, председник СО Мали Иђош и Марко Лазић, председник општине, уручили су признање
које по први пут ове године општина додељује за Дан
општине - Добровољном ватрогасном друштву „Маронка Карољ“ из Малог Иђоша. Куриозитет је то што
ово Ватрогасно друштво постоји равно 145 година и
једно је од најстаријих у Војводини, али и најуспешнијих. Недавно су на такмичењу у Будимпешти, међу
многобројним екипама освојили прво место, а о делима и свему оном што раде у својој средини на корист
свих грађана, знају добро сви становници општине.

Kishegyes község 60 éves
• A községnapi ünnepségen elismerésben részesült a kishegyesi önkéntes tűzoltótestület

стојнике свих конфесија
са овог подручја, пријатеље из братских градова
региона, Црне Горе, Мађарске поздравио је Марко Лазић, председник општине.
Кроз видео бим гостима и дома ћинима
био је представљен развој и успеси општине
за само три и по године.
Филм је започео сликом
кружног тока код Фекетића који је адекватно осветљен за шта је уложено
5,5 милиона динара, следила су друга улагања, само за
асфалтирање улица у местима општине - 38 милиона динара, у реновирање
Дома здравља 45 милиона
динара, радило се на реновирању школа, предшколских установа, али круна
свега је пречистач отпадних вода који је вредан око
478 милиона динара, која
ће бити обезбеђена уз помоћ Управе за капитална улагања АП Војводине.
„ За нас и за побољшање
квалитета живота грађана је најважнија инвестиција пречистач отпадних
вода, решавање канализације и није мало за једну општину као што је
наша, а када је реч о улагању ради се о цифри од
преко 10 милиона евра.
Нисам незадовољан,али ја сам борац и убудуће истрајаћу и на више.
Имамо још проблема, то
је загађена Криваја и недовршена комасација,а
у плану имамо да завршимо индустријску зону
и већ знамо два заинтересована инвеститора,“рекао је Марко Лазић.

Грамата за општину
Општина Мали Иђош добила је од Српске православне цркве – Епархија бачка, архијерејску грамату признања. Ово признање додељује се за „оданост светој
православној вери и љубав према светој Православној
Цркви, на делу показану кроз помоћ и допринос“, пише
између осталог, на овом признању.

Председник гост код
Kарађорђевића
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Председник гост код
Kарађорђевића

Медицински уређај за све
aмбуланте
Општина Мали Иђош издвојила је средства за куповину медицинских уређаја
за амбуланту у Ловћенцу,Фекетићу и Малом Иђошу. Реч је о дефибрилатору (CARDIOLIFE TEC 5600

series). То је електрични медицински уређај који утврђује присуство или поремећаје срчаног ритма и
помоћу „електро шокова“
нормализује рад срца, и
користи се као прва помоћ

код срчаног удара и поремећаја срчаног ритма. Апарат је купљен за амбуланту
у Фекетићу, а у наредном
периоду ове уређаје добиће
и амбуланте у Ловћенцу и
Малом Иђошу.

Велико признање за општину

Поводом славе Светог
Андреја, коју обележава
Њ.K.В. престолонаследник
Александар Kарађорђевић,
на Белом двору одржана су
два славска пријема. Пријеми су одржани за представнике владе, дипломатски
кор, чланове Kрунског већа,
Kрунског савета и Kрунског кабинета, градоначелнике, академике, представнике министарстава
и Војске, монархистичких

клубова, међународних организација, националних
и међународних невладиних организација, установа културе, спортских
удружења, медија, здравствених установа, као и за
велики број угледних гостију из културног, политичког, пословног, академског и јавног живота Србије. Међу гостима био је и
председник општине Мали
Иђош, Марко Лазић.

Одржан Хуманитарни јавни час

зна њ е ,с т ру ч н и
жири којим председава проф,др
Радован Пејановић, бивши ректор
Новосадског Универзитета је одлучио да Општина
Мали Иђош,којом
као председник
са својим тимом
успешно руководите, заслужује
признање„Капетан Миша Анастасијевић“на нивоу АП Војводине,у категорији-За
развојне потенцијале и друштвеУ Галерији Матице српске, у категорији-за развојне по- ну одговорност“, наводи
18. децембра, председнику тенцијале и друштвену од- се, између осталог, у саопштењу стручног жирија.
општине Марку Лазићу говорност.
уручено је признање „Ка- „Након номинације за
петан Миша Анастасијевић“ угледно друштвено при-

„Изида“ обележила Међународни дан особа са
инвалидитетом у Фекетићу

Нисмо исти, али смо једнаки

Ку л т у рно-у ме т ни ч ко
друштво «П. П. Његош» и
Фолклорно удружење ветерана «Александрини анђели» из Ловћенца,14. децембра, организовали су Хуманитарни јавни час. Пред
пуном салом Дома културе
у Ловћенцу, они су публици дочарали своје пробе и
извели кореографије које
припремају за ову сезону.
Понесени празничним духом, помислили су на оне
који би се новогодишњем
пакетићу највише обрадовали. Прикупљена средства
и новчана донација Културно-уметничког друштва
«П. П. Његош» и Фолк-

лорног удружења ветерана «Александрини анђели» биће искоришћена за
куповину новогодишњих
пакетића за децу из угрожених породица у Ловћенцу. «Ово вече је доказ да је
наш Ловћенац хуман. Будимо поносни што смо успели
да обрадујемо малишане и
украсимо подножја њихових јелки. За њихов осмех,
и наше пуно срце, ове новогодишње празнике најавићемо песмом и игром и
желимо вам да их дочекате
у весељу.» - поручује Александра Михаљевић из Културно-уметничког друштва
«П. П. Његош».

„Ја сам човек. Нисмо исти,
али смо једнаки“, ово је био
мото овогодишњег обележавања Међународног
дана инвалида. Под тим
мотом Удружење „Изида“
за МНРО одржало је 3. децембра приредбу и изложбу радова чланова за многобројне госте и показали
су простор у коме пружају
услуге и дневни боравак за
око 15 штићеника. Приредба је била више него дирљива, госте су поздравили
штићеници и њихов психолог Бојана Богдановић.
Обратио им се и Марко Лазић, председник општине
Мали Иђош, који је рекао
да могу увек да рачунају
на подршку и помоћ локалне самоуправе, поручујући
им да су они најбољи у Малом Иђошу. Гостима су презентовани радови члано-

ва, украсни јастуци, радови
на свили, на ткачком разбоју, ручно рађени сапуни.
Они иначе током године
похађају разна надметања
у вештинама веза, израде
ручних радова и освајају
значајна признања у томе.
Показали су своју гимнастичарску салу, информатичку радионицу и онда су
приредили за госте приго-

дан кетеринг уз пажљиво биране тактове музике. Импресивно је оно што
ради Јулијана Пап из фекетићког Удружења „Изида“,
а то је све оно што су научили полазници, који се
оспособљавају да се укључе у друштвени живот, а о
успешности тог рада говоре и њихова насмешена и
задовољна лица.
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Községi támogatás a mezőgazdasági termelőknek

2019. márciusában megalakult Kishegyes község mezőgazdasági és falufejlesztési költségvetési alapja. A mezőgazdasági és falufejlesztési
ösztönzésekről szóló törvény
és a fenn említett alap rendelkezései alapján kidolgozásra került a község mezőgazdasági és falufejlesztési programja. Ez egy átfogó program, ami magába foglalja a
jelenlegi helyzet elemzését,
a jellemző trendeket a mezőgazdaságban, a tervezett
intézkedéseket stb. A program amelyre a Mezőgazdasági minisztérium megadta
jóváhagyását ez év júniusában került elfogadásra Kishegyes község tanácsának ülé-

sén. A program alapján, szeptemberben öt pályázat került
kiírásra:
1. Pályázat a piaci standok
bérletének társfinanszírozására
2. Pályázat az állatorvosi
szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és vitaminok beszerzési költségeinek
társfinanszírozására mezőgazdasági gazdaságok részére
3.Pályázat – szaporítóanyag
(sertés, kecske, juh és szarvasmarha) térítésére
4. Pályázat kockázatkezelésre a mezőgazdaságban
5. Pályázat a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházásba
A pályázatokra összesen

2.500.000,00 dinár lett elkülönítve a költségvetésből. Ebből 350.000,00 dinár a piaci
standok bérelésének társfinanszírozására; 400.000,00
dinár állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és vitaminok beszerzési
költségeinek társfinanszírozására; 200.000,00 dinár sertések, kecskék, juhok és szarvasmarhák szaporítóanyagának térítésére; 300.000,00
dinár kockázatkezelésre és
1.250.000,00 dinár mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházásra lett előlátva.
Összesen 95 pályázat érkezett be, amelyből 83 sikeres
volt. A nyertes pályázókkal
a község december 9-én támogatási szerződést írt alá.
A keretösszegből csaknem
800.000,00 dinár került szétosztásra.
Mivel az idén a gazdák nagy
érdeklődést mutattak a pályázatok iránt, azok jövőre is kiírásra kerülnek és a jelenlegiek mellet újak is lesznek, hogy
a támogatások a gazdák minél szélesebb körének elérhetők legyenek.

Év végi rendezvények az Izidában

Mozgalmas és tartalmas
hónapot tudhat hamarosan
maga mögött a bácsfeketehegyi „Izida” Anya és Gyermekvédelmi Egyesület.
December 3-a a fogyatékkal élők világnapja és a korábbi évekhez hasonlóan, az
Izida tagjai is méltó módon
emlékeztek meg erről a napról. Fogadást szerveztek, ahova meghívást kaptak az önkormányzat és az Izidával
együtt működő civil szervezetek képviselői. Az ünnepi
program keretében az idei évben felkészített produkciók
kerültek bemutatásra - sza-

valatok, zenés és táncos műsorok. Egy kisebb kiállítást is
megtekinthettek a vendégek
ahol a felhasználók által készített szappanok, gyertyák,
hímzések, szövések és karácsonyi díszek voltak megtekinthetők. Az idei évi megemlékezés eltért a korábbi
évekhez képest, hisz ezen a
napon az Izida felhasználói
látogattak el az önkormányzatba, idén viszont ők látták
vendégül az önkormányzat
képviselőit, Marko Lazić községi elnököt és Lukács Klárát,
szociális kérdésekkel megbízott tanácstagot.

Kishegyes község 60 éves

A községnapi ünnepségen elismerésben részesült a kishegyesi önkéntes tűzoltótestület

Iskolanapot ünnepeltek Kishegyesen

Felújított diákmosdókat adtak át

A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola napján a színházteremben vidám
műsort tartottak, amit a tanintézmény felújított diákmosdóinak átadása előzött
meg. Az iskolanapi ünnepségen jelen volt Szakállas Zsolt,
a tartományi oktatási titkárság altitkára is.
A diákmosdók felújítása
nagyon fontos lépés volt az
iskola életében – számolt be
a médiának Fülöp Valentin,
a kishegyesi iskola igazgatója.
– Nagyon rossz állapotban
voltak a diákmosdók, a fiúto-

alettben pl. a falak is veszélyt
jelentettek, ugyanis elváltak a
plafontól. A felújítás már nagyon ráfért erre az épületre, s
most a padlótól a tetőig mindent helyreállítottunk. Többek között kicseréltettük a
nyílászárókat, új vécék kerültek be, újracsempéztettük az
épületet, és új tetőszerkezetet
is kapott – mondta el az igazgató, majd hozzáfűzte, hogy a
felújítás mellett még sok tennivaló van az iskola épületén.
A régi nyílászáróknak csak
egy részét sikerült kicserélni, a többi még várat magá-

ra. Erre is próbálnak pénzt
szerezni.
A mosdók ünnepélyes átadását az iskolanapi műsor követte a színházteremben.
Az idén a Miénk itt a tér
című vidám, szórakoztató
műsorral készültek – számolt be Fülöp.
– Igyekeztünk minél több diákot bevonni a műsorba, és
a vidámságra, táncra, zenére helyeztük a hangsúlyt. A
műsort Hajvert Ákos rendezte, az összeállításban pedig
Molnár Márta és Vučinić Aleksandra segített. Úgy gondolom, hogy a műsor jól sikerült, és telt ház előtt adták
elő a diákok – mondta el az
igazgató, majd végezetül arról is szólt, hogy jövőre lesz
250 éve annak, hogy Kishegyesen megkezdődött a tanítás az iskolában. Ennek kapcsán szeretnék újrafesteni az
iskola régi épületét, valamint
kiadnak egy iskolai évkönyvet. Emellett szeretnének létrehozni egy állandó kiállítást,
amelyen bemtatnák régi iskolaszereket.
Forrás: Magyar Szó

Fotó: Lakatos János
A kishegyesi községi képviselő-testület tegnap délelőtt tartotta ünnepi díszülését a bácsfeketehegyi színházteremben.
A díszülést Kishegyes község napja alkalmából tartották, számos vendég jelenlétében. 1959-ben alakult meg
Kishegyes község Kishegyes,
Bácsfeketehegy és Szeghegy
településekből, mondta el
lapunknak Szűgyi István, a
községi képviselő-testület elnöke. Minden évben, amikor
megünnepeltük ezt a napot, a
baráti önkormányzatokból, a
tartományból és a minisztériumokból is hívtunk vendégeket. Szeretném megköszönni, hogy ez alkalommal is nagyon sokan vesznek részt az
ünnepségen. Kishegyes község most 60 éves, és merem
remélni, hogy még hatvanat megél. A mi községünk

az egyik legkisebb Vajdaságban, viszont olyan beruházásokkal és eredményekkel tud
büszkélkedni, amelyek megállják a helyüket. Ismerjük a
lehetőségeinket és a jövőben
azon leszünk, hogy ennek a
közösségnek többet és jobbat
hozzunk, s javítsuk az életminőséget, amennyire lehet
– számolt be az elnök, majd
arról is szólt, hogy az önkormányzat idén először osztott
ki elismerést a község napján.
– Idén a 145 éves fennállását ünneplő kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület köszönőlevelet
kapott az önkormányzattól. A 145 év nagyon sokat
jelent, másrészről pedig önkéntes tűzoltótestületről van
szó, melynek tagjai nap mint
nap szolgálják ezt a közösséget – fogalmazott Szűgyi.
Forrás: Magyar Szó
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Drugi Međunarodni festival folklora veterana u Lovćencu

Čuvari tradicije

Akcije u cilju veće bezbednosti dece
u saobraćaju

Fluorеscentni prsluci za sve prvake

Igrama iz Crne Gore KUD „P.P. Njegoš“ iz Lovćenca otvorio je drugi Međunarodni
festival folklora veterana, u Domu kulture Lovćenac.

U organizaciji KUD-a „P.P.
Njegoš“ i Udruženja „Aleksandrini anđeli“ iz Lovćenca u ovom mestu maloiđoške opštine održana je smotra folklora veterana, koja je
okupila učesnike iz Vojvodine, Srbije, Republike Srpske,
Hrvatske, mađarskog grada
Pečuja i celog regiona. Manifestaciju je otvorio organizator KUD“P.P.Njegoš“, nastupom pevačke grupe i pesmama iz Crne Gore. Prema
rečima Zorana Radovanovića, predsednika Udruženja
„Aleksandrini anđeli“, na manifestaciji je učestvovalo de-

vet folklornih ansambala sa
preko 200 učesnika. Udruženje „Aleksandrini anđeli“
koje je deo KUD „P.P.Njegoš“, tokom godine ima ve-

liki broj nastupa, na humanitarnim koncertima i na crnogorskim večerima. Umetnički rukovodilac KUD „P.P.
Njegoš“ i udruženja „Aleksandrini anđeli“ je Aleksandra Mihaljević, koja kaže da
udruženje čini grupa veterana koja je pre pet godina nastala kao rekreativna grupa i
počela da se bavi folklorom,
a prvi nastup su imali 2017.
godine i onda su grupu veterana oformili kao udruženje
Aleksandrini anđeli uz kud
„Njegoš“ i ove godine su već
domaćini drugog po redu Festivala veterana.

Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja opštine
Mali Iđoš u proteklom periodu sproveo je uspešno dve
akcije namenjene najmlađim
đacima - prvacima. Zoran
Vujinović, predsednik ovog
Saveta uručio je fluorеscentne prsluke prvacima u sve tri
osnovne škole u opštini. Tom
prilikom održano je predavanje o bezbednosti u saobraćaju, prezentovano je pravilno
korišćenje prsluka, kako bi

deca bila bezbednija u saobraćaju. Osim toga u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije distribuirani su i edukativni posteri za decu i mlade.
„Lokalna samouprava je prepoznala naše najmlađe učesnike u saobraćaju kao najranjivije, i shodno tome preduzima niz mera u cilju podizanja nivoa njihove bezbednosti u saobraćaju“, rekao je
Vujinović.

Karatisti pokazali vrhunski kvalitet

Početkom decembra u Beogradu je održan Kup Srbije za nade, kadete, juniore i
seniore...
Učešće je uzelo 450 takmičara iz 52 kluba.Takmičari KK “Njegoš” iz Lovćenca
osvojili su 4 medalje: Marta
Perlić zlato u katama u kategoriji - juniori 3. Nivo,Emil
Dudaš srebro u borbama u
kategoriji - nade -50kg,
Luna Vujović bronzana medalja u borbama u kategoriji kadeti +60kg, Teodora Tušup
bronza u borbama u kategoriji - nade -52kg.
Ubrzo nakon toga u Temeri-

nu je održan Kup Srbije za petliće, poletarce i pionire kao
i Tao Grand Prix. Na ovim
takmičenjima je učetvovalo
preko 450 takmičara iz oko
30 klubova. Takmičari iz KK
“Njegoš” su pokazali vrhunski kvalitet osvojivši 3 zlatne i 3 bronzane medalje na
Kupu Srbije:Višnja Krivokapić -zlatna medalja u katama,
Stanka Rudović- zlato u katama, Marko Škeljić - zlato u
borbama, Dunja Tomašević
bronzana medalja u katama,
Igor Čabai - bronza u katama i Tara Žekić - bronza u
katama. Na Tao Grand Prixu

osvojili su 7 zlatnih medalja i pehara i jednu bronzanu
medalju: Marta Perlić - zlato kate, Luna Vujović - zlato
kate, Dunja Tomašević - zlato kate, Bojan Jurić - zlato
borbe, Marko Škeljić - zlato
borbe, Tara Žekić - zlato kate,
Stanka Rudović - zlato kate i
Vuk Krivokapić - bronzana
medalja u katama. “Pre svega, čestitamo našim takmičarima na osvojenim rezultatima, a zahvaljujemo se opštini i sportskom Savezu opštine Mali Iđoš na finansijskoj
podršci tokom 2019 godine”,
rekli su iz uprave Kluba.

Ekološki projekat
Udruženje za zaštitu životne sredine Samit Grupa, u saradnji sa opštinom Mali Iđoš,
pokrenulo je projekat “Ekološki Pokret Mali Iđoš”.Glavni ciljevi ovog projekta su podizanje svesti građana, školske dece i omladine, poslovnih operatera i predstavnika lokalne samouprave o neophodnosti priključenja na
kanalizacionu mrežu i time
neutralisanja štetnih efekata

koje proizvode septičke jame,
te izbacivanje fekalnih i tehničkih voda u atmosferske
kanale i reku Кrivaju. Osim
toga cilj je i podizanje svesti
građana i poslovnih operatera o neophodnosti uštede pijaće vode, jer će od količina
utrošene vode prikazane na
vodomerima uticati i naplaćena količina vode ispuštene
u kanalizaciju.

