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Партиципација трошкова

Ловћенчани прискочили
комшији у помоћ,
мештани великог
срца

редовних ученика

Општина Мали Иђош врши партиципацију
у трошковима редовних ученика основних и
средњих школа са пребивалиштем на територији
општине. Уз захтев, сву неопходну документацију
за партиципацију путних трошкова ученика, домског или приватног смештаја потребно је предати
лично или поштом Општинској управи Општине Мали Иђош (у Ловћенцу и Фекетићу може се
предати и у месним канцеларијама), на адресу
Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна
бр. 32. Рок за подношење захтева је 17. септембар.

Водоток Криваје настављају да загађују

Министарство

и даље ћути

Лекција из хуманости

за пример свима

Hozzájárulás a
diákok úti és egyéb
költségeihez

Kishegyes község hozzájárul az általános - és középiskolás diákok
úti -és egyéb költségeihez. Erre azok az általános illetve középiskolás
diákok jogosultak akiknek a lakhelye Kishegyes község területén
van. A kérelem mellé csatolni kell, az útiköltség, kollégiumi - és
magánelszállásolás költségeihez való hozzájáruláshoz szükséges
dokumentumokat is. A dokumentációt személyesen kell átadni
Kishegyes község Községi közigazgatása részére (Szeghegyen és
Bácsfeketehegyen a helyi irodákban) vagy postai úton elküldeni a
következő címre: Kishegyes község Községi közigazgatása, Fő u. 32.,
24321 Kishegyes.
A kérelmeket 2018. szeptember 17-ig lehet átadni.

Aszfaltozás és

útkarbantartás Kishegyesen

Радови у току у Улици Вука Караџића
у Ловћенцу

Улица
шира за метар
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Завршетак
Одржани
Даниреконструкције
вишње и даниДома
Селаздравља
у Фекетићу

Радови се приводе крају

• Након вишемесечне реконстукције, зграда Дома здравља „Др Мар-

тон Шандор“ добиће нов изглед. Радови се приводе крају и ускоро би
требало да буду завршени.

Радови на енергетској са- лом Иђошу скоро су завр- стављање су нове термо
нацији и реконструкцији шени. У току реконструк- изолације. За ове радове
Канцеларија за управљање
јавним улагањима Србије
обезбедила је oko 45 милиона динара без ПДВ-а. Радове на обнови овог објекта изводи ГАТ доо Нови
Сад и АXИС грађевински
биро доо Нови Сад. Иначе,
зграда Дома здравља у Малом Иђошу је последње две
деценије била у веома лошем стању, тако да је реконкрова зграде Дома здравља ције обухваћена је заме- струкција била неопходна.
„Др Мартон Шандор“ у Ма- на крова, столарије и по-

Радови у Улици Вука Караџића у Ловћенцу

Улица шира за метар
Ових дана су у току радови на асфалтирању и проширивању за метар Улице
Вука Караџића у Ловћенцу.
Радове су обишли и представници локалне самоу-

права је успела да обезбеди
средства за ове намене у износу око 11 милиона динара, а обезбедила је и средства у износу 21 милион за
сређивање Улице Баште у

Госпојински дани у Фекетићу

Ове године од 24. до 26.
августа по четврти пут одржана је манифестација “Госпојински дани” у организацији Културног центра
“Цар Душан силни” из Фекетића. И овога пута организовани су бројни догађаји, такмичења, концерти и културно- умет-

нички програм. Прве вечери одржан је концерт популарне поп певачице Ане
Станић, другог дана била је
организована “Фекетићка
рибљијада”, а у вечерњим
сатима наступала су бројна културно уметничка
друштва. Поред друштва из
Фекетића представили су се

гости из Мола, Србобрана,
Суботице и Врњачке Бање.
Последњег дана манифестације одржана је позоришна представа “Мировна мисија”, ЦДК “Војислав
Булатовић Струњо”, Позориште Бијело Поље из Црне праве, а ова се улица про- Малом Иђошу од стране
ширује с обзиром да је ве- Управе за капитална улаГоре.
ома уска. Локална самоу- гања Војводине.

Ловћенчани прискочили комшији у помоћ - мештани великог срца

Лекција из хуманости - за пример свима
• Кућа Ненада Шабана у Ловћенцу недавно је страдала у пожару од

удара грома. Мештани су се одмах дигли на ноге и свакодневно је радило на реновирању куће и пружању помоћи од 30 до 50 људи. Општина Мали Иђош и Месна заједница Ловћенац обезбедиле су и новчану
помоћ од 200.000 динара породици Шабан.
Све приче које слушамо ма изгорела кућа. Несрећа моиницијативно и свако је
последњих година, кажу се догодила два сата након дошао ко је могао да пруда је све мање солидарно- поноћи и када је и поче- жи било какву врсту помоћи овој трочланој породици. Одмах након насреће
на кући је радило од 30 до
50 људи који су ту били свакодневно, како би прво санирали кровну конструкцију. Ту је помогла и Месна заједница Ловћенац, као
и локална самоуправа, сви
су скочили на ноге да помогну трочланој породици
у којој нико није запослен,
а власник куће је и тешко
болестан. Готово за недељу
дана све је било раскрчено
и кров саниран, а сада су у
току преостали грађевинсти међу људима у овим ла да гори кућа, али како ски радови на кући. Свакатешким временима, међу- кажу домаћини, ни пет ва- ко треба рећи да су Ловћентим мештани Ловћенца су трогасних кола која су од- чани на овај начин одржато демантовали када се до- мах дошла на место несреће ли лекцију из хуманости и
годило да је њиховом ком- нису могла спасити њихо- свима могу да послуже као
шији и суграђанину Нена- ву кућу. Већ сутрадан су до- светао пример, како целом
ду Шабану услед удара гро- шле комшије мештани, са- региону, тако и шире.

Водоток Криваје настављају да загађују

Министарство и даље ћути
• „Комплетан извештај о томе шта смо

предузели око Криваје и коме смо се обраћали упутили смо 17. јула Министарству екологије, одговора нема. У једном сусрету са
министром екологије питао сам за овај проблем, одговорио ми је да није надлежан за
наш случај“, каже Марко Лазић, председник
општине.
Од почетка године локална самоуправа Мали Иђош
на челу са председником
Марком Лазићем, упутила
је низ дописа надлежним
органима и инспекцијама
од покрајине до републике, како би што пре престало загађивање водотока реке Криваје, која тече
кроз ову општину. Председник Покрајинске Владе Игор Мировић и председник Скупштине АП
Војводине Иштван Пастор, на позив општине дошли су и обишли Кривају
дајући подршку челницима општине, међутим, како
каже Марко Лазић, Министарство екологије није се
удостојило никаквог одговора, а при једном сусрету

председнику општине ресорни министар је чак рекао да „није надлежан за
овај случај“, што их је оставило у чуду. У Малом Иђошу и даље се загађује Криваја, што шири несносан
смрад који штети и здрављу
грађана, а челници општине после оваквог одговора
министра, остали су у недоумици и питају се па ко би
то могао бити надлежан ако
није ресорно министарство
екологије. И поред тога и
даље ће наставити да раде
и да се боре за што хитније решавање загађености Криваје, највећег проблема свих грађана општине и чекају одговор на допис који су министру екологије упутили 17.јула.
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Hagyományosan színvonalas, sokoldalúan szórakoztató programok sorozata Kishegyesen

Anna Napok Kishegyesen

Határutak rendezése
Kishegyesen és Szeghegyen

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz - és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt pályázaton Kishegyes község sikeresen pályázott és jelentős
A falu önkormányzata és pénteken Kishegyes–Topolya pso együttes jóvoltából,majd összeget nyert határutak rena civil szervezetek a temp- öregfiúk hagyományos kézi- Szalma Anna és Szalma An- dezésére.
Ahogy Marko Lazić községi elnök elmondta, a munkálatok alapjául egy új technológia szolgál, amely abból
áll, hogy földet kevernek ös�-

• Több napos rendezvénysorozattal frissen festett templomtoronnyal és nagy
szeretettel várták a kishegyesiek a hazatérőket és vendégeiket. Az idén 230
éves Szent Anna templom búcsúja a falu legnagyobb ünnepének számít.

sze cementtel és az így kapott
anyaggal vonják be a határutakat.
Ilyen technológiával készül
el egy-egy határút Kishegyesen illetve Szeghegyen.
A beruházásra szánt összeg
egy részét az önkormányzat
állja a másik rész pedig a már
fenn említett pályázaton elnyert összegből lesz biztosítva.

Aszfaltozás és
útkarbantartás Kishegyesen

lombúcsút megelőző napokban már hagyományosan Anna-napi programsorozatot szerveztek, mely a Tanyaszínház: Pé’z hova mész
című előadásával a Hegyalja utcában kezdődött vasárnap. Hétfőn a Dália kézimunkacsoport közreműködésével szalmabábu-díszítés volt
a falu Topolya felőli bejáratánál. Július 24-én, kedden a
Tűzoltóotthonban dr. Szőke
Anna tartott előadást: A vallás megtartó ereje egy nemzet életében címmel. Július
26-án, csütörtökön Művészetek udvara volt a helyi újság, a
Szó-Beszéd munkatársainak
szervezésében. A Pöndöl vendéglő udvarában képzőművészeti kiállítás nyílt, igéretes
fiatal helyi zenészek improvizációja mellett. Július 27-én,

labda-találkozó volt a kishegyesi kézilabdapályán.Este a
színházteremben a topolyai
Mara színtársulat Kerékgyártó István: Rükverc című drámáját mutatta be.Július 28-án,
szombaton a labdarúgópályán a helyi gurmanok örömére Anna-napi kecske- és
birkapaprikás-főzés kezdődődött. Délután pedig Anna-napi nyugdíjas bálat szerveztett a helyi nyugdíjasszervezet.Ugyanaznap népszerű
gyermek programot szervett
a Nők Kishegyesi Fóruma a
piactéri közösségi házukban. A fiatalo ra is gondoltak a szervezők, a helyi kávézóban Anna Day’s Open Air
Partyn vehettek részt . Július 29-én, vasárnap reggel zenés faluébresztésben volt részük a Hegyesieknek a Caly-

tal, a búcsú két ikonikus figurája foglaltak helyet a kopjafánál. Az ünnepi szentmisét követően lovasok lepték
el Kishegyes főutcáját, a felvonulók közt 101 lovas parádézott a vendégek nagy örömére. A felvonulás szünetében népi gyermektánc és hagyományőrző tűzoltó-bemutató szórakoztatta a vendégeket. Délután a templomban
került sor a nagy népszerűségnek örvendő Anna-napi
hangversenyre . A rendezvény dallamos záróakordjait
pedig a Szabadkai Fúvószenekar szolgáltatta. A legkitartóbb Anna napos ünneplők
pedig a Dombos Wien Club
pazar kilátása mellett búcsúzhattak egy tartalmas naplementében.

Kishegyes település leghos�szabb utcájának kiaszfaltozása 2018. július közepén vette
kezdetét. A Kertsor utca 1.2
km hosszú, összeköti a Szivaci - és Kulai utat, alacsony
fekvésű, ezért egyes szakaszain a belvíz és az esővíz is
gondokat okozott. A Kertsor utca munkálatai várhatóan szeptemberre befejeződnek. A projekt a Tartományi
Nagyberuházási Igazgatóságtól kapott támogatásból valósult meg, amely az önkormányzat sikeres pályázatának eredménye.
Az Kertsor aszfaltozása mellett párhuzamosan a határutak feltöltése és azok rendezése is zajlik, de egy időben a
település aszfaltozatlan utcá-

meléket a gazdák erőgépeivel igazítják el.
A kishegyesi telekrendezési
és útügyi közvállalat megbízására a Vojput Kft. útépítési
vállalat az aszfaltozatlan utcák problémáinak megoldását a vállalat útgyalujával segíti megoldani. Kishegyesen
még magas azon utcák száma, amelyek nem rendelkezik szilárd útburkolattal. Ezek
zúzott kővel, esetenként tégla - és blokktörmelékkel vannak feltöltve, ezért folyamatos karbantartást igényelnek.
Az idei kiadós esőzések pedig
igencsak megtették a hatásukat. Az útgyaluval lehetőség
adódott a kritikus szakaszok
elsimítására – kiegyenesítésére. A közvállalat illetékeseitől

inak gyalulása is folyamatos.
A Kertsor utca alapásásánál
kitermelt törmelék egy részét
a –kishegyesi Termelői klub
kérésére - a gazdák koordinálásával a határutak feltöltésére használták fel, de az aszfaltozatlan utcák azon szakaszaira is törmelék került, ahol azt
az esővíz korábban elmosta –
így a sáros részek törmelékkel
való feltöltése is megtörtént.
A határutak esetében a Vojput Kft. által kihordott tör-

megtudtuk, hogy a munkálatok ezzel még nem értek véget.
Azokon a szakaszokon, ahol
az útpadka nyesés során felhalmozódott a föld, valamint az árkok is eltömődtek
a gyalulás miatt, a közvállalat elszállítja a földhordalékot.
Továbbá a Komunál közvállalat a már legyalult utcákban –
a mutatkozó igényekhez mérten további apróköves feltöltést fog kezdeményezni.

Új kút Bácsfeketehegyen

Az év elején Kishegyes község sikeresen pályázott a Tartományi Mezőgazdasági, Víz
- és Erdőgazdálkodási Titkárság vízhálózatokra és szennyvízrendszerek kiépítésére és
felújítására kiírt pályázatán.
Az elnyert összeg az új BF4es kút fúrására lett fordítva a
bácsfeketehegyi iskolánál. A
munkálatok augusztus 8-án
meg is kezdődtek a Komunal
Közvállalat közreműködésével. Az új kút átveszi majd az
iskolánál már meglévő, de
nem működő kút munkáját.
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Uskoro u Lovćencu

Crnogorske viteške igre

Kao i prethodnih i ove godine Lovćenac će biti domaćin
manifestacije Crnogorske viteške igre u kojima će se nadmetati domaćini i mnogo-

Mladi folkloraši iz Lovćenca na odmoru

Ljetovanje u Crnoj Gori

brojni gosti. Igre će biti odr- iz regiona, tako i iz PodgoriFolklorna sekcija Crnožane 2. septembra u Sport- ce, Cetinja i nekih drugih crgorskog kulturno prosvjetskom centru u Lovćencu, a nogorskih gradova.
nog društva „Princeza Ksetakmičari domaćini očekunija“ iz Lovćenca boravila je
ju mnogobrojne goste kako
u Dječijem odmaralištu u

Naučna studija Živojina Perića

nja crnogorske tradicionalne i savremene kulture. “Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo ‘Princeza Ksenija’ se zahvaljuje Javnoj usta-

“Crna Gora u jugoslovenskoj federaciji”
•U Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu predstavljena je studija
“Crna Gora u jugoslovenskoj federaciji” naučnika i velikana pravne misli,
profesora Živojina Perića.
-Studija je prvi put objavljena 1940. godine, dugo je i
smišljeno potiskivana o čemu
svjedoči činjenica da je evi-

dentirana u katalozima svega
par biblioteka u Jugoslaviji i
činjenica da do objavljivanja

nih nonsensa koji su doveli
do gubitka njene nezavisnosti i ponižavajućeg statusa u
novostvorenoj jugoslovenskoj

državi. Kao vrsni i u svijetu priznati poznavalac međunarodnog prava, Živojin

Knjiga za sve posjetioce
Moderator večeri bila je Jana Krivokapić, a u muzičkom
programu nastupio je violinista Andraš Tot. Domaćini su
istoričarki Dragici Vukotić uručili zahvalnicu za doprinos
očuvanju kulturnog, jezičkog i nacionalnog identiteta crnogorske zajednice u Lovćencu, a organizator kulturnog događaja, Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš”, je obezbjedio
po primjerak knjige za sve posjetioce promocije.
reprint izdanja, 1999 godine,
apsolutno nije komentarisana, niti navedena kao izvor
ili pak kao korišćena literatura, izuzev u jednoj doktorskoj disertaciji 1962. godine.
Perić isključivo pravnom
argumentacijom elaborira situaciju u kojoj se našla Crna
Gora nakon Prvog svjetskog
rata ukazujući na niz prav-

Perić je između dva svjetska
rata, pored Pravnog fakulteta u Beogradu, bio profesor
Haške Akademije i predavač
na pravnim fakultetima u Parizu, Lionu i Brislu.
Njegovu naučnu veličinu
označava i činjenica da mu
je dato treće mjesto, ispred
teksta kojeg je objavilo Društvo za očuvanje baštine iz Po-

dgorice, srpskog naučnika Živojina Perića nalazi se i prikaz crnogorskog akademika Mijata Šukovića. I Perić i
Šuković konstatuju da su izbori poslanika za takozvanu
podgoričku skupštinu, ako
se uopšte mogu kvalifikovati izborima, zakazani i sprovedeni od nelegitimnih činilaca, nelegalno, bez primjene
ustaljenih izbornih standarda, bez kontrole, što ih čini
politički, pravno i kulturno
antidemokratskim.
Zakazani su i sprovedeni u
okolnostima koji imaju obilježja vojno-civilnog totalitarizma, omogućili su da se
poslanici određuju od izaslanika druge države, organizatora izbora, umjesto da se
izaberu saglasno stvarnoj volji većine naroda. Rezultati
tih „izbora” nijesu dali, niti
su mogli dati legitimitet i legalitet podgoričkoj skupštini
da odlučuje u ime crnogorskog naroda i da ukine državu Crnu Goru.
O studiji su govorili istoričarka Dragica Vukotić i politikolog Nenad Stevović koji je
na kraju istakao da se danas,
nakon jednog vijeka, sjećanje
na 1916. godinu, iz percepcije savremene Crne Gore, njenih građana i iseljenika širom
svijeta može opisati rečenicom: Nikad se više ne ponovilo! - saopštila je press služba „Krstaš“.

Rafailovićima na zajedničkom ljetovanju. Uživanje na
Budvanskoj rivijeri je nagrada za mlade pripadnike jedinstvenog udruženja u crnogorskoj dijaspori koje je svoje aktivnosti isključivo baziralo na radu sa đecom u cilju njegovanja i prezentova-

novi ‘Lovćen – Bečići’, udruženju ‘Krstaš’ i nacionalnim
pregaocima Srđi Martinoviću, Blažu Šaranoviću i Nenadu Stevoviću, koji su omogućili nezaboravno ljetovanje
na Crnogorskom primorju”,
saopštili su iz ovog društva.

Okončana nabavka za projektnu
dokumentaciju za sekundarnu kanalizaciju

Radiće je „Hidro zavod“

Za izradu projektne dokumentacije za sekundarnu kanalizacionu mrežu, opština
Mali Iđoš je nedavno obezbedila sredstva od republičkog Ministarstva privrede u
iznosu od 6,7 miliona dinara. Taj ugovor je Marko Lazić, predsednik opštine potpisao nedavno u Beogradu, a
u međuvremenu je okonča-

na javna nabavka i doneta je
odluka da na izradi projektne dokumentacije radi firma „Hidro zavod“, kao najpovoljniji ponuđač: Preostala
sredstva za izradu ovog projekta za sekundarnu kanalizaciju što je jedna od najvažnijih investicija, obezbediće
opština u iznosu oko devet
miliona dinara.

U Lovćencu će se 31. avgusta i 1. septembra održati takmičenje u basketu 3 na 3. Za
najbolju ekipu obezbeđena je
novčana nagrada u iznosu od
40.000 dinara, dok će ekipe
koje osvoje drugo i treće mesto dobiti po 10.000 dinara.

Osim utakmica biće održano i takmičenje u šutiranju
trojki i zakucavanju. Organizator ovog sportskog događaja je Udruženje mladih
„Naš život“ Lovćenac, pod pokroviteljstvom Sportskog saveza opštine Mali Iđoš.

Takmičenje u
basketu 3 na 3

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 informacijа i materijalne pomoći.

