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Изградња дечијег игралишта у
Ловћенцу

Паркић и игралиште
за децу
На простору Месне заједнице Ловћенац у току су
радови на изградњи дечијег игралишта, а ову инвестицију важну за најмлађе суграђане финансира општина Мали Иђош.
Као извођача радова
инвеститори су изабрали фирму „Сомбор елек-

тро“. Вредност радова рачунајући и пдв прелази три милиона динара.
Надлежни за извођење радова, процењују да ће овај
леп паркић са новим игралиштем за малишане бити
завршен у року од 45 дана,
наравно ако потрају овако
добре временске прилике.

Támogatás
az elsősöknek

Информатор општине Мали Иђош

Kishegyes Község Informátor

Санација и реновирање Дома културе у Ловћенцу

Реновирају се просторије
• Инвеститор овог значајног посла је општина, а радове изводи фирма
„Фербау НС“, која је одабрана на тендеру.
Дом културе је веома важно место за све Ловћенчане и њихова окупљања, зато
је и недавно почело реновирање његовог ресторан-

ског простора. Извођач радова „Ферабу НС“ из Темерина је изабран као најповољнији на тендеру. Финансијер ове вредне инвести-

ције, око пет милиона динара плус пдв, је општина и радови су тренутно у
току. Завршетак радова се
очекује за око два месеца.

Изградња трибина у Фекетићу

У току су радови на изградњи трибина на фудбалском стадиону у Фекетићу.
Одабрани извођач радова је фирма ГПО Мега

доо,а финансијер радова је Управа за капитална улагања АП Војводине.
Вредност ове инвестиције износи преко дванаест

милиона динара уз порез
на додату вредност,а завршетак радова се очекује
најкасније за два месеца.
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Савет за безбедност саобраћаја општине

Акција Пажљивко

• Првацима све три основне школе у општини
Зоран Вујиновић, председник Савета за
безбедност саобраћаја уручио је на поклон
књиге и бојанке.
Недавно је првацима у све
три основне школе на подручју општине Мали Иђош
одржао час о безбедности
у саобраћају,Огњен Ђукановић из ПС Мали Иђош.
Првацима се обратио и Зоран Вујиновић, председник
Савета за безбедност саобраћаја општине, поже-

левши им успешну школску годину, као и да пажљиво прате час о безбедности
у саобраћају.
Вујиновић је овом приликом деци уручио на поклон
књиге и бојанке „Пажљивко“, које је обезбедила
Агенција за безбедност саобраћаја.

Млади навијачи из
Фекетића и Ловћенца
бодрили „Партизан“

Укупно 50 деце из Фекетића и Ловћенца чланова
фудбалских школа, предвођена својим тренерима
присуствовало је утакмици Лиге Европеизмеђу ФК
„Партизан“ и ФК „Аз Алкмар“.
Превоз је финансирала
општина Мали Иђош, а пакете са сендвичима и соковима неколико поједина-

ца из општине. Ретку прилику да виде своје идоле –
играче „Партизана“ искористила су сва заинтересована деца.
Вратили су се пуни утисака и како кажу са сјајним
навијанјем и лепом атмосфером, како на трибинама
фудбалског стадиона тако
и у самом путу. Провод је
био комплетан.

Општина помогла прваке са по
3.000 динара
Представници локалне
самоуправе на челу са председником општине Марком
Лазићем, обишли су све три
основне школе у општини
Мали Иђош и поклонили
ђацима првацима 3.000 динара.
Уз честитке да им школовање остане у лепој успомени, да стекну што више
знања, а пре свега, постану добри људи председник ваучера од по 3.000 дина- 38 првака, у Ловћенцу 29,
Лазић их је све поздравио. ра. У фекетићкој школи а у Малом Иђошу 36 ђака
Укупно је подељено 103 ове школске године има првака.

Турнир у Ловћенцу освојио ФК
“Црвена звезда“

Фудбалски клуб «Његош»
уз подршку Општине Мали
Иђош и Спортског савеза
приредио је незабораван
спортски догађај. На стадиону ФК «Његош» на фудбалском турниру млађих
пионира «Ловћенац 2019.»
наступили су ФК «Црвена
Звезда», ФК «Партизан»,
ФК «Спартак» и ФК «Ње-

гош». Победник турнира
је екипа ФК «Црвена Звезда», друго место припало
је ФК «Партизан», треће
ФК «Спартак» док је четврто место припало екипи домаћина турнира ФК
«Његош». За најбољег играча турнира проглашен је
Ђорђевић Урош (ФК «Црвена Звезда»), најбољи голман

је Вукашин Јовановић (ФК
«Партизан»), најбољи стрелац је Поповић Петар (ФК
«Црвена звезда»), најбољи
играч домаће екипе Данило
Дашић. По завршетку турнира локална самоуправа
је обезбедила ручак за све
учесника турнира.
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Támogatás a gazdáknak
Kétmillió dinár keretösszeg áll a termelők rendelkezésére Kishegyes községben
Kishegyes község mezőgazdasági termelői október 1-jétől pályázhatnak az önkormányzat által kiírt pályázatokra.
Összesen 5 pályázat áll rendelkezésükre, amelyeknek a
keretösszege 2 millió dinár.
Sándor István, a községi tanács illetékes tagja arról számolt be lapunknak, hogy az
önkormányzat egy mezőgazdasági alapot hozott létre, s ezen keresztül támogatja a termelőket. – Az a célunk,
hogy a legkisebb termelőket

még csak felmérő jellegű, ismerkednek a pályázók igényeivel, és lehetőség szerint
a jövőben új elemekkel is bővítik a kiírást – tudtuk meg a
tanácstagtól. A mostani körben 5 pályázati kiírás áll a termelők rendelkezésére.
Pályázatot írtunk ki a piaci asztalok bérlésének társfinanszírozására. Ezzel azokat a bejegyzett termelőket
szeretnénk segíteni, akiknek
érvényes bérleti szerződésük
van piaci asztalokra a község
területén. Igénylőnként 5000

támogassuk pályázatainkkal. Azokat, akik nem rendelkeznek kellő jószágállománnyal vagy földterülettel
ahhoz, hogy részt vegyenek
a nagyobb volumenű pályázatokon.
A tartományi és a köztársasági pályázatokhoz képest az
elnyerhető összegek is kisebbek, és jellemzően valamiféle visszatérítésre irányulnak
– mondta el Sándor, aki szerint ezek a támogatások is sokat jelentenek a kis gazdaságok számára. Az idei első év

dinárt térítünk vissza, ami
kisebb összegű bérletek esetén akár százszázalékos támogatást is jelenthet.
Pályázatot írtunk ki szaporítóanyag beszerzésére is, ez
elsősorban a szarvasmarhaés sertéstenyésztőket érinti.
Az ő esetükben 12 500 dinárig téríti vissza az önkormányzat a vásárolt szaporítóanyag árát.
Ez az összeg nem tűnik túl
nagynak, de pl. 10 tenyészkoca esetében ez az egész évi
tenyészanyag árát is kiteheti.

Emellett pályázat jelent meg
az állatorvosi szolgáltatások
költségének társfinanszírozására is.
A szaporítóanyagra kiírt pályázathoz hasonlóan erre vonatkozólag is az állatorvosnál beszerzett eszköz, szer, oltás stb. számlája alapján lehet
pályázni.
Pályázónként ez esetben is
legfeljebb 12 500 dinárt térít meg az önkormányzat. A
negyedik kiírásunk a zöldség-, gyümölcs- és szőlőültetvényekkel foglalkozó gazdaságokat érinti.
A besz erzett eszközök
utá n vag y
nagyobb ber u h á z á s o kra kaphatnak
visszatérítést
a gazdák, ha
számla felmutatásával tudják igazolni az
összeget. Ez a
legnag yobb
kerettel rendelkező pályázati kiírásunk, 1 millió 250 ezer dinárt irányoztunk elő. Az utolsó pályázati
kiírásunk a biztosítási költségek részfinanszírozására vonatkozik.
A tartománynál eleve lehet
pályázni 40 százalékos vis�szatérítésre, az önkormányzat
pedig további 40 százalékos
térítéssel toldja meg.
Tehát annak a termelőnek,
aki az önkormányzatnál és a
tartománynál is nyer támogatást, csak 20 százalék önrész
kell a biztosításhoz – számolt
be Sándor.

Támogatás az elsősöknek
Kishegyes község önkormányzata a korábbi évekhez
hasonlóan, az idén is támogatásban részesítette az elsős diákokat. Az idén a községeben
összesen 103 gyerek kezdte
meg az iskolát.
A községi vezetők ellátogattak a község mindhárom iskolájába és az összegyűlt szülőknek átadták a 3000 dináros pénzbeli támogatást. A
gyerekek a pénz mellé egy
diplomát is kaptak.

Mága Zoltán
Bácsfeketehegyen
A világhírű magyar hegedűművész, Mága Zoltán Vajdaságban koncertezik.
A 100 templom jótékonysági
koncertsorozat egyik megállója Bácsfeketehegy lesz.
A hegedűművész október
21-én, 17 órai kezdettel ad
koncertet a bácsfeketehegyi
református tempomban.
A koncertsorozat húsz

helyszínből áll.Szabadkától
Hertelendyfalváig, különböző helyszíneken lesznek koncertek, a befolyt összeg pedig a CMH Alapítványhoz
fog eljutni.
Mága Zoltán vajdasági
koncertkörútjának védnöke
Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke.

Megújul az iskola

Teljes körű felújítás a kishegyesi általános iskola mosdóiban – Hamarosan megkezdődhet a tornaterem tetőszerkezetének felújítása is Igen
rossz állapotban volt a kishegyesi Ady Endre Kísérleti
Általános Iskola vizesblokkja,
melyet a diákok használtak.
Az iskolának sikerült pályázati úton pénzt szereznie a
felújításra, és szeptember végén megkezdődtek a felújítási munkálatok.
Fülöp Valentin iskolaigazgató arról számolt be lapunknak, hogy a munka a közbeszerzés során adódott problémák miatt csúszik.
Még a tavasz folyamán
nyertünk a tartománynál 4
millió 800 ezer dinárt a diák-toalettek felújítására.
Ezt Kishegyes község önkormányzata további 500
ezer dinárral támogatta.
Sajnos, a nyár során kiírt
közbeszerzésre az első körben
nem érkezett ajánlat, ezért
kénytelenek voltunk megismételni a közbeszerzést.
A második kör sikeres volt,
de a munkálatok sajnos szep-

temberre tolódtak, és nem
tudtuk a szünidőben befejezni.
Ami a munkálatokat illeti:
teljes körű felújítást végeznek
a padlótól a tetőig.
Újracsempézik a helyiségeket, új WC-kagylókat és
piszoárokat építenek be, felújítják a tetőszerkezetet, valamint több helyen a falakat le
kellett bontani és újrafalazni.
Erre azért volt szükség, mert
az épület megsüllyedt, és a fal
elvált a plafontól, illetve több
helyen repedések keletkeztek.
Különösen a fiú-toalett volt
rossz állapotban, ugyanis az
a rész süllyedt meg – mondta el az igazgató, majd arról
is szólt, hogy a munkálatok
várhatólag november közepére fejeződnek be.
Amíg a munkálatok folynak,
addig a diákok az iskola emeletén lévő régi toaletteket tudják használni.
Ezeket az iskola ismét használható állapotba hozta, hogy
ideiglenes megoldásnak megfeleljenek.
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Održano sedmo Vlašićko prelo
Ove godine prve subote u
oktobru održana je manifestacija Vlašićko prelo po sedmi put.
I ovoga puta okupili su se
brojni gosti i građani, a priređen je i bogat program. Uče-

stvovale su pevačke grupe,
kulturno umetnička društva, predstavljeni su običaji
sa Vlašića, i sve to uz pesmu
i igru. Održana je i treća Pitijada. Vredne domaćice spremile su domaće pite, a struč-

Konkurs za studentske
stipendije

U toku je konkurs za dodelu stipendija studentima za
školsku 2019/2020. godinu.
O uslovima, potrebnoj dokumentaciji za konkurs kao i svi

potrebni podaci mogu se naći
na portalu opštinske uprave
www.maliidjos.rs. Konkurs
je otvoren do 10. novembra
2019. godine.

šićko prelo, Zavičajno udruženje “Vlašić” Lovćenac organizovalo je Dan kajsije u
Lovćencu. Građani koji su
pravili rakiju od kajsije doneli su svoj proizvod i tako
učestvovali u takmičenju

za najlepšu rakiju Lovćenca.
Odziv građana je bio odličan,
žiri je ocenjivao kajsijevače,
a poenta je bila, pre svega, u
druženju, pa se može reći da
je ova manifestacija bila pun
pogodak.

Ватрогасци код
председника општине
Повод за састанак је успех
ватрогасаца на Међународном такмичењу у Будимпешти. Ватрогасце су примили Марко Лазић, председник општине и Золтан
Керекеш, заменик председника општине. ДВД “Маронка Карољ” је учествовало на такмичењу у три категорије. Вратили су се кући
са два прва и два друга места, са специјалном наградом за најуспешнију екипу
и признањем за најстаријег ве за даљи рад, док је пред- сималну подршку ватроталмичара. Ватрогасци су седник рекао да општина гасцима.
представили своје плано- покушава да пружи макИзвор: magyarszo.rs

FK “Njegoš” pobednik Kupa OFS za 2019. godinu

FK “Njegoš” je u finalnoj
utakmici, koja je odigrana
na Panoniji, Kupa OFS Bačka Topola Mali Iđoš savladao
FK “Proleter” iz Njegoševa rebili Mesna zajednica Lovće- zultatom 3:2 (3:1). Strelci za
nac i Opštinsko udruženje FK “Njegoš” bili su Mrvaljeboraca.
vić Miloš, Kočiš Srđan i MaRedakcija Informatora izvi- nojlović Branislav. Do finala
njava se čitaocima, Opštin- ekipa FK “Njegoš” savladala
skom udruženju boraca i MZ je FK “Slaviju” iz Novog OraLovćenac.
hova sa 7:0 i FK “Panoniju” sa
Panonije sa 4:0.

Izvinjenje čitaocima, Opštinskom
udruženju boraca i MZ Lovćenac
U prošlom broju Informatora u tekstu “Delegacija SUBNOR-a Crne Gore u poseti
Lovćencu” napravljen je nenameran propust.
U tekstu nije navedeno da
su organizatori dolaska delegacije SUBNOR-a Crne Gore

ni žiri ih je ocenjivao.
Zbor je održan u porti crkve Svetog Petra Cetinjskog
u Lovćencu, a druženje je trajalo tokom celog dana.
Dan kajsije
Dan pre manifestacije Vla-

