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За општину Мали Иђош 493 милиона динара

• Игор Мировић, председник Покрајинске владе доделио је уговор за наставак финансирања изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода у Малом Иђошу, као и уговор за изградњу магистралног колектора фекалне канализације
у општини. Вредност ових уговора је 493 милиона динара.
Председник
Покрајинске
владе Игор
Мировић уручио је уговоре представницима 22 локалне самоуправе у АП
Војводини за
финансирање
и суфинансирање пројеката у областима водопривреде и
заштите вода,
локалног и
регионалног
е кон о м с ког
развоја, са-

обраћајне инфраструктуре, енергетске ефикасности,
предшколског и основног
образовања и васпитања и
у области развоја спорта.
Реч је о пројектима који се
реализују преко конкурса
Управе за капитална улагања Војводине.
Уручивању уговора присуствовао је и директор
Управе за капитална улагања Војводине Недељко
Kовачевић.
Мировић је доделио и
уговоре за наставак финансирања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Иђошу, као и уговор
за изградњу магистралног

Свлачионице ФК “Његош“ комплетно обновљене

колектора фекалне канализације у општини Мали
Иђош. Вредност ових уговора је 493 милиона динара.
Свечано уручење уговора
било је уприличено у холу

зграде Покрајинске владе,
а испред општине Мали
Иђош свечаности је присуствовао и уговоре потписао Марко Лазић, председник општине.

Нови изглед трибина на стадиону у Фекетићу

На понос успешном клубу Општина oбезбедила
средства уз помоћ Управе
за капитална улагања

Захваљујући локалној самоуправи Мали Иђош, и МЗ Ловћенац, које
последњих година најпре улажу у
оне успешне и најбоље, свлачионице ФК „Његош“ су добиле нови изглед. Свлачионице су у потпуности
реновиране и обновљене, а свака-

ко да су значајне фудбалерима за сваки наступ
и припрему за излазак
на зелени терен. Фудбалери ФК „Његош“ у последње време на спортским стадионима нижу
успехе па се налазе на
првом месту на табели подручне фудбалске
лиге Суботице - ПФЛ.
На овај начин ФК „Његош“ успешно представља општину Мали
Иђош, па су челници општине
Мали Иђош својски подржали ову
идеју за нови изглед свлачионица
и пружили подршку Фудбалском
клубу да има боље услове за рад.

A gyermekek biztonságáért

Уз помоћ локалне самоуправе Мали Иђош преурeђен је изглед трибина на фудбалском стадиону у овом месту општине.
Локална самоуправа у свом фокусу пажње једнако има све своје
месне заједнице и места општине, тако да пројектима аплицира код виших органа власти
како би успела да обезбеди средства и за њихово сређивање.
Овога пута то је био фудбалски
стадион који осим играча - фудбалера окупља и младе овог места и служи за спорт и рекреацију.
Нови изглед трибина је обра-

довао спортисте – фудбалере, али и становнике овог места.
За ове намене локална самоуправа је обезбедила пројекат који
је финансирала Упрaва за капитална улагања Војводине у износу око дванаест милиона динара уз порез за додату вредност, колико је коштала инвестиција преуређења трибина.
Фирма ГПО Мега доо, која је изабрана као најповољнији понуђач била је извођач радова
на фудбалском стадиону у Фекетићу, а радови су завршени у периоду за око два месеца.
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•

Унапређење квалитета живота у нашој
заједници

У протеклих неколико година руководство општине Мали Иђош труди се да побољша квалитет живота својих суграђана.
У овом броју Информатора представићемо део онога што је урађено, а у следећем броју Информатора писаћемо о даљим
плановима.

Златко Поповић, заменик председника СО
Мали Иђош:
„Једна од највећих инвестиција су радови на изградњи пречистача отпадних вода. Предвиђена
је изградња постројења за
пречишћавање отпадних
вода пре испуштања у водоток реке Криваје, с пратећим објектима и инфраструктуром. Реч је о радовима вредним 479 милиона динара.
Константно се трудимо
да обезбедимо што боље
услове за живот у нашој
средини и посебну пажњу
обраћамо на наше најмлађе суграђане, тако да је
у Ловћенцу изграђено модерно дечије игралиште.
Реконструисан је вртић, а
радове је финансирала АП
Војводина, замењена је дотрајала столарија у објекту. Уређено је двориште вртића, сређено игралиште и
постављене бехатон плоче.
Уложено је 5,5 милиона динара за инвестиционо одржавање Основне школе „Вук Караџић“.
Осим тога веома значајна
улагања била су у инфраструктуру и одржавање путева. Уређен је пут до цркве Светог Петра Цетињског,
затим је уређен пут у Његошевој улици, проширена је Улица Вука Караџића.
Општина је финансирала

и реконструкцију амбуланте, на задовољство свих
нас. И реновирање ресторана у Ловћенцу
финансирано
је из општинског буџета,
а вредност
пројекта је 6
милиона динара. Урађена је санација
крова Дома
културе, а недавно су реконструисане
и клупске просторије ФК „Његош“. Оно
што је посебно обрадовало наше суграђане јесте постављање банкомата, јер им
је коначно омогућено да подижу новац у свом месту.
Трудимо се да улепшамо
наше место, тако смо спровели акцију озелењавања
јавних површина“.

у Фекетићу код школе избушен бунар БФ4. Бушење
бунара за воду реализовано je заједничким средствима Покрајинског секретаријата за пољопривреду и
општине Мали Иђош.
Извршени су радови на
санацији и ојачању коловозног застора у улицама
Народног Фронта, ЈНА и
Јожеф Атиле у Фекетићу.
Вредност радова била је 7
милиона динара, а средства
је обезбедио Фонд за капитална улагања АП Војводине. Замењена је и дотрајала
столарија у вртићу и елек-

Радован Дакић, помоћник председника општине Мали Иђош:
„За целу нашу општину, па
тако и за становнике Фекетића, најзначајнија инвестиција је изградња пречистача отпадних вода.
Овој великој инвестицији
претходило је уређење прилазног пута до постројења
за пречишћавање отпадних
вода. Вредност радова је 5
милиона динара, финансирани су из буџета Општине
и Покрајинске владе.
Покушавамо колико можемо да опремимо амбуланту. Општина Мали
Иђош издвојила је средства
за куповину медицинског
уређаја – дефибрилатора.
У питању 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... Веома значајно je и то што је

троинсталације, изграђене су трибине на фудбалском стадиону, а у току је
санација капеле. Једна од
значајних инвестиција јесте
и уређење кружне раскрснице-инсталација расветних и сигналних система,
постављање путне и саобраћајне сигнализације.
Вредност ових радова била
је пет и по милиона динара, а средства је обезбедио
Покрајински секретаријат
за саобраћај“.
Дејан Шкељић, канцеларија за Локални економски развој општине Мали
Иђош:
„Једна од значајнијих инвестиција јесте замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и маз-

ут котловима на природни
гас. Kотлови су замењени у
све три основне школе, амбуланти у Ловћенцу, згради
општине, дому здравља и
полицијској станици у Малом Иђошу. Вредност инвестиције износи 240 милиона динара, а очекује се
уштеда од преко 70 милиона годишње. Напокон је
основано комунално предузеће „Kомунал“. Из текућих буџетских резерви
Влада Србије издвојила је
25 милиона динара за опремање ЈП „Kомунал”, односно куповину три трактора,
за сваку месну заједницу
општине по један(трактори
ће послужити
код чишћења
снега, кошења
траве и одржавања јавних површина-све за шта
је задужено
јавно предузеће), као и изградњу трафостанице и надзор изградње
пречистача отпадних
вода. Да имамо подршку са виших нивоа власти потврђују посете високих званичника из Покрајинске као и из
Републичке владе. Нашу
општину посетио је више
пута председник Покрајинске владе Игор
Мировић. Он
је, између
осталог, обишао радове на
изградњи регионалног система „Мали
Иђош“, којим
је уједно и
проширена
прва фаза изградње система за наводњавање финансирани х из
„Абу Даби развојног фонда“

у АП Војводини. Ови радови представљају наставак радова на ископу канала Kула-Мали Иђош, а по
њиховом завршетку биће
омогућено наводњавање
нових 11.500 хектара пољопривредних површина на
подручју општина Kула,
Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола.
Нашу општину посетио је
и министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић,
затим министар омладине и спорта Вања Удовичић,покрајински секретар
за спорт Владимир Батез,
као и покрајински секретар за пољопривреду Вук
Радојевић.У реновирање
Дома здравља у Малом
Иђошу уложено је 40 милиона динара, за ову здравствену установу обезбеђено је и ново санитетско возило. Улагања су велика и
у инфраструктуру, уређени
су атарски путеви.
Обезбеђене су донације за
куће избеглим и расељеним
лицима. Осим тога реконструисана је школа и вртићи у Малом Иђошу, у
три наврата у сарадњи са
Агенцијом за безбедност
саобраћаја подељена су дечија ауто седишта. Трудимо
се да озелењавамо општину,
тако да је засађено 400 садница. То је један део онога што смо урадили, а пред
нама је још много посла“.
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Egy sikeres év margójára

Ugyan már bőven benne járunk a 2020-as esztendőben,
de érdemes visszatekinteni
az elmúlt évre, hiszen a bácsfeketehegyi Helyi közösség
szempontjából eredményesnek mondható.
Sok problémát sikerült orvosolni a 2019-es év folyamán, sok probléma megol-

dása pedig
már folyamatban van.
A legégetőbb problémák egyike természetesen a bácsfeketehegyi kápolna helyzete
volt, amire
a kezdeti nehézségek ellenére, mint
amilyen a
k iv itelez ő
majd pedig
a pénzhiány,
végül sikerült megoldást találni,
így a javítási munkálatok megkezdődtek. Három parkoló is kialakításra került. Az óvoda, a
Kultúrotthon és a református
templom előtt. A járdák tatarozása is megtörtént azokon a helyeken ahol problémák jelentkeztek. A tavaly
megkezdett utca javítások is
folytatódni fognak, amint az
időjárás megengedi a munka

folytatását.
Másik jelentős problémát a
vízellátás jelenti a falu számára. Ebből a szempontból nagy
jelentősége van az iskolánál
üzembe helyezett B4-es kútnak. A közvilágítás bővítésén és rendszeres karbantartásán is folyamatosan dolgozik a Helyi közösség. Oszlopok és lámpák kerültek elhelyezésre olyan helyeken, ahol
korábban nem volt megoldva
a közvilágítás.
Az idei év tervei között
szerepel, a már megkezdett
munkák folytatása mellett,
egy új játszótér és park létesítése is a Kultúrotthonnal
szemben lévő területen.
Végezetül meg kell említeni azt is, hogy a bácsfeketehegyi Helyi közösség csatlakozott a kishegyesi Szó-beszéd
lap által indított aláírásgyűjtéshez, amelynek célja az év
elején megszűntetett Bácsfeketehegy-Szeged autóbuszjárat visszaállítása volt, ami sikeresenek bizonyult, hisz február 10-től ismét van lehetőség busszal eljutni Szegedre.

Hétfőtől újra el lehet jutni autóbusszal
Kishegyes és Topolya községből Szegedre
A Szó-Beszéd Polgárok Egyesületének kezdeményezését 1304 személy támogatta aláírásával.
Január 30-án az aláírásokat
a Kishegyes községi tanácsának állásfoglalásával és Szűgyi István KKT elnök megoldási kérelmével mindhárom,
az összeköttetésben érintett
busztársaság átvette. Az ös�szehangolásra vonatkozóan a
busztársaságok együttműködőek voltak, és az ehhez szükséges minisztériumi jóváhagyás a VMSZ közbenjárására
a lehető leggyorsabb időn belül megérkezett. Ennek eredményeképpen 2020. február
10-től a Bácsfeketehegy-Szabadka járat 5:20 órakor Bácsfeketehegyről, 5:28 órakor
Kishegyesről, míg Topolyáról
5:45 órakor indul tovább Szabadka irányába, ahová legkésőbb 6:25 óráig megérkezik. A
Szabadka-Szeged járat pedig
bevárva a község utasait 6:35
órakor indul majd Szegedre. A határbusz járatok bevezetéséhez elsősorban a ha-

tárrendészet és a közlekedési
minisztérium beleegyezésére
van szükség, annak érdekében, hogy hivatalos buszmegálló kerüljön kijelölésre és kiépítésre a Horgos 2-es határátkelőhelyen. Sándor István,
községi tanácstag, Kishegyes:
„Egy megoldást sikerült találni, hogy az átszállásnak a
lehetősége adott legyen, meglegyen az összeköttetés. Ezzel kapcsolatban sikereket értünk el az illetékes minisztériumhoz kellett fordulni,
amit a VMSZ közbenjárásával gyorsan sikerült elintézni, így az a járat ami, eddig lekéste a csatlakozást 6:30-kor
most fel fog tudni érni hétfőtől tehát február 10-től Szabadkára időben és a kishegyesieknek, illetve a topolyai
utasoknak meg lesz a lehetősége, hogy átszálljanak a 6:30as Szabadka-Szeged járatra.”
Szerző: Pannon RTV

Mezőgazdasági lakossági fórum

Forrás: Magyar szó

A gyermekek biztonságáért
Lezárta a pályázatot az autós gyermekülések kiosztására a kishegyesi önkormányzat – Nagy volt az érdeklődés a pályázat iránt

A kishegyesi önkormányzat
ismét megszervezte a gyermekülések kiosztásának akcióját, amelynek keretében ez
alkalommal 100 gyermekülés talált gazdára. Az üléseket pénteken adták át a községi képviselő-testület tanácstermében, ahol többek között
jelen volt Marko Lazić, Kishegyes község polgármestere,
Kerekes Zoltán alpolgármester és a községi tanács tagjai. A gyermekülések átadását
egy rövid előadás előzte meg,

amit a Közlekedésbiztonsági Ügynökség munkatársai
tartottak. A szakemberek a
gyermekülés helyes használatát mutatták be a szülőknek, valamint felhívták a figyelmet, hogy a gyermek biztonsága szempontjából milyen fontos annak használata. Az önkormányzat immár
harmadik alkalommal osztott biztonsági gyermeküléseket, mondta el lapunknak
Lukács Klára, az önkormányzat szociális ügyekkel megbí-

zott tanácstagja.
A gyermeküléseket részben
a közlekedési minisztérium
jóvoltából vásároltuk, nagyrészt pedig az önkormányzat forrásaiból. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a kisgyerekek biztonságához a közlekedésben. Fontos megjegyezni,
hogy eddig minden alkalommal a gyermekülések átadásakor előadást is szerveztünk.
Ezen a szülők tájékozódnak,
hogyan kell helyesen használni az üléseket, és miért fontos azok használata – mondta el Lukács. Az önkormányzat ez alkalommal 100 gyermekülés osztott ki az arra pályázó szülők között. Ebből
20-ra a minisztérium biztosította az anyagiakat, 80-at
pedig az önkormányzat vásárolt, számolt be a tanácstag, majd arról is szólt, hogy
számukra nagyon fontos ez
az akció, mert elsősorban a
gyermekek biztonságát tartják szem előtt.
Forrás: Magyar szó

A mezőgazdaság és a mezőgazdászok szempontjából
a téli időszak sem múlik el
tétlenül, hisz a téli hónapokban kerülnek megszervezésre a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének szervezésében a téli, szakmai előadások
és lakossági fórumok. 2020.
február 13-án, Kishegyesen
került sor lakossági fórumra. A fórum vendége volt dr
Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóhelyettese és
Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének
elnöke.A fórumon részt vevő
kishegyesi és bácsfeketehegyi
gazdák megismerkedhettek
az aktuális tartományi és a
köztársasági mezőgazdasági
pályázatokkal. Köztársasági
szinten az idén bizonyos befektetésekre és költség-térítésre lehet pályázni, míg tar-

tományi szinten star-up támogatásra, öntözőrendszerek és berendezések beszerzésére, jégelhárító rendszerek eszközeinek beszerzésére, fóliasátrak felszerelésére,
jószágfarmok felszerelésének finanszírozására, méhészeti beruházások társfinanszírozására és civil szervezetek hagyományőrző rendezvényeinek támogatására lehet pályázni. Mind a szervezők mind a résztvevők, fontosnak tartják az előadások és
fórumok szervezését, hisz ez
egy kiváló lehetőség hogy az
emberek közelebbről is megismerkedhessenek a pályázatokkal, a pályázatokban rejlő
lehetőségekkel, kérdéseikre
választ kapjanak és végső soron kedvet is a pályázáshoz és
a mezőgazdasággal való foglalkozáshoz.
Forrás: Magyar szó
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Dodeljena auto sedišta za decu
Opština Mali Iđoš je u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja dodelila 105 dečijih auto sedišta roditeljima koji žive na teritoriji
opštine i organizovala obuku za njihovu pravilnu upotrebu.
dece u nezgodama i značaju
pravilnog korišćenja dečijih
auto sedišta.
Stamatović je istakao da je
od 10-oro dece koja su poginula u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, njih 7
stradalo kao putnik u automobilu.
Upravo zato, ovakva akcija
koju su zajednički organizovale Opština i Agencija imala je za cilj povećanje upotrebe dečijih auto sedišta i promenu svesti kod roditelja koji
Opština Mali Iđoš kupila je do 36 kg. Predstavnik Agen- treba da prihvate činjenicu o
i dodelila 90 sedišta, a Agen- cije za bezbednost saobraća- neophodnoj i pravilnoj upocija za bezbednost saobraćaja ja Branko Stamatović govo- trebi dečijih auto sedišta kada
15 sedišta za decu, težine od 9 rio je roditeljima o stradanju se mališani prevoze. Predsed-

nik opštine Mali Iđoš, Mar- razloga realizuje ova akcija.
ko Lazić, istakao je da je bez- Ovo je treći put po redu da
bednost dece u saobraćaju je- se realizuje ova akcija.
dan od prioriteta, te se iz tog

Uspešno završen turnir u stonom tenisu

Šesti Dani Svetosavlja u Feketiću

Završen je prvi Novogodišnji turnir u stonom tenisu, za neregistrovane igrače.
Peto po redu takmičenje ovakvog tipa, u našoj opštini, s
tim da je sada uloga domaćina pripala Feketiću. Pored
„stare ekipe“ debitantski na-

stup je zabeležilo čak 12 ljudi, od ukupno 22 takmičara
koji su došli iz Lovćenća, Feketića, Vrbasa, Savinog Sela,
Doboja. Turnir je bio podeljen u dva dana, na grupnu i
eliminacionu fazu. Zahvalnost dugujemo našem, već

Rezultati
1. mesto - Igor Đurašević
2. mesto - Nemanja Perlić
3. mesto - Miljan Jelušić
4. mesto - Denis Muratović
Finale:
Nemanja Perlić – Igor Đurašević 1:4
Meč za 3. mesto:
Miljan Jelušić – Denis Muratović 4:2
Polufinale:
Nemanja Perlić – Denis Muratović 4:1
Miljan Jelušić – Igor Đurašević 0:4
Broj učesnika: 22
Broj mečeva: 46

Obeležen praznik

tradicionalnom, zapisničaru Tamari Rahimić i Sportskom savezu opštine Mali
Iđoš, što nam je obezbedio
neophodan prostor i prate- Dani Svetosavlja se tradiću opremu. Na kraju, hvala cionalno održavaju u Fekesvima koji su bili deo istorij- tiću u organizaciji КC „Car
ske sportske priredbe.
Dušan Silni“.
Ove godine dani Svetosavlja su organizovani 24. i 25.
januara. Prvog dana manifestacije je održano Veče poezije, proze, muzike i likovnog
stvaralaštva, na kome su učestvovali učenici OŠ „Nikola
Đurković“, povodom raspisanog literarnog i likovnog
konkursa posvećenog školskoj slavi.
Gost večeri je bio pesnik
Tode Nikoletić. Drugog dana
članovi КC su u Domu kulture pripremili raznovrstan
program, koji je započeo Sve-

Besplatni pravni saveti

tosavskom himnom i blagoslovom sveštenika Alekseja Blanuše.
Izvedena je predstava u režiji profesora istorije Кsenije Кustudić-Đukić i članova
КC koji su na sceni prikazali
kako Srbi slave Svetog Savu.
Izveden je splet pesama etno
pevačke grupe КC „Car Dušan Silni“ i koreografije folklorne grupe, nastupili su i
gosti iz Novog Sada Folklorni ansambl „Splet“, a gost večeri bio je beogradski glumac
Aleksandar Dunić. Goste i
publiku pozdravio je Goran
Đukić, predsednik КC „Car
Dušan Silni.“

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.

