
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ - ИНФОРМАТОР

Информатор општине Мали ИђошСептембар 2019. број 18 Kishegyes Község Informátor

KISHEGYES KÖZSÉG - INFORMÁTOR
OPŠTINA MALI IĐOŠ - INFORMATOR

Обављени грађевински радови у општини

Szüreti - napi hétvége 
Bácsfeketehegyen Госпојинско вече

У предходном периоду санирано је неколко путних 
деоница и изграђени су путни прилази у општини. Поред 
редовног одржавања путева, нaправљен је пут  из Улице 
Николе Ђурковића према цркви Светог Петра Цетињског 
у Ловћенцу, као и пут до пречистача.

Одржани „5. Госпојински дани“  у Фекетићу

Манифестација петих 
Госпојинских дана у Фе-
кетићу која је трајала 24. и 
25. августа одржана је и ове 
године у организацији КЦ  

„Цар Душан Силни“. Про-
грам је био богат и раз-
новрстан, а на Госпојин-
ској  вечери гостовали су 
АНИП „Ђурђевданско коло“ 
из Подгорице, програм су 
улепшали и чланови КУД – 
Фекетић, као и глумачка и 
певачка група КЦ „Цар Ду-
шан Силни“ која је по ов-
годишњем репертоару по-
казала завидан извођачки 
ниво. Гошћа Госпојинске 
вечери била је млада бео-
градска глумица Миља-
на Гавриловић. О посеб-
ности и разноврсности 
овогодишњег уприличе-

ног програма најбоље све-
доче многобројни гости 
који су дошли из Врњач-
ке Бање, Бијелог Поља и 
Врбаса. Била је одржана и 
традиционална рибљија-
да првог дана манифеста-
ције, а завршног дана и по-

зоришна предства „Одје-
ци“, позоришта из Бије-
лог Поља. Да све протекне 
у најбољем реду потруди-
ли су се домаћини и орга-
низатори КЦ „Цар Душан 
Силни“ , на челу са председ-
ником Гораном Ђукићем.

Санација путева

Пут до цркве

Пут до пречистача
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Придајући велики значај дугорочном развоју међународних, економских, науч-
них, техничких и културних веза, размени искустава у области локалне самоуправе, 
јавних комуналних услуга и уређења насеља, ангажовању грађана да активно уче-
ствују у различитим сферама јавног живота, као и у циљу јачања поверења, међу-
собног разумевања и пријатељства између народа, Солнечногорског округа Мо-
сковске области из Руске Федерације и општине Мали Иђош из Републике Србије 
(у даљем тексту «Стране»), договорили су се о следећим намерама:

Члан 1
Стране ће градити и унапређивати своје односе на принципима поверења, једнако-

сти, партнерства и обостраног интереса.
Члан 2

Сарадња ће се обављати у складу и у оквиру законодавства Руске Федерације и Ре-
публике Србије, као и других закона и правних аката важећих за уговорне Стране 
овог Споразума.

Члан 3
Стране ће подстицати закључивање споразума и уговора између приватних преду-

зетника и правних лица са подручја уговорних Страна, пружити сву могућу подрш-
ку и помоћ њиховим учесницима у проналажењу флексибилних модуса при размени 
робе и реализацији инвестиционих пројеката корисних за обе стране.

Члан 4
Стране ће, у оквиру своје надлежности, допринети стварању повољних економских, 

финансијских и правних услова за предузетничке и друге привредне активности 
општине Солнечногорск Московске области и општине Мали Иђош.

Члан 5
У сфери економије, науке, образовања, културе, здравствене заштите, спорта, туриз-

ма и заштите животне средине, Стране ће допринети:
- закључивању Уговора између регионалних привредних субјеката о испоруци инду-

стријских производа, робе широке потрошње као и о пружању услуга;
- размени информација о увођењу нових технологија у грађевинарству (изградњи 

стамбених објеката, путева, социјалних и културних објеката);
- организовању посета делегација просветних радника и студената ради размене ис-

кустава;
- размени најбољих пракси у области здравства;
- сарадњи између уметничких друштава, удружења и фондација везаних за сферу 

културе и образовања;
- редовном спровођењу програма културне размене, укључујући организовање из-

ложби, приредби, прослава и спортских догађаја и утакмица;
- обостраном развоју туризма на регионалном нивоу, организовању културно рекре-

ативних активности за родитеље са децом;
- рационалном коришћењу и репродукцији природних ресурса, обезбеђивању за-

штите животне средине, ширењу еколошке производње.
Члан 6

У циљу реализације тачака овог споразума, стране могу закључити посебне спораз-
уме који ће се односити на одређене области билатералне сарадње, у складу са зако-
нодавством Руске Федерације и Републике Србије.

Члан 7
Измене и допуне овог Споразума врше се уз обострано писмено одобрење страна пу-

тем потписивања Анекса, који су саставни део Споразума.
Члан 8

Овај Споразум закључује се на неодређено време и може се раскинути, ако једна од 
Страна изрази жељу за раскидом Споразума. Да би се раскинуо споразум, уговорна 
страна мора да обавести другу страну писменим путем шест месеци унапред.

Члан 9
Потписано у граду Солнечногорск Московске области, дана 24. августа 2019. у два 

примерка на руском и српском језику, од којих сваки има исту правну снагу (исту 
правну вредност).
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Сарадња општине Мали Иђош са градом Солнечногорск
Пријатељство између општина Мали Иђош и Солнечногорског рејона Московске области

Поштовани Г-дине Слеп-
цов,

Прошло је неколико дана 
од одласка из Вашег пре-
дивног града, а наши утис-
ци још увек нису потпуно 
сумирани. Заиста, немам 
довољно речи којима бих 
описао ваше гостоприм-
ство и целокупан амбијент 
према мени и мојим сарад-
ницима.

Сви ми смо из вашег града 
понели безброј позитивних 
утисака, почевши од сјајног 
гостопримства, затим пре-
дивних знаменитости које 
смо обишли, па све до све-
чаног чина потписивања 
Споразума о братимљењу 
наше две општине. Везе из-
међу руског и српског наро-
да су вековима записане у 
нашим генима, а оваквим 
делима успевамо то прија-
тељство да материјализује-
мо у правим вредностима.

Са нестрпљењем ишче-
кујем наш следећи сусрет, 
када ћете Ви са делегацијом 
бити наши гости. Имам и 
жељу и обавезу да целокуп-
на ваша делегација ужива у 
нашој прелепој Србији, као 
моја у братској нам Русији.

Још једном желим да се 
захвалим на изванред-
ном гостопримству и по-
хвалим Ваше сараднице 
које су биле задужене да се 
цела моја делегација у Сол-
нечногорску осећа као код 
своје куће.

Нека вечно траје наше 
пријатељство као и до сада, 
али са већом разменом кул-
турних и материјалних до-
бара него до сада.

С поштовањем,
Марко Лазић

Председник општине 
Мали Иђош

Захвалница председника општине 
губернатору Солнечногорског 

рејона Московске области

Пријатељство између општина Мали Иђош и Солнечногорског рејона Московске области је на свечаној седници поводом 
90 година општине Солнечногорск крунисано побратимством. Споразум о сарадњи су потписали Марко Лазић, председник 
општине Мали Иђош и Властимир Слепцов, губернатор Солнечногорска. Град Солнечногорск има 58.000 становника, а цела 
регија 180.000 мештана. Налази се на педесетак километара од центра Москве.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКЕ ОБЛАСТИ

(РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА)
И ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
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Kishegyes községben folya-
matban vannak a munkála-
tok a víztiszító berendezés 
kiépítésén. Ezen munkála-
tok során Bácsfeketehegyen, 
a Krivaja patak partján kö-
zépkori temetőre bukkantak. 
A temető feltárását megkezd-
ték a Községközi Műemlék-
védelmi Intézet munkatár-
sai. Ismeret a tény, hogy ez a 
terület gazdag régészeti lelő-
hely, hisz a korábbi évek so-
rán is már folytak itt régésze-
ti ásatások. A mostani ásatá-
soknak leletmegóvó jellegük 
van, ezért egyenlőre csak egy 
kisebb, 12 méter hosszú és 2 
méter széles terület került fel-
tárásra kivizsgálás és részle-
tes dokumentálás céljából. A 
temető széle került feltárás-
ra és tőle nyugatra, alapokra 
is leltek a dolgozók ami arra 
utal, hogy egy objektum is lé-
tezett ezen a területen. Felte-
hetően egy templom. Az ed-
digiek során 27 csontvázat ta-
láltak és egy történelmi lelet 
került elő, egy piramis alakú 
dísszel ellátott gyűrű. A lele-
tek valószínűleg XII. század 
második fele és a XIV. szá-

zad vége közé tehetők.  Az 
önkormányzat és a Község-
közi Műemlékvédelmi Inté-
zet képviselőinek eredményes 
megbeszélése alapján finan-
szírozási szerződés megköté-
sére került sor. A bácsfekete-
hegyen folyó ásatásokat Kis-
hegyes község önkormány-
zata finanszírozza.
A lakosság számára is érde-

kes lelőhely megtalálása, hisz 
a feltárás óta egyre többen ér-
deklődnek és tekintik is meg 
a munkálatokat. 

Érdekes tény még továbbra 
az is, hogy a most feltárt te-
rület valójában két lelőhelyet 
foglal magába. Ahogy Silling 
Léda, a műemlékvédelmi in-
tézet igazgatója elmondta, a 
XII. századi település romjai 
alatt található még egy réteg, 
ahol korábbi időszakból szár-
mazó leletek találhatók.  Kis-
hegyes község önkormányza-
ta fontosnak tartja, hogy egy 
ilyen jelentős lelőhely bemu-
tatásra kerüljön, így tervben 
van egy helyi jellegű kiállítás 
megszervezése a most feltárt 
leletekből. 

             Forrás: Magyar szó

Ásatások Bácsfeketehegyen

Kishegyes község önkor-
mányzata átfogó támogatási 
rendszert hozott létre, amely 
segítségével a gyerekeket vé-
gigkíséri az óvodától egészen 
az egyetemig. A középiskolás 
diákokat illetően ez az úti-
költség vagy a bentlakási költ-
ség. Kerekes Zoltán, Kishe-
gyes község alpolgármestere 
arról számolt be lapunknak, 
hogy az önkormányzat kiír-
ta az erre vonatkozó pályá-
zatát a 2019/20-as iskolaévre.
– Az önkormányzat, mint 
minden évben, az idén is hoz-
zájárul az általános és  közép-
iskolások utaztatási költsé-
geihez, illetve a diákotthoni 
vagy a magánszállással járó 
kiadásokhoz. A támogatás-
ra vonatkozóan pályázatot ír-
tunk ki, amelyre szeptember 
14-éig lehet jelentkezni. A pá-

lyázási feltételek kis módo-
sítással megegyeznek a múlt 
éviekkel: ezúttal a színkitűnő 
és a szociális segélyben része-
sülő diákok is teljes költség-
térítést kapnak. A 4,5-ös át-
lagú, illetve családi pótlék-
ban részesülő tanulók költsé-
geinek a 40 százalékát fedez-
zük. Aki osztályt ismétel, az 
nem jogosult a támogatásra. 
Ezzel arra szeretnénk ösztö-
nözni a diákokat, hogy minél 
jobban tanuljanak – mondta 
el az alpolgármester.
A korábbi években a kis-

hegyesi önkormányzat több 
mint 300 községbeli diákot 
támogatott ilyen módon. A 
múlt évben mintegy 8 mil-
lió dinárt fordítottak a célra, 
ennek 30 százalékát a tarto-
mány biztosította, a többit pe-
dig a községi költségvetésből 

fedezték – számolt be Kere-
kes, majd arról is szólt, hogy 
az önkormányzat az idén is 
támogatni fogja az első osz-
tályba indulókat. Tavaly 3000 
dinárt kapott minden kisdiák, 
az idén még nem határozta 
meg az összeget a községi ta-
nács, de az alpolgármester re-
ményei szerint magasabb lesz 
a tavalyinál. Végezetül azt is 
megtudtuk tőle, hogy az ön-
kormányzat októberben kiír-
ja a pályázatot az egyetemis-
ták ösztöndíjára is. Az úti-
költségre és a bentlakási költ-
ségekre vonatkozó pályázati 
kiírást az érdeklődők meg-
találhatják az önkormányzat 
honlapján: www.maliidjos.rs 

, vagy személyesen az önkor-
mányzat szolgálati pultjánál.

              
                 Forrás: Magyar Szó

Kishegyes község 8 millió dinár
értékű oktatási pályázata

Az MNT beiskolázási tanszercsomagokat osztott ki a 
kishegyesi és a bácsfeketehegyi kisdiákoknak

Ez nagy segítség a családok 
számára, hiszen az iskolakez-
dés mindig megterheli a csa-
ládi költségvetést. Kedden 
délután az MNT képviselői 
a kishegyesi és a bácsfekete-
hegyi elsősöknek adták át a 
tanszercsomagokat. Kishe-
gyesen Linka B. Gabriella, az 
MNT tagja és Fülöp Valentin, 
az Ady Endre Kísérleti Álta-
lános Iskola igazgatója, Bá-
csfeketehegyen pedig Sárkö-
zi István MNT-tag és Bojtos 
Béla, a Nikola Đurković Ál-
talános Iskola igazgatója fo-
gadta a kisdiákokat. A két is-
kolában összesen 49 csomag 
került kiosztásra.
Az MNT által ajándékozott 

csomagok nem csak egy is-
kolaévre szólnak – mondta 
el lapunknak Linka B. Gab-

riella. A beiskolázási csoma-
gok nagyon fontosak a diákok 
és a szülők számára is. A gye-
rekek örülnek neki, a szülők-
nek pedig jelentős anyagi se-
gítséget jelent iskolakezdés-
kor. Ezek a csomagok nem 
csak egy évre szólnak, mivel 
olyan tanszerek vannak ben-
ne, amik az alsó osztályokban 
végig használhatók. Ilyen pl. 
a tolltartó, a vonalzók, rajz-
fölszerelés, tornafelszerelés... 
Ily módon ez több iskolaév-
re szóló segítség a szülőknek, 
mivel mindezt nem kell meg-
vásárolniuk. Fontosnak tar-
tom elmondani, hogy immár 
harmadik mandátumomban 
veszek részt a csomagosztás-
ban, és azok az elsősök, akik-
nek először adtam át a csoma-
got, már elvégezték a nyol-

cadik osztályt. Ez azt jelenti, 
hogy végigkísértünk egy ge-
nerációt az általános iskolá-
ban. Remélem, hogy ezek a 
gyerekek folytatni fogják ta-
nulmányaikat, és azt is sze-
retném, ha az előttünk álló 
években minél több elsősnek 
adhatnánk csomagokat – fo-
galmazott Linka B., majd ar-
ról is szólt, hogy az idei tanév-
ben több magyar diák indult 
a kishegyesi iskolában. Bács-
feketehegyen 15-en kezdték 
meg az első osztályt, Kishe-
gyesen pedig 34-en.

Végezetül azt is megtudtuk 
a tanácstagtól, hogy mind Bá-
csfeketehegyen, mind Kishe-
gyesen enyhén nőtt a magyar 
ajkú elsősök száma, az előző 
iskolaévhez képest.

              Forrás: Magyar Szó

Szüreti - napi hétvége Bácsfeketehegyen
Ha szeptember, akkor szü-

reti napok. Így volt ez idén is, 
hisz szeptember 14-e és 15-e 
között megrendezésre került 
a 48. Szüreti napok, 18. Sző-
lész- és borásztalálkozó vala-
mint a 8. Kun Hagyományőr-
ző Találkozó. Az idei prog-
ramsorozatot a szombat reg-
geli hagyományos táncos, ze-
nés felvonulás indította. A fe-
keticsi néptáncosok mellett, 
az idei felvonuláson részt vet-
tek a kishegyesi és törökka-
nizsai néptáncegyüttesek, a 
szabadkai Duhaj banda és 
a bácsfeketehegyi tamburá-
sok. A tavalyi évhez hason-
lóan az idei állomások a pi-
actér, Lódi Gáspár, kerekes 
kút, Koncz Dezső és végül a 
nyári színpad voltak.  A felvo-
nulással egyidejűleg, a nyári 
színpad előtt megkezdődött 
a birkapaprikás-főző verseny. 

Az idén 24 csapat vett részt 
a főzőversenyen. Ugyanitt 
főtt, négy nagy bográcsban 
a promóciós birkapaprikás 
is, aminek 250 dinár volt az 
ára. De, aki nem bírta kivár-
ni a paprikást, éhségét csilla-
píthatta finom, friss lángos-
sal.  A nyári színpad környé-
ke adott otthont a Kun Ha-
gyományőrző Találkozónak 
is. 9 órától íjászverseny vette 
kezdetét, jurtát állítottak és 
kun játékokat mutattak be az 
érdeklődőknek.  A Kultúrott-
hon teraszán, 11 órától a sző-
lészek és a borászok értékel-
ték az idei évet. Majd 13 órá-
tól must, bor és szőlő kóstoló-
val kedveskedtek a látogatók-
nak.  Este 7 órakor népzenei 
koncert vette kezdetét, ahol 
Török Noémi népdalénekes 
lépett fel a Duhaj bandával.

Könnyítés az általános és középiskolás diákoknak

A Magyar Nemzeti Tanács évről évre értékes tanszercsomaggal lepi meg az első 
osztályba induló, magyarul nyelven tanuló kisdiákokat.
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Privredna i kulturna saradnja

Opština Mali Iđoš nedav-
no je bila domaćin Draganu 
Đuroviću, novom crnogor-
skom generalnom konzulu 
u Srbiji. U opštini u njenim 
mestima, posebno u Lovćen-
cu živi veliki broj pripadani-
ka Crnogorske nacionalne za-
jednice, a Mali Iđoš je i jedna 
od opština koja je dobar pri-
mer multietične i multikul-
turalne višejezične sredine. 
Na toplom prijemu domaći-
nima se zahvalio novi crno-
gorski konzul, rekavši da mu 
je posebno zadovoljstvo da je 
u prilici da poseti ovu opšti-
nu na poziv predsednika op-
štine i da se upozna sa ovim 
područjem, jedan od razlo-
ga posete je upoznavanje sa 
Crnogorskom zajednicom. 

„Upoznao sam se sa privred-
nom strukturom ove opštine 
i problemom odlaska mladih, 

što je takođe veliki problem i 
zemlje iz koje dolazim. Upo-
znao sam se sa činjenicom da 
ovde živi veliki broj nacija, a 
i mi smo kao država dekla-
risani kao višenacionalna i 
građanska država. Višenaci-
onalnost je mera uspešnosti u 
radu i na drugim poljima, što 
sam već primetio ovde širom 

Vojvodine, za poslednja dva 
meseca kako sam imenovan 
na ovu funkciju. Problema 
u nacionalnom funkcionisa-
nju ovde nema ili barem nije 
bilo primedbi po tom osno-
vu, a ono što pripada delo-
krugu konzularnih ovlašće-
nja jeste privredna i kulturna 
saradnja“, izjavio je Đurović.

Sestre Popivoda
u Petnici

Sestre bliznakinje Milica 
i Zorana Popivoda, su prve 
učenice OŠ “Vuk Karadžić” 
iz Lovćenca koje su boravile 
u letnjoj naučnoj školi “Pet-
nica”. One su učenice osmog 
razreda i veoma su uspešne. 
Da bi bile primljene u letnju 
školu Petnice prethodno su 
konkurisale tako što su na-
pisale esej i poslale biogra-
fiju, a nakon selekcije bile su 
primljene. Njihov boravak fi-
nansirala je opština Mali Iđoš, 
a one su se nedavno vratile 
pune utisaka. U letnjoj na-
učnoj školi bile su 10 dana. 

Tamo su radile vežbe u  labo-
ratoriji, učile o arheologiji, ge-
ologiji…One su odlične uče-
nice, a tokom osnovne ško-
le postigle su brojne uspehe 
na takmičenjima iz biologije, 
srpskog i matematike. Osim 
u školi, sestre Popivoda  od-
lične su i  u sportu.

Nekoliko godina treniraju 
rukomet i to veoma uspešno. 
Počele  su u ŽRК „Jadran“ Fe-
ketić, a pre pola godine preš-
le se u ŽRК “Deronje“, gde su 
ostvarile veliki uspeh. Zora-
na je golman, Milica igra na 
poziciji beka.

Predsednik opštine primio novog konzula Crne Gore u SrbijiOdlične učenice, sportiskinje – za primer

• Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš, ugostio je Dragana Đurovića, 
novog generalnog konzula Crne Gore u Srbiji sa sedištem u Sremskim Кar-
lovcima. Razgovarali su o privrednoj i kulturnoj saradnji.

Lovćenac je važan na identitetskoj 
mapi Crnogorske dijaspore

Delegacija SUBNOR-a 
Crne Gore, koju je pred-
vodio Borivoje Bano-
vić, posetila je  Crno-
gorski kulturni centar 
u Lovćencu 21. septem-
bra. Priređen joj  doma-
ćinski doček  od stra-
ne Udruženja Crnogo-
raca“Krstaš“,ali i građa-
na Lovćenca. Priređen 
je kulturno umetnič-
ki program u izvođenju 
KPD „Princeza Ksenija“, koji 
su pozdravili goste igrom i 
pesmom iz Crne Gore, kao 
i prigodnim recitalom. U 
prostoru Crnogorskog kul-
turnog centra obratio im se 
Nenad Stevović, predsednik 
Udruženja„Krstaš“, zahvalju-
jući na poseti,„ jednom ma-
lom mestu kao što je Lovće-
nac, ali mestu koje predstav-
lja važnu tačku na identitet-
skoj mapi Crnogorske dijas-
pore“. „U Crnogorskom kul-
turnom centru se gaji tradi-
cija antifašizma bez ikakvih 
revizionizama u istom obli-

ku kako je nastajala 1941.do 
1945. godine“, rekao je Ste-
vović, upoznajući goste sa 
radom Udruženja i postoja-
njem Crnogorske biblioteke 
koja ima preko 5000 knjiga. 
Stevović se zahavlio i gene-
ralnom konzulu Crne Gore 
u Srbiji, Draganu Đuroviću 
i uručio mu na poklon knji-
gu o Lovćencu, u znak seća-
nja na prvi konzulov dolazak 
ovde, kao što je poklonio istu 
knjigu i  Borivoju  Banoviću, 
predsedniku GO SUBNOR 
Podgorica. Banović se zahva-
lio na toplom dočeku genera-

ciji, koja je kako je kazao iz 
nužde došla ovde 1945. godi-
ne, ali i Udruženju „Krstaš“, 
koje neguje tradiciju i radi sa 
mladima i koje radi na čvr-
stom povezivanju sa svojom 
grudom, hvaleći rad Udruže-
nja, koje ima budućnost i za 
to „Krstaš“ i Crnogorsku za-
jednicu ovde i svuda, treba da 
pomaže Crna Gora. Banović 
je na poklon uručio domaći-
nima knjigu o NOB-u u Po-
dgorici od 1941. do 1945 go-
dine, a susret sa domaćini-
ma je bio toliko dirljiv, da je 
bilo i suza.

Delegacija SUBNOR-a Crne Gore u poseti Lovćencu

• „Lovćenac, iako malo mesto, predstavlja važnu tačku na identitetskoj 
mapi Crnogorske dijaspore, mesto koje i danas baštini tekovine antifaši-
stičke borbe i revolucije“, rekao je Nenad Stevović , predsednik  „Krstaša“.

X Plemenske viteške igre
U organizaciji Crnogorskog 

društva „Lovćen“ iz Lovćen-
ca, i ovog septembra održa-
ne su Plemenske viteške igre.

Manifestacija je ove godine 
održana po deseti put.

Plemenske viteške igre oku-
pljaju Crnogorce dobre volje 
i njihove prijatelje u Lovćen-
cu, gde se oprobaju u tradici-
onalnim igrama iz Crne Gore.


