
Општина Мали Иђош финанси-
рала је реконструкцију амбуланте у 
Ловћенцу. Замењена је дотрајала сто-
ларија и урађени су молерски радо-
ви. Поред бољих услова за пацијенте, 
али и за запослене у амбуланти, циљ је  
побољшање енергетске ефикасности.
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Nagyberu-
házások éve 
Kishegyes 
községben
• Visszatekintés 2019-re 
– Nagy tervek a vízszol-
gáltatás és a temetők kap-
csán

Уређена
амбуланта
у Ловћенцу

Реновиране свлачионице 
успешном клубу 

Kishegyes Község Informátor

Вредност
радова 3,6
милиона динара

Почели радови на капели у Фекетићу

Игралиште на радост деци
Ново игралиште у Ловћенцу

Локална самоуправа Мали Иђош је издвојила из општинског 
буџета 3,6 милиона динара са пдв-oм, како би изашла у сусрет  
грађанима МЗ Фекетић, што је резултирало завршеним ра-
довима на капели у овој месној заједници. За извођаче радо-
ва  на јавном надметању изабране су две фирме као најбољи 
и најповољнији извођачи, фирма  „Баумонт“ из Бачке Топо-
ле и „Електромонтажа“ из Руског Крстура. Радови су у току.

Деца у Ловћенцу добила су ново, опремљено игралиште. Бројни реквизити љуљашке, клацка-
лице, тобогани служиће на радост најмлађима.  Са задовољством председник општине Марко 
Лазић, са сарадницима замеником председника скупштине општине Мали Иђош Златком По-
повићем, секретаром месне заједнице Ловћенац Радославом Бркљачем и директором ЈП Kому-
нал у Ловћенцу Борисом Стевовићем обишао је завршетак радова на изградњи дечијег игра-
лишта у Ловћенцу. Игралиште је урађено према свим параметрима и атестима који су на снази.

Oбавештење
Измишљена прича о насељавању миграната
Поводом измишљених прича у јавности о насељавању миграната 
у нашој општини, овим путем желимо да обавестимо наше 
грађане, да споразум о наводном насељавању миграната у нашој 
средини  није потписао председник, нити било ко други из 
општине Мали Иђош. Овакве приче у јавности смишљене су са 
намером да узнемире грађане.

Értesítés
Kitalált történet a migránsok betelepítéséről
Ezúton szeretnék értesíteni a lakosságot, hogy a migránsok 
községünkbe való belelepítésével kapcsolatos történet alaptalan, és 
sem a polgármester, sem senki más a községből nem írt alá  megy-
egyezést a migránsok községünkbe telepítéséről. Az effajta történetek 
a lakosság nyugtalanítása céljából születnek.

Ускоро ће фудбалери ФК “Ње-
гош“ из Ловћенца добити ком-
плетно реновиране свлачиони-
це на сопственом игралишту, које 
су веома важне за сваки наступ и 
утакмицу ових фудбалера. Биће 
замењена дотрајала столарија, 
урађена реконструкција крова, 
молерски радови, реконструк-
ција санитарног чвора, биће по-
стављени нови подови,... Играчи 
ФК „Његош“ се тренутно налазе 

на првом месту на табели 
подружне фудбалске лиге 
Суботице – ПФЛ, а плано-
ви су да се иде на виши ранг 
такмичења. Они достојно 
представљају своју среди-
ну и своју општину, па је локал-
на самоуправа одлучила да им 
изађе у сусрет и помогне око ре-
новирања и обнове свлачионица 
које ће након завршених радова 
бити право „освежење“ за играче 

овог клуба. „Уједно добре резул-
тате клуба треба да прате и добри 
услови за рад и боравак свих се-
лекција играча у клубу“, рекао је 
Марко Лазић, председник општи-
не Мали Иђош.

Нови изглед свлачионица ФК “Његош“

• После неколико десетина година  урађено је прво 
веће улагање у ФК „Његош“. У току је реновирање 
свлачионица и клупских просторија, на задовољство 
свих корисника. 



2ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ - ИНФОРМАТОР

„Влашић“ организовао 
новогодишње дружење

Завичајно удружење “Вла-
шић“ из Ловћенца и ове го-
дине обрадовало је мали-
шане пред новогодишње 
празнике. Приређен је про-
грам за најмлађе уз мађио-
ничара и Деда Мраза, а по-
дељено је 65 пакетића. Дру-
жење на радост свих при-
сутних настављено је уз 
музику и пригодно послу-
жење. Овакав програм уз 
пригодне поклоне Удру-
жење организује већ сед-
му годину за редом. Осим 
ове манифестације у скло-
пу новогодишњих празни-

ка организован је и стоно-
тениски турнир за децу ос-
новношколског узраста.

У спортском надметању 
учествовао је  велики број 
деце. 

Прво место на турниру 
освојио је Денис Мурато-
вић, друго Вељко Вушуро-
вић, док је треће место за-
узео Димитрије Калуђеро-
вић.

За најбоље су биле обе-
збеђени пригодни покло-
ни и награде, а за све учес-
нике организовано пригод-
но дружење.

Дан дечијег стваралаштва у 
Ловћенцу

Снежана Марковић, би-
блиотекар у Библиотеци 

„Митар Пешикан“ у Ловћен-
цу каже,“ циљ нам је био 
да се деца покажу у својим 
умећима на овом литерар-
ном и ликовном конкурсу 
који смо организовали, ове 
као и прошле године.

Наградили смо три кате-
горије најбољих радова  за 
млађи, старији и средњи уз-
раст и приредили пригодан 
културни програм у којем 
је гост била Сузана Криво-
капић, књижевница.
“Овом приликом додеље-

на је читалачка значка нај-
бољем чиатоцу за прошлу 
годину. 

Марковић каже да је био 
солидан одзив  деце и уче-
ника на овом конкурсу. 
Иначе, победницима кон-
курса су уручени ваучери 
од 2000 динара за купови-
ну у „Квики маркету“, који 
је био спонзор манифеста-
ције“.

Захваљујемо се нашим 
спонзорима на подрш-
ци: Општини Мали Иђош, 
Месној заједници Ловће-
нац, господину Зорану 
Мартиновићу, Удружењу 
младих «Наш живот» - го-
сподину Златку Поповићу, 
господину Дејану Шкељићу, 
песникињи Сузани Kри-
вокапић и наравно «Kви-
ки маркету» - господину 

Александру Савићу. Вели-
ко хвала наставницима, пе-
дагозима, учитељима и ро-
дитељима, који су се укљу-
чили у нашу акцију. Посеб-
но хвала чланицама жи-
рија: Марији Апостолов-
ски, Итани Турчиновић и 
Јасмини Перовић на несе-
бичној подршци и дивној 
сарадњи.

Удружење „Наш живот“ 
усрећило децу

Удружење «Наш живот» 
из Ловћенца поклонило 
је новогодишње пакетиће 
свој деци у забавишту-вр-
тићу «Петар Пан» у Ловћен-
цу и најмлађим основци-
ма-првачићима у ОШ у 
Ловћенцу. “Озарена лица 
и осмеси су оно што нам 
даје енергију за даљи рад. 
Уз помоћ добрих људи, ор-
ганизације и сачуваних 
средстава од спонзорства 
овогодишњих манифеста-
ција удружења ‘Наш жи-

вот’, удружење је успело 
да омогући новогодишњи 
пакетић за свако дете у вр-
тићу у Ловћенцу и за сваког 
првака у школи у Ловћен-
цу. Сходно могућности-
ма и ангажовањем, нада-
мо се да ћемо следеће го-
дине успети опет на неки 
начин да обрадујемо наше 
најмлађе, јер ипак њихов 
осмех заслужује то“, каже, 
између осталог, Златко По-
повић, председник Удру-
жења «Наш живот».

У Библиотеци „Митар Пешикан“, приређен је пригодан уметнички програм, 
на којем су проглашени најуспешнији учесници литерарно - ликовног 
конкурса, одржаног 14. децембра.

Сва деца су победници
Општина и Покрајина помогле Дечије спортске игре

Трећу годину за редом, у 
организацији Спортског са-
веза општине Мали Иђош,  
одржане су Дечије спорт-
ске игре. Игре су одржане у 
сва три насеља, учесници су 
били узраста од 4 до 14го-
дина, а одзив за игре је био 
веома добар. „По комента-
рима родитеља и учесни-

ка, полигон је био веома за-
нимљив и адекватан, где су 
наши најмлађи суграђани 
могли да покажу своје ко-
ординационе способности 
и сналажљивост. На крају 
сва деца су били победни-
ци, а њихов осмех и задо-
вољство су наш успех! Ве-
лику захвалност дугујемо 

представницима вртића и 
основним школама на по-
моћи при организацији, а 
посебну захвалност дугује-
мо општини Мали Иђош и 
Покрајинском секретарија-
ту за спорт и омладину, уз 
помоћ којих су игре и одр-
жане“, саопштили су орга-
низатори. 

Пакетићи за малишане и награде
за стонотенисере



3 KISHEGYES KÖZSÉG - INFORMÁTOR

 2020. január 5-én másod-
szor adott koncertet a topo-
lyai Melódia Kamarazenekar 
a bácsfeketehegyi Kultúrott-
hon nagytermében.
A tavalyi koncert sikerén fel-

buzdulva, a Bácsfeketehegyi 
Magyar Művelődési és Hely-
történeti Egyesület az idei év-

ben is megszervezte a kon-
certet.
A zenekar előadásában 

klasszikus dallamok mel-
lett, felcsendültek mai, mo-
dern dallamok is, mint pél-
dául a Despacito vagy ABBA 
slágerek.

Melódia koncert
Bácsfeketehegyen

A kishegyesi önkormányzat 
számára igen mozgalmas volt 
az elmúlt év.
A szokásosnál jóval na-

gyobb költségvetéssel kezd-
te az évet, amely aztán több-
ször is változott – mondta el 
lapunknak Szűgyi István, a 
községi képviselő-testület el-
nöke.
– Kishegyes község önkor-
mányzata több mint egy-
milliárd dináros költségve-
tési tervezettel kezdte meg a 
2019. évet, ez azonban az év 
végére 861 millióra módosult.

Tudni kell, hogy a községi 
költségvetés általában min-
den évben 500 millió dinár 
körül alakult, ami a múlt év-
ben majdnem megduplázó-
dott. Ennek az az oka, hogy 
a 2019 októberében megkez-
dődött a községi szennyvíz-
tisztító építése.

Ez tartományi pénzből fo-
lyik, viszont nekünk be kel-
lett építeni a községi költség-
vetésbe.

A 2019-es költségvetés ösz-
szeállításakor azt az utasí-
tást kaptuk a tartománytól, 
hogy 460 millió dinárt fog-
laljunk bele.

Ebből azonban 260 milli-
ót ki kellett vennünk, mivel 
csak 2020-ban valósul meg – 
mondta el Szűgyi a költség-
vetés kapcsán.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ, 
ÖNTÖZŐCSATORNA

A kishegyesi önkormányzat 
számára az elmúlt év legna-
gyobb beruházása a községi 
szennyvíztisztító építése volt. 
Természetesen emellett több 
kisebb beruházás is megvaló-
sult – számolt be a k özségi 
képviselő testület elnök.

– A legnagyobb pénzügyi be-
ruházás a községi szennyvíz-
tisztító építése volt az elmúlt 
évben, amely várhatólag más-
fél év múlva készül el. Emel-
lett 24 kisebb-nagyobb beru-
házás történt még a 2019-ben.
Az önkormányzat saját esz-

közökből 3 traktort vásárolt a 
kommunális közvállalat szá-
mára.

Erre 5 millió dinárt fordí-
tottunk. A kishegyesi általá-
nos iskolában teljesen felújult 
a diákmosdó, amire tartomá-
nyi eszközökből 4,8 millió di-
nárt fordítottak.

Ugyancsak tartományi pén-
zekből folytatódott a Kúla–
Kishegyes öntözőcsatorna 
építése.
A múlt év végére a mun-

ka 98 százaléka elkészült, az 
idén pedig Potok-völgyben 
megépül a zárógát, és elkez-
dik feltölteni az ide tervezett 
víztározó tavat.

Bácsfeketehegyen nagy 
ütemben halad a Bányai-ház 
felújítása, erre 48 millió di-
nárt költöttek különböző for-
rásokból.
A Bácsfeketehegy melletti 

körforgalomnak elkészült a 
világítása, amire 5,5 millió 
dinárra volt szükség. Több 
parkoló is létesült, többségük 
Bácsfeketehegyen, ez 4,2 mil-
lió dinárba került, valamint 
kisebb útfelújítások folytak 
községi szinten 3 millió di-
nárból.

Mindenképpen említést ér-
demel, hogy az önkormány-
zat a civil, a művelődési és a 
sportegyesületek munkáját 
olyan módon próbálta finan-
szírozni, hogy zavartalanul 
tudjanak működni – mond-
ta el Szűgyi, majd kiemelte, 
hogy a múlt évben történt 

meg először, hogy az önkor-
mányzat pályázatot írt ki a 
földművesek számára. 

Ennek nagyon pozitív vissz-
hangja volt, épp ezért az idén 
sokkal komolyabb összeget 
fordítanak erre a célra.

TEMETŐK, VIZVEZE-
TÉK-HÁLÓZAT

Az önkormányzat a 2018 vé-
gén megvásárolta mindkét 
kishegyesi temetőt, amit a 
múlt év elején a községi köz-
vállalatnak adott át gazdál-
kodásra.

Ennek köszönhetően a te-
metkezési feltételek a község 
mindhárom településén egy-
formák – hangoztatta a köz-
ségi képviselő-testület elnöke.
Az önkormányzatnak ko-

moly fejlesztési tervei is van-
nak a temetőkkel kapcsolat-
ban, a Nyugati temetőbe kor-
szerű követelménynek meg-
felelő ravatalozót fognak épí-
teni.

Hamarosan beszerzik a 
szükséges építkezési enge-
délyeket, és ezt követően pá-
lyázni fognak a kivitelezésre – 
számolt be Szűgyi, majd hoz-
záfűzte, hogy saját eszközö-
ket is befektetnek ebbe a pro-
jektumba.
Az önkormányzatnak az 

idén több komoly terve is van 
a vízszolgáltatás terén – tud-
tuk meg az elnöktől.
– 2020-ban szeretnénk meg-
kezdeni a községi szennyvíz-
hálózat építését is. Ezt tarto-
mányi forrásból fogjuk finan-
szírozni, amire komoly ígére-
tet kaptunk.
A községi vízvezeték-háló-

zatot is próbáljuk ezzel pár-
huzamosan felújítani, amihez 
ugyancsak tartományi segít-
ségre számítunk.
A község területén levő ku-

takat, amelyek az vízszolgál-
tatást biztosítják, saját víztisz-
tító berendezéssel fogjuk fel-
szerelni, így minőségi ivóvi-
zet tudunk biztosítani, egye-
dül az elöregedett csöveket 
kell kicserélni.

Úgy gondolom, hogy nagy 
léptekkel tudunk haladni 
abba az irányba, hogy min-
denki megfelelő minőségű 
ivóvízhez juthasson – fogal-
mazott Szűgyi.

              Forrás: Magyar Szó

Nagyberuházások éve Kishegyes 
községben

Karácsonyi évzáró műsor 
Bácsfeketehegyen

December az ünnepek hó-
napja. Az emberek kará-
csonyra és újévre készülőd-
nek. Ez a hónap ugyanakkor 
a karácsonyi évzáró műsor 
hónapja is ami már hagyo-
mánnyá vált Bácsfeketehegy 
művelődési életében.
Az évzáróra december hu-

szonnyolcadikán került sor. 
Az ünnepi műsort a Bácsfe-
ketehegy Magyar Művelődé-
si és Helytörténeti Egyesület 
elnök asszonya, Hajvert Lódi 
Andrea nyitotta meg.

Köszöntőjében kiemelte 
hogy az elmúlt napokban 
ünnepeltük Jézus születését, 
aki fényt hozott az emberek 
életébe, ezzel a műsorral pe-
dig azokat a gyermekeket, fi-
atalokat és felnőtteket ünne-
peljük akik a mindennapok-
ba hoznak fényt.

Kiemelte továbbá, hogy a 
művelődési élet immáron 

150 éves hagyományra tekint 
vissza falunkban. A teltházas 
színházban tizenkét szakcso-
port mutatta be az elmúlt hó-
napok munkáját.
A négy néptánccsoport mel-

lett, fellépett a citerazene-
kar, a népdal csoport, a tam-
burazenekar, a versmondók, 
a kis színjátszók, a modern 
énekekkel foglalkozó csoport, 
a Soma színtársulat tagjai, a 
Pán Péter Iskoláskor Előt-
ti Intézmény balettcsoport-
ja valamint a szabadkai Du-
haj banda.
Az est folyamán össze-

gyűlt önkéntes adományt az 
Egyesület a bácsfeketehegyi, 
Orosz Rózsa és unokája ré-
szére ajánlotta fel.
A műsort követően a közön-

ség egy állófogadás keretén 
belül folytatta az estét, már 
kötetlenebb hangulatban, 
forralt borral és élő zenével.

Visszatekintés 2019-re – Nagy tervek a vízszolgáltatás és a temetők kapcsán
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Krajem decembra u Lovćen-
cu je održan “Novogodišnji 
klubski karate turnir i semi-
nar 2019”. “Ovim smo zavr-
šili takmičarsku sezonu za 

2019. godinu i proglasili naj-
bolje takmičare, ispred KK 
Njegoš: takmičarka Mar-
ta Perlić i takmičar Marko 
Škeljić. Zatim su podijeljene 

zahvalnice i članovima klu-
ba koji su tokom cijele godi-
ne vrijedno pomagali klubu 
u organizaciji sportskih ma-
nifestacija: Marti Perlić, Luni 
Vujović i Danijeli Rahimić... 
U ime Kluba želim da se za-
hvalim Šotokan karate save-
zu Srbije, i KU “ Topolčanin 

“ na izuzetnoj saradnji, kao i 
opštini i sportskom Savezu 
opštine Mali Iđoš na finan-
sijskoj podršci tokom cijele 
godine...”, saopštio je Dušan 
Krivokapić KK “Njegoš”.

Priznanja za najbolje
Održan novogodišnji karate turnir

Poseta bratskim gradovima
Delegacija opštine Mali Iđoš u Crnoj Gori

U prostorijama NSCNM 
družili su se osnovci uzrasta 
od IV do VIII razreda koji su 
svoju kreativnost i ljubav pre-
ma matici Crnoj Gori izrazi-

li na platnu. Likovna kolonija 
je organizovana u saradnji sa 
Udruženjima “MNE” i “Ka-
tunjani i prijatelji,”, Lovćenac, 
a istu je vodio slikar Bobo Ta-

nović sa Cetinja u saradnji 
i uz podršku podpredsjed-
nice Udruženja Crnogoraca 
Lovćenca Mirjane Rogano-
vić. Po završetku likovne ko-
lonije, deci učesnicima su po-
deljeni novogodišnji paketići, 
knjige i kalendari.

Članovi Udruženja Crnogo-
raca Lovćenca su svima pože-
ljeli srećne predstojeće novo-
godišnje i božićne praznike, 
uz obećanje da će i naredne 
godine biti organizovana de-
šavanja i manifestacije koje 
svoju inspiraciju imaju u ma-
tici Crnoj Gori i koje neguju 
crnogorsku tradiciju i kultu-
ru.                   Moja Crna Gora

“Crnoj Gori s ljubavlju”
Udruženje Crnogoraca Lovćenca je u periodu od 20. 12. do 30. 12. 2019. godine 
organizovalo likovnu koloniju pod nazivom “Crnoj Gori s ljubavlju”.

Delegacija opštine Mali Iđoš 
je nedavno boravila u pose-
ti  gradovima pobratimima 
u Crnoj Gori, a to su Cetinje, 
Bar i Budva.

Namera je bila da se uzvra-
te posete i razmene iskustva 

sa bratskim gradovima Ceti-
njem, Barom i Budvom.

U ovim gradovima  obeleže-
na je i 75 godišnjica od oslo-
bođenja, kojoj je prisustvo-
vala i maloiđoška delegacija.

Kuglaški klub “Jadran” iz 
Feketića organizovao je tradi-
cionalni novogodišnji turnir 
u kuglani u Feketiću. Na tur-

niru su učestvovali registro-
vani članovi, amateri i pen-
zioneri. Ukupno je učestvo-
valo 43. takmičara. Najbolji 

su dobili nagrade, plakete i 
zahvalnice. Za sve učesnike 
posle takmičarskog dela or-
ganizovano je druženje uz 
prigodan ručak. “Kuglaški 
klub “Jadran” dobro radi, što 
se ogleda u sve većem bro-
ju zainteresovanih građana, 
posebno u mlađoj populaci-
ja, da se bave ovim sportom. 
Tokom godine KK “Jadran” 
osim sportskih takmičenja 
organizuje i propratna deša-
vanja koja nailaze na dobar 
odjek kod građana”, rekao je  
Radoslav Stojnović, predsed-
nik kluba.

Nagrade za nаjbolje kuglaše
KK “Jadran” organizovao novogodišnji trunir

Besplatni pravni saveti
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.

Cetinje

Bar

Budva


