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Одобрено
5,5 милиона
Крајем прошлог месеца из АП Војводине до-
бијено је 5,5 милиона динара за инвестиционо 
одржавање  ОШ „Вук Караџић“ у Ловћенцу. Реч 
је о радовима на уградњи столарије, водоинста-
латерским и радовима на инсталацији одвода.

Решење еколошких проблема

Ускоро изградња пречистача

Za bespovratna sredstva namenjena razvoju turizma 
na teritoriji AP Vojvodine, kod Pokrajinskog 
sekretarijata za privredu i turizam aplicirala je opština. 
Mali Iđoš je konkursao sa projektom za izradu 
projektno-tehničke dokumentacije za uređenje parka 
ispred Doma kulture u Malom Iđošu, za koji su 
odobrena sredstva od 390.000 dinara. Marko Lazić, 
predsednik opštine, je u Pokrajinskoj vladi potpisao 
ugovor o dodeli sredstava sa Ivanom Đokovićem, 
potpredsednikom Pokrajinske vlade i pokrajinskim 
sekretarom za privredu i turizam.

Bespovratna 
sredstva od 
Pokrajine

Завршена реконструкција Дома здравља „Др Мартон Шандор“

На заједничкој седници Владе Србије и Покрајинске владе, којом су 
председавали премијерка Ана Брнабић и председник Покрајинске 
владе Игор Мировић, било је речи око пројеката који су у току и који ће 
се спроводити у наредном периоду. Говорећи о пројектима из области 
екологије, Мировић је истакао да ће наредне године почети реализацију 
четири пречистача и то у Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Србобрану и 
Темерину. „ Приводи се крају пројекат ревитализације Великог бачког 
канала, један део финансира Покрајинска влада, а други део у Врбасу 
Република Србија преко европских фондова. У наредних 3 до 5 година 
читаво то подручје биће потпуно ревитализовано, прво Кула и Врбас, 
што је при крају, а затим ће се изградити пречистачи у Бачкој Тополи 
и Малом Иђошу што ће финансирати Покрајинска влада, док ће за 
пречистач у Темерину и Србобрану свој удео дати Влада Републике 
Србије. Река Криваја ће уз финансијску подршку Покрајинске владе 
бити очишћена у наредних три до четири године“, истакао је Мировић 
након заједничке седнице.

„Река Криваја ће уз финансијску подршку Покрајинске владе бити очишћена 
у наредних три до четири године“, поручио Игор Мировић, председник По-
крајинске владе.

Problem sa kratkim 
prekidima sturje
Povodom učestalih kratkih nestanaka struje na 
jednu, dve sekunde, iz opštine Mali Iđoš, zvanično 
su potražali odgovor od JP “Elektroprivreda Srbije“. 
U EPS-u kažu “da po pitanju sigurnosti snabdevanja 
električnom energijom nije moguće garantovati 100% 
pouzdanost napajanja”. U cilju rešavanja problema 
iz opštine Mali Iđoš najavili su dalje razgovore sa 
predstavnicima EPS-a.

Új köntösben az egészségház

Az évtized legnagyobb beruházása
valósult meg Kishegyes községben
A Dr. Márton Sándor Egészségházban történt beruházás az elmúlt évtized 
legnagyobb beruházása a községben, mondta el a médiának Szűgyi István, a 
községi képviselő-testület elnöke.

Az 56-os magyar forradalom hősei előtt tisztelegtek Kishegyesen
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Реконструкција  од 38 милиона

Дом здравља „Др Мартон 
Шандор“ у Малом Иђошу, 
недавно је реконструисан 
на задовољство грађана и 
локалне самоупарве, која 

је успела да обезбеди сред-
ства за реконструкцију 
објекта која је била неоп-
ходна, јер ово су први ра-
дови на установи након 

тридесет година. “Објекат 
је прокишњавао, санира-
на је кровна конструкција 
као и термоизолација згра-
де, тако да су обезбеђени 

пристојни услови за рад ле-
карског особља, а и нашим 
грађанима, као и пацијен-
тима све ово много значи “, 
истакао је Лазић. Замење-

ни су и прозори и стављена 
је нова пвц столарија, због 
влаге овде је било пробле-
ма и са електричним инста-
лацијама, тако да је заврше-

ним радовима  обезбеђе-
но и квалитеније грејање 
и створени су бољи услови 
за рад запослених, рекла је 
Бојана Перовић, помоћник 

директора за опште и прав-
не послове у Дому здравља. 
Имре Халгато руководилац 
одељења привреде који је и 
водио овај пројекат, изјавио 

је да је локална са-
моуправа пре две 
и по године упу-
тила захтев за не-
опходном рекон-
струкцијом крова 
и зграде и да им 
је Канцеларија за 
јавна улагања дала 
зелено светло, на-
кон чега је усле-
дио обиман посао 
припреме потреб-
не техничке доку-
ментације, након 
чега се са радови-

ма кренуло у марту, а исти 
су окончани већ крајем ав-
густа. “Замењена је кровна 
конструкција урађена тер-
моизолација и крова и фа-

саде, све је ставље-
но у функционал-
но стање, урађен је 
и нови хидратант-
ски вод и објекат је 
комплетно реви-
тализован“, каже 
Халгато. Лекарско 
особље је изрази-
ло задовољство 
обновом објек-
та, услови за рад 
су сада бољи, то-
плије је и пријат-
није у целој згра-
ди“,рекао је Алма-

ши Сабоч, један од лекара 
Дома здравља „Др Мартон 
Шандор“.

Донација за Полицију
Локална самоуправа до-

нирала је Полицијској ста-
ници Мали Иђош алкотест 
уређај ”EnviteC AlcoQuant 

6020+” Вредност донације 
је око 68.000 динара. Ис-
пред локалне самоуправе 
Зоран Вујиновић, председ-

ник Савета за безбедност 
саобраћаја, предао је дона-
цију Александру Бауцалу 
в.д. начелника ПС у Малом 

Иђошу. Реч је о уређају који 
је поставио нове стандар-
де у прецизности, поузда-
ности и лаком коришћењу.

Буџет повећан за 28 
милиона динара

Други ребаланс буџета

„Услед прилива додатних 
средства из републике и по-
крајине ради се друга ко-
рекција буџета ове годи-
не. На основу тога буџет 
је повећан за 28 милиона 
динара, а било је додатних 
средстава из нашег буџета 
за око 1,12 одсто“, рекао је 
Силард Барањи,руководи-
лац финансија, на седни-
ци СО Мали Иђош, одржа-
ној 9.новембра. До корекцје 
буџета за текућу годину до-
шло је услед прилива сред-

ства и од Комесаријата за 
избегла и расељена лица, а 
пристигла су и средства из 
Покрајине из текућих ре-
зерви у висини од око 5,5 
милиона динара за сана-
цију санитарног чвора у 
О.Ш. „Вук Караџић“, рекао 
је Силард Барањи, шеф за 
финансије. Данило Дабо-

вић, начелник Општинске 
управе обавестио је одбор-
нике о процедури која се 
мора спровести на изради 
Статута општине, као и о 
формирању Комисије која 
ће радити на изради нацрта 
у складу са новим Законом 
о локалној самоуправи. Зо-
ран Пустахија, Општински 
правобранилац је образла-
гао потребу прибаваљања 
јавне својине на гробљу које 
је до сада било у поседу Ри-
мокатоличке цркве Све-

та Ана, која ће усвајањем 
одлуке од стране одборни-
ка предати ову својину на 
управљање општини, за-
право ЈП “Комунал“ из Ма-
лог Иђоша, по цени од 105 
хиљада евра које ће општи-
на уплаћивати на рате, а по 
уплати прве, већ може пре-
узети гробље.

• „Средства за реновирање смо обезбедили уз помоћ Канцеларије за јав-
на улагaња Србије, којој смо захвални као и Влади и председнику Алек-
сандру Вучићу. Веома смо задовољни што је овај објекат приведен на-
мени“, рекао је Марко Лазић, председник општине.

Поклон за школу у Ловћенцу
Уд р у ж е њ е 

“Наш Живот”, 
поклонило је 
20 нових ђач-
ких столи-
ца Основној 
школи «Вук 
Караџић» у 
Л о в ћ е н ц у . 

“Надамо се да 
ће на њима се-
дети одлични 
али и добри 
ученици, као 
и они мање 

добри. Примерни, али и 
они који су живљи по при-
роди, они који једва чекају 
почетак часа као и они који 
ће заспати мало на њима.

Ми који смо у њој прове-
ли детињство, ту смо коли-
ко нам то могућности до-
звољавају, да је чувамо и 
увек кроз њена врата уђе-
мо са оним осмехом који 
нас врати у најлепше вре-
ме... Ђачко доба” - рекао је 
Златко Поповић председ-
ник Удружења.

Зоран Мартиновић се захвалио одборницима на 
доброј сарадњи

На седници СО Мали Иђош која је одржана 22. октобра, 
досадашњи одборник Зоран Мартиновић, због преласка 
на другу функцију одрекао се свог одборничког манда-
та. “Желим да се захвалим свим одборницима на јед-
ном коректном раду и доброј сарадњи, из личних раз-
лога и због именовања на другу функцију и да не бих 
дошао у сукоб интереса, одричем се одборничког ман-
дата“, појаснио је на заседању Мартиновић. Потом је 
Иштван Шаркези, секретар СО, образложио да је сле-
дећи на листи СНС Божидар Мартиновић, који је на-
кон овог појашњења и положио одборничку заклетву.
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Az 56-os magyar forradalom hősei 
előtt tisztelegtek Kishegyesen

„Az orosz tankok között 
hallgatnak a harangok”. 

Ez a Márai idézet a címe az 
56-os forradalom áldozatai-
nak és menekültjeinek tisz-

teletére összeállított emlék-
műsornak, melyet Kishegye-
sen adott elő a Rizgetős Tánc-
együttes és a Fokos zenekar. 
Az előadás előtt megkoszo-
rúzták a falu Művelődési Há-
zának falán található emlék-
táblát, a polgárok mécsesek 
gyújtásával rótták le kegyele-
tüket. 1956. november 4-én a 
szovjet csapatok az egész Ma-
gyarország területén táma-
dást indítottak, hogy lever-
jék a forradalmat. 

Mintegy 200 ezer nemzet-
társunk gondolta úgy akkor, 
hogy el kell hagynia az orszá-
got. Becslések szerint mint-
egy 20 ezren a deli határ felé 

vették az irányt. Kishegyesen 
a falu magyar lakossága ide-
iglenesen befogadta, elszállá-
solta, élelemmel látta el a me-
nekülőket. A kishegyesi Mű-
velődési Ház falára elhelye-
zett emléktáblát két évvel ez-
előtt, az esemény 60. évfordu-
lója alkalmából lepleztek le az. 
Az emléktábla most már azt 

is szimbolizálja, hogy a határ 
elválaszthat, de a nyelvünk és 
a kultúránk összeköt. Kud-
lik Zoltán, a szabadkai Nagy 

Imre Társaság elnöke alkal-
mi beszédében kiemelte, hogy 
a mai fiataloknak is meg kell 
ismerniük, hogy mi történt 
1956-ban. 

A történelmi események 
egyben arra tanítanak ben-
nünket, hogy elveinket őriz-
ni kell, és ha kell, tudni kell 
áldozatokat is hozni értük. 
Csallóközi Eszter, Magyar-
ország külgazdasági és kül-
ügyminisztériumának ha-
tár menti gazdaságfejleszté-
si programokkal megbízott 
főosztályvezetője, dr. Csi-
ge Gábor, a Szabadkai Ma-
gyar Főkonzulátus konzul-
ja, az MNT, a VMSZ, az ön-
kormányzat, a helyi közös-
ség és a Nagy Imre Társaság 
képviselői helyezték el az em-
lékezés virágait. Az emlék-
tábla megkoszorúzása után 
a jelenlévők gyertyagyújtás-
sal rótták le kegyeletüket tör-
ténelmünk eme gyászos nap-
jára és a forradalom hőseire 
emlékezve. A megemlékezést 
a kishegyesi Helyi Közösség 
és a Petőfi Sándor Művelődé-
si Egyesület szervezte, a mű-
sort Patyerek Csaba rendezte.

 Forrás: Vajma.info

Év végi munkák
Bácsfeketehegyen

A szokatlanul enyhe időjá-
rásnak köszönhetően a bács-
feketehegyi Helyi közösség 
még így, az év vége felé kö-
zeledve is teljes gőzzel dolgo-
zik. Ennek bizonyítéka, hogy 
két parkoló bővítésére is sor 
került. Az egyik parkoló az 
óvoda és a Helyi közösség kö-
zötti részen található. Ennek 
a parkolónak a kiépítése il-

letve bővítése nagyon fontos 
volt, hogy ezáltal az út azon 
szakasza tehermentesítve le-
gyen és hogy a gyerekek és 
szülők szempontjából bizton-
ságosabb legyen a közleke-
dés. A másik parkoló a Kul-
túrotthon előtt került kiépí-
tésre, ami szintén a régi ter-
vek egyike volt a Helyi közös-
ség számára. A munkálatok 
saját forrásból, a helyi a já-

rulékból lettek finanszírozva.
Fontos továbbá megemlíte-

ni, hogy az új BF4-es kút kö-
rüli munkák is lassan a végé-
hez közelednek. Hamarosan 
megtörténik az új kút vízhá-
lózatra kötése, a földmunká-
latok és a csövek lefektetése is 
megtörtént valamint felépült 
a kútház is.  A tervek szerint, 
újévig üzembe kerülhet a kút.

A helyi közösségek a Komu-
nál Közvállalattal karöltve az 
idén is megszervezték az in-
gyenes avarelhordást. Októ-
ber 26-tól kezdve november 
végéig minden hétfőn és pén-
teken elszállítják a zsákokba 
gyűjtött avart. Az avarelhor-
dás ingyenes a polgárok szá-
mára, mert az akciót a helyi 
közösségek finanszírozzák.

Forrás: Magyar szó

Nőtt Kishegyes község költségvetése
28 millió dinárral nőtt Kis-

hegyes Község költségvetése. 
Az erre vonatkozó módosí-
tást ma fogadták el a képvi-
selő-testület 23. ülésén.
Az önkormányzat 105 ezer 

euróért megvásárolja a római 

katolikus egyházközösségtől 
a kishegyesi Keleti- és a Nyu-
gati temető területét - erről is 
döntöttek a képviselők.

5,14 százalékkal nőtt Kis-
hegyes Község költségvetése 
az előző módosításhoz viszo-
nyítva, így 579 millió dinárt 
tesz ki. Köztársasági és tarto-
mányi forrásokból is érkeztek 
pénzösszegek, többek között 

3,6 millió dinár a szennyvíz-
tisztító kiépítésének tervdo-
kumentációjára.

Baranyi Szilárd, a pénzügyi 
osztály vezetője: „A köztársa-
ságtól a menekültek és szét-
telepítettek lakásmegoldásá-

hoz 17 millió dinár lett bizto-
sítva. Ez főleg európai uniós 
forrásokból történt, ezt nem 
láttuk elő a költségvetésünk-
ben, tavaly indították meg ezt 
a programot, az idén realizá-
lódik, tehát erre kellett épí-
tenünk. Emellett a lovćena-
ci Vuk Karadžić elemi isko-
lának a javítására kaptunk a 
tartományi tartalékalapból 

5,5 millió dinárt az illemhely 
felújítására.”
A római katolikus egyház-

község felajánlására 105 ezer 
euró dinár értékében 3 éves 
részletfizetésre a kishegyesi 
önkormányzat megvásárolja 
a kishegyesi keleti- és a nyu-
gati temető területét, így egy-
forma feltételeket biztosítva a 
polgároknak a temetkezés és 
a temetők karbantartása, fej-
lesztése terén.

Szűgyi István, elnök, KKT, 
Kishegyes: „A kishegye-
si Kommunális Közválla-
lat lesz ezeknek a temetők-
nek is a működtetője. azt hi-
szem, hogy a polgárok foko-
zatosan pozitív változást fog-
nak érezni, főleg a kishegyesi-
ekre gondolok, merem remél-
ni, hogy rendezettebb lesz a 
temető, sőt azt hiszem, hogy 
nagyobb rend lesz, és min-
denféleképp fejleszteni sze-
retnénk, hogy legyen ravata-
lozó, esetleg hűtőház.”
A kishegyesi községi képvi-

selő-testület ülésén elfogad-
ták a Kishegyesi Könyvtár 
statútumának kibővítését és 
változtatását is.

Falugazdász szolgálat Kis-
hegyes községben

A falugazdász szolgálat Vaj-
daság szerte működik.  A kö-
zelmúltban, Kishegyes köz-
ségben új falugazdásszal bő-
vült a szolgálat, a bácsfekete-
hegyi Fekete Andor szemé-
lyében.
A fiatal falugazadász szerint 

a falugazdász szolgálatnak 
igen is van értelme, hisz így 
közvetlenül eltudnak jutni a 
gazdákoz, naprakész infor-
mációkkal tudnak szolgálni.

Legfőbb feladatának a haté-
kony pályázásban nyújtott se-
gítségadást tartja. Nagy hang-
súlyt fektet az Interneten való 
jelenlétre is, hisz sokan hasz-

nálják a világhálót és a közös-
ségi oldalakat. Ez már az idő-
sebb generációkra is vonatko-
zik és így az információ át-
adás is gyorsabb.

Kishegyes községben két 
helyen működik falugazdász 
szolgálat. A községház épü-
letében, a katona ügyosztály 
melletti 8-as irodában, illetve 
Bácsfeketehegyen a Gazdakör 
irodájában. Kishegyesen ked-
den és pénteken, 7 és 15 óra 
között várják az érdeklődő 
gazdákat, Bácsfeketehegyen 
pedig hétfőn, szerdán és csü-
törtökön, szintén 7 és 15 óra 
között.    Forrás: Magyar szó
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Problem sa kratkim prekidima sturje
Povodom učestalih krat-

kih nestanaka struje na jed-
nu, dve sekunde, koji znaju da 
se dese i po nekoliko puta u 
toku dana na području naše 
opštine, na inicijativu gra-
đana Opštinsko veće Malog 
Iđoša  obratilo se JP “Elek-
troprivreda Srbije”.

U pisanom odgovoru EPS-a, 
između ostalog, se navodi: 

“Na osnovu analize rada dis-
tributivnog sistema na po-
dručju opštine Mali Iđoš, 
ustanovljeno je da su posto-
jali neplanirani i planirani 
prekidi u snabdevanju elek-
tričnom energijom.

Svi planirani prekidi su 
uredno najavljeni, neplani-
rani prekidi nastaju usled 
događaja koji nisu mogli biti 

predviđeni u distributivnom 
sistemu. 

Želimo da naglasimo da 
po pitanju sigurnosti snab-
devanja električnom energi-
jom nije moguće garantovati 
100% pouzdanost napajanja”.  
U cilju rešavanja problema iz 
opštine Mali Iđoš najavili su 
dalje razgovore sa predstav-
nicima EPS-a.

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 informa-
cijа i materijalne pomoći.

Za učenike iz Lovćenca

U organizaciji Nacionalnog 
savjeta Crnogorske nacional-
ne manjine u Srbiji, a povo-
dom Dana Nacionalnog sa-

vjeta Crnogorske nacional-
ne manjine, održan je poetski 
program za učenike osnov-

ne škole u Lovćencu u domu 
drugog reona u Lovćencu. 

esnik iz Berana, Velimir Ra-
lević i glumac iz Podgorice, 
Dejan Đonović, izveli su ma-
lišanima osnovne škole „Vuk 
Karadžić“ u Lovćencu pro-
gram pod nazivom „Poet-

ski čas za djecu“ i tom prili-
kom podelili veliki broj svo-
jih zbirki poezije za decu, dok 
je glumica Jovana Todorović 

iz Budve, uz pratnju Dijane 
Todorović na gitari, priredi-
la „Veče poezije crnogorskih 

pjesnika“. Organizatori su se 
zahvalili opštini Mali Iđoš i 
rukovodstvu osnovne škole 

„Vuk Karadžić“, koji su pomo-
gli da se pomenuti program 
realizuje.

Tradicionalna raštanijada
U Lovćencu je i ove godi-

ne krajem oktobra  u organi-
zaciji CD „Lovćen“ održana 
deveta Raštanijada, nadme-
tanje u gotovljenju tradicio-
nalnog crnogorskog specija-
liteta. U konkurenciji  između 
16 ekipa iz Lovćenca, Feketi-
ća, Subotice, Vršca, Crvenke, 
Bačkog Dobrog Polja i No-
vog Sada, odlukom žirija po-
bedila je crvenačka družina 

„Visoki napon“. Drugo i tre-
će mesto osvojili su Lovćen-
čani Žarko S. Martinović i 
Jovan A. Lučić. Nakon nad-
metanja nastavljeno je druže-
nje takmičara sa posetiocima 
i gostima iz Crmnice.

Obeležen Dan Nacionalnog savjeta
Prigodnim programom 

obeležen je Dan Nacional-
nog savjeta Crnogorske na-
cionalne manjine u Srbi-
ji, 26. oktobrа u Vrbasu, u 

sali bioskopa „Jugoslavija“. 
Svečanoj akademiji prisu-
stvovali su konzul Republi-
ke Crne Gore Miodrag Kan-
karaš, predstavnik Ministra-
stva državne uprave i lokal-

ne samouprave Vlado Radu-
lović, predsednik opštine Vr-
bas Milan Glušac, predsed-
nik opštine Mali Iđoš Marko 
Lazić, članovi Nacionalnog 

savjeta i drugi uvaženi go-
sti, kao i pripadnici crnogor-
ske zajednice i poštovaoci iste. 
Program je otpočeo intonira-
njem himni Republike Srbije i 
Republike Crne Gore u izvo-

đenju dječijeg hora Osnov-
ne škole „Petar Petrović Nje-
goš“ iz Vrbasa. Prisutne je za-
tim pozdravio Ljubiša Simo-
vić predsednik Privremenog 
organa upravljanja NS kojom 
prilikom je uručio skromne 
poklone konzulu Republike 
Crne Gore u Srbiji, predstva-
niku MDULS, predsednicima 
opština Vrbas i Mali Iđoš, di-
rektoru Kulturnog centra Vr-
bas za ukazanu podršku i sa-
radnju sa crnogorskom zajed-
nicom i Nacionalnim savje-
tom. Program je nastavljen 
recitalom učenika OŠ “P.P. 
Njegoš”. Po završetku sveča-
nog dela programa najavljena 
je premijera scenskog prika-
za „Spomenik srca mog“ re-
ditelja Fuada Tabudžića ura-
đena po istinitom događaju 
iz crnogorske istorije

„Poetski čas za djecu“

Održan V godišnji koncert 
KUD “P.P. Njegoš”

U Domu kulture u Lovćen-
cu, 3. novembra održan je V 
godišnji koncert KUD “P.P. 
Njegoš”. Za koncert je vlada-
lo veliko interesovanje te je 
sala Doma kulture  bila pre-
mala da primi sve koji su že-
leli da pogledaju nastup ovog 

KUD-a. Koncert je imao i hu-
manitarni karakter, putem 
dobrovoljnih priloga priku-
pljena su sredstva za pomoć 
sugrađanki Danijeli Đuka-
nović koja boluje od teške 
bolesti.


