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Проглашена најбоља фотографија
из Србије и Црне Горе на Sony World
Photography Awards 2019

Информатор општине Мали Иђош

Kishegyes Község Informátor

Игор Мировић, председник Покрајинске владе обишао је
радове на изградњи регионалног система „Мали Иђош“

Ранко Ђуровић
добитник је
Националне награде

Наводњавање нових
11.500 хектара земљишта

Ранко Ђуровић из Србије, добитник је Националне
награде за Србију и Црну Гору на Sony World Photography Awards 2019. Ђуровићева фотографија
„Сестре“ изабрана је као најбоља фотографија у
Отвореном такмичењу, коју је снимио фотограф
српске или црногорске националности, и који живи
у Србији или у Црној Гори. Награђена фотографија
приказује две сестре које гледају кроз прозор, док
је за одличан ефекат коришћена контрастна боја.
Фотографија је снимљена у селу Иваново у Србији.
Kао добитника националне награде, компанија
Soni наградила је Ранка Ђуровића најновијом
дигиталном опремом за снимање. Победничка
фотографија биће представљена у оквиру изложбе
Sony World Photography Awards 2019 у Лондону од
18. априла до 6. маја и објављена у Kњизи награда
за 2019. годину.

A sikeres
küzdelemért

У току су радови на ископу канала Kула-Мали Иђош, а по њиховом завршетку биће омогућено наводњавање нових 11.500 хектара пољопривредних
површина на подручју општина Kула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић изјавио је да ће завршетком
радова на ископу канала у дужини од пет километара бити завршен огроман
посао у оквиру прве фазе изградње система за наводњавање, који се финансирају из „Абу Даби развојног фонда“. „Реализовали смо до сада 11 великих пројеката у оквиру овог програма, реконструисали смо и регионалне и двонаменске
системе и обезбедили наводњавање за нових 37.000 хектара пољопривредног
земљишта у АП Војводини“, рекао је председник Мировић. Покрајински премијер је истакао да је предвиђено да у 2019. години почну радови на реализацији друге фазе, нових 18 пројеката финансираних из Абу Даби развојног
фонда, чиме ће бити омогућено наводњавање за још 70.000 хектара земљишта.
Радове су обишли поред председника Мировића, и покрајински секретар др
Вук Радојевић, директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић, председник
општине Мали Иђош Марко Лазић, председник СО Мали Иђош Сиђи Иштван
и председник општине Кула Дамјан Миљанић. Председник општине Лазић
је истакао да је ово велика и значајна инвестиција не само за општину Мали
Иђош,већ и за цео регион.

Озелењавање општине

Засађено
400
садница

Oпштина Мали Иђош у сарaдњи са Горанским расадником из Суботице
организовала је акцију озелењавања површина уз пешачку стазу од Ловћенца
до Малог Иђоша. У дужини од 2 километра засађено је 400 садница каталпе и
хибискуса. У овој акцији учествовало је 40 грађана из Ловћенца, Фекетића и
Малог Иђоша. За ово озелењавање локална самоуправа издвојила је 300.000
динара. „Циљ ове акције јесте озелењавање површина у нашој општини, а један
од приоритетних задатака локалне самоуправе јесте очување животне средине
Kishegyes község önkormányzata támogatási pá- и решавање еколошких проблема. Важно је да живимо у здравој средини и да
lyázatot írt ki a község sportegyesületei számára – будемо еколошки савесни“, рекао је Марко Лазић, председник општине Мали
A pályázat keretösszege 7 millió dinár
Иђош.
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За чланове KK „Његош“- Ловћенац пријем у општини

На сваком првенству међу најбољима

Локална самоупрва уприличила је пријем за успешнe каратисте, а оно што је
најважније поздрављајући
их на пријему Марко Лазић, председник општине и Kарољ Kовач, помоћник председника општине

обећали су подршку и убудуће. Kарате клуб „Његош“
из Ловћенца има око 55 активних чланова, редовно
се појављују и учествују
на такмичењима на којима остварују више него значајне резултате. KK „Његош“ је и домаћин турни-

ра који организују сваке године у општини, као што је
и организатор више семинара од значаја за клуб и за
општину. Душан Kривокапић, тренер и председник
овог успешног Kлуба навео
је на пријему у општини

да је Kлуб на чијем је челу,
имао прваке на одржаном првенству Војводине
у Бачкој Тополи, на првенству Србије у Јагодини, на
Kупу Војводине у Апатину, као и на Kупу Србије у
Падинској Скели, сва такмичења су одржана у про-

шлој години. Спортски савез Општине Мали Иђош и
Општина Мали Иђош наставили су свесрдно да прате и подржавају рад и резултате који пружају чланови KК «Његош».Председник Спортског савеза Дејан
Прњат и секретар Душан Медић посетили су
тренинг на којем
су уз пригодне
поклоне у виду
опреме упутили
лепе речи подршке освајачима
медаља са Kупова и Првенстава
за претходну годину. „У нади да
ће наши најмлађи
кроз спорт и резултате наставити да презентују
нашу општину
у најбољем могућем светлу и да ћемо се сви заједно
трудити да им обезбедимо
што боље услове, надамо се,
успесима који тек предстоје
и којима су нас небројено
пута обрадовали“, рекли су
Прњат и Медић.

Рукометашице „Јадрана“- на пријему у општини

Добри резултати у континуитету

• Прошле године рукометашице „Јадрана“, освојиле су турнир у Петроварадину, на којем су учествовале екипе Минакве, Инђије и Врбаса. Од општине на поклон су добиле спортску опрему.

Пионирска екипа РK „Ја- пласирају и на државном тако наставе и даље. Преддран“, 2004 годиште, успеш- рангу такмичења. Стога су седник Kлуба Пеко Kоњено се такмичи у континуи- представници општине не- вић је на пријему похвалио девојчице које су
у континуите т у веома успешне,
а које добро
води и тренира Вилагош Ђерђи у
екипи у којој
има чланица
клуба из свих
места општине. „У наредном периоду један број
играчица ће
тренирати и
тету у последње две године давно угостили успешне у сениорској екипи, а ами тако успешно представља пионирке и на поклон им биције су и државни ранг
своју средину. Налазе се у уручили спортску опрему, такмичења“, каже Kоњевић.
врху војвођанске Супер уз честитку на постигнулиге, са амбицијом да се тим резултатима и жељу да

О безбедности деце у саобраћају у
ОШ“Вук Kараџић“ у Ловћенцу

Одржан интерактивни час

Овога пута у просторијама ОШ “Вук Kараџић“
у Ловћенцу у организацији Савета за безбедност

них школа, а то су: представа за децу, где се говори
о ризицима, интерактивни час, који се управо одр-

саобраћаја општине Мали
Иђош и Агенције за безбедност саобраћаја Србије,
одржан је интерактивни
час за основце виших разреда. Представници АБС
на часу су саопштили да
су руководећи се Стратегијом 0, што значи без погинулих у саобраћају, направљена четири модела
наставе за пете, шесте, седме и осме разреде основ-

жавао са познатим личностима у Ловћеначкој школи
6. марта и вршњачка едукација где средњошколци
из београдске Саобраћајно-техничке школе предају
вршњацима о безбедности
у саобраћају. Пре почетка
ученике је поздравио Зоран Вујиновић, председник
општинског Савета за безбедност саобраћаја, као суорганизатор часа.

Излози са ликовима
наших великана

На иницијативу председника општине Марка Лазића, излози на локалима
у центру Ловћенца, који су
у општинском власништву,
од сада нису само обични

ке наших великана који су
својим делима оставили
огроман траг за цело човечанство, међу којима су
Новак Ђоковић, Патријарх
Павле, Никола Тесла, Ми-

стаклени излози, већ их
красе ликови наших великана. Како кажу из општине ту су да нас подсећају да
су они „светски, а наши“.
Тако се сада у центру овог
места налазе велике сли-

хајло Пупин, а на улаз сеоске библиотеке постављен
је назив установе и фотографија чувеног Ловћенчанина, академика Митра Пешикана, чије име од недавно и носи ова библиотека.
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Kishegyes község önkormányzata támogatási
pályázatot írt ki a község sportegyesületei számára
A pályázat keretösszege 7 millió dinár
A sportteljesítmények szempontjából nagyon fontos,
hogy a sportolók számára
biztosítva legyenek a felkészülési körülmények. Kishe-

nek ifjúsági ügyekkel megbízott segédje.
Tavaly a kishegyesi sportegyesületek szép eredményeket valósítottak meg, és si-

gyes község önkormányzata
évről évre anyagi támogatásban részesíti a község sportegyesületeit, hogy eredményesen tudjanak versenyezni.
A múlt évben is jelentős ös�szeget szánt az önkormányzat erre a célra – számolt be
lapunknak Kovács Károly,
Kishegyes polgármesteré-

került fejlődniük is. Legkimagaslóbbak a Dombos Asztaliteniszklub eredményei –
fogalmazott a polgármester
segédje. Az asztaliteniszezők
bejutottak a szerbiai első ligába és esélyük van bejutni
a szuperligába. A klub legeredményesebb fiatal sportolója Gvozdenović Katarina,

aki minden megmérettetésről
dobogós helyezéssel tért haza.
A sportegyesületek a falu közéletéből is kiveszik részüket,
jó példa erre az Endukas Lovasklub. Tagjai évek óta látványos lovas felvonulást szerveznek az Anna-napok rendezvénysorozat alkalmából –
mondta Kovács, majd arról is
szólt, hogy a kishegyesi Egység Labdarúgóklub is tett előrelépéseket a múlt évben. Sikerült együttműködést kiépítenie a topolyai TSC Labdarúgó Akadémiával. Ennek keretében az akadémia biztosítja az edzők munkáját, illetve
az idén sportszerekkel segíti
majd az Egységet.
Az önkormányzat már januárban kiírta az idei pályázatát a sporttevékenységek támogatására, és az év végéig
vagy az eszközök felhasználásáig nyitva fog állni a község sportegyesületei számára
– fogalmazott Kovács.

Mezőgazdasági lakossági fórum Bácsfeketehegyen

Február 27-én, szerdán este
a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban mezőgazdasági témákkal kapcsolatos lakossági
fórumot szervezett a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a helyi falugazdász szolgálattal karöltve.
A lakossági fórum vendégei voltak Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Ótott
Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Nagy
Miklós a Vajdasági Agrá-

regyesületek Szövetségének
elnöke és Nagy Miklós temerini pályázatíró. A fórumot,
Fekete Andor Kishegyes község falugazdásza nyitotta meg.
Elsőként, Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár szólt
a fórum résztvevőihez. Kiemelte a lakossági fórumok

jeletőségét a gazdák számára,
hisz ilyen alkalmakkor tudnak első kézből információkkal szolgálni a gazdáknak.
Olyan információkkal amelyek naprakészek és a gyakorlatban is hasznát tudják venni. Így, beszámolt az aktuális támogatásokról, agrárpolitikai intézkedésekről és pályázati lehetőségekről. Külön
kihangsúlyozta a családi gazdaságoknak szánt vissza nem
térítendő támogatásokat és a

kedvező hiteltámogatásokat.
Kiemelete, hogy a fiatal gazdák az idei évben is számíthatnak támogatásra, majd elmondta hogy az IPARD program idei keretösszege 4 milliárd dinárrl több a tavalyi évhez viszonyítva. Ezen eszközök nagy része vissza nem té-

rítendő vidékfejlesztési támogatásokra van előlátva. Mivel ez az időszak a gazdaságok bejegyzésének időszaka, az állmatitkár kiemelte,
hogy bejegyzéskor minden
változást be kell jelenteni harminc napon belül, mert a jövő
évi kifizetés során ezt veszik
majd alapul.
Ótott Róbert, tartományi
mezőgazdasági titkárhelyettes is kihagsúlyozta a lakossági fórumok fontosságát majd
ismertette a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatait. Elmondta, hogy a titkárságnál négy pályázat van
kiírva, de megjelentek a Vajdasági Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kedvezményes
hitelkonstrukciói is. A titkárhelyettes kiemelte azt is, hogy
a pályázatok iránti érdeklődés növekvő tendenciát mutat a mezőgazdasági termelők körében.
Végezetül, Nagy Miklós, temerini pályázatíró szólalt fel,
aki ismertette a pályázatírás
gyakorlati oldalát. Elmodta,
hogy gyakran a komplikált
pályázási folyamat az ami eltántorítja az embereket a pályázástól, de ennek ellenére
arra biztatja az embereket,
hogy tovább próbálkozzanak.

A Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus
vendégszereplése Bácsfeketehegyen
A bácsfeketehegyi polgárok abban az irígylésre méltó
helyzetben vannak, hogy igen
változatos és gazdag művelődési élet folyik falujukban.
Megbizonyosodhattak erről
azon a március 2-ai szombat
estén, amikor a bácsfeketehegyi színházteremben vendégszerepelt a Péceli Gyermek-és
Ifjúsági Kórus.
Sárközi István köszöntőjét követően, a kórus reneszánsz zeneműveket és táncokat adott elő. László Zoltán,
a kórus szóvivője bemutatta
a kórust. Elmondta, hogy három szekciójuk van. Az első
a gyermekkar, amely általános iskolásokból áll, a második a Rutafa, a kamaszok kórusa és amely hangversenykórus minősítést nyert, illet-

ve a vegyes kórus, amelyben
a gyermekek szülei is fellépnek. A Rutafa kórus már részt
vett több nemzetközi kórusfesztiválon is ahonnan rangos
díjakkal tértek vissza. A kórus vezetője Szilágyiné Szalai
Zsuzsanna karnagy.
Bácsfeketehegyi fellépésükre a kórus új anyaggal érkezett. Az est folyamán felcsendültek spanyol, német, angol,
latin, francia és magyar nyelvű reneszánsz dalok, de a közönség reneszánsz táncokat is
láthatott. A reneszánsz esten
a kórus mindhárom formációja fellépett.
László Zoltán elmondta azt
is, hogy a fellépésre a bácsfeketehegyi református egyházközség meghívására érkeztek.

A gyermekek biztonságáért

Folytatódott a kishegyesi önkormányzat tavaly megkezdett közlekedésbiztonsági akciója - Újabb húsz
gyermekülés talált gazdára
A kezdeményezés igen sikeresnek bizonyult, ezért az elmúlt hétvégén ismét gyermekülésekkel lepték meg a községbeli szülőket. Lukács Klára, a községi tanács szociális
ügyekkel megbízott tanácstagja arról számolt be lapunknak, hogy az első akció sikere
alapozta meg a gyermekülések kiosztásának folytatását.

tonsági Ügynökség szakemberei is, és előadást tartottak
az ülés biztonságos használatáról. Az akció sikerén felbuzdulva az ügynökség úgy döntött, hogy további 20 gyermekülést adományoz az önkormányzatnak.
– Fontos tudni, hogy az akciónak lesz folytatása a következő években is. Aki csa-

– Első alkalommal 40 gyermekülést osztottunk ki a fiatal, gyermekes családoknak.
Ezt az önkormányzat finanszírozta önerőből, mivel korábban pályázott erre a célra,
de nem nyert. Az elképzelés
viszont fontos, ezért született
meg az a döntés, hogy saját
forrásból biztosítjuk a gyermeküléseket. Kiosztásuknál
jelen voltak a Közlekedésbiz-

ládot tervez, az a jövőben is
pályázhat. A kiosztott ülések
9-től 30 kilós gyermekeknek
felelnek meg, de könnyen
átalakíthatók idősebb gyerekek számára is. A kisebb, 9
kiló alatti gyerekek még nem
használhatják, viszont így is
egy elég széles gyerekréteget
sikerül lefedni – mondta el a
szociális ügyekkel megbízott
tanácstag.
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Kulturno
nasljeđe
Crne Gore
• Kulturno naslijeđe je jedinstveno i

predstavlja posljedicu razvoja, tokom
istorije, pod uticajem kako zapadne tako
i istočne civilizacije.
Kultura u Crnoj Gori, samim tim, razvijena je kao
saglasje raznih tradicija. O
tome svjedoče arhivski materijali, fondovi biblioteka,
spomenici pismenosti, arhe-

na relativno malom prostoru.
Kotor je, u vrijeme svog najintenzivnijeg razvoja, imao
30 crkava i 6 manastira. Od
svih njih se izdvaja katedrala sv. Tripuna, simbol Kotora.

ološki eksponati i umjetničke tvorevine, ali i raznolikost
arhitektonskih stilova. Najveći broj sačuvanih kulturno – istorijskih spomenika
smješten je u oblasti Bokokotorskog zaliva. Grad Kotor
dio je svjetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO-a. Stari grad Kotor odlikuje bezbroj uzanih uličica, trgova, piaceta, ali ono što
ga posebno izdvaja je veliki
broj kapija koje su stilski rađene, palata imućnih porodica, kao i veliki broj stepeništa
ili skaladina. Svakako, najspecifičnija odlika Kotora je
veliki broj crkava i manastira

Bogato arhitektonsko nasljeđe posljedica je činjenice da
je u svom razvoju Kotor preživio razne uprave i narode:
Ilire (III-II v.p.n.e.), Rimljane
(168. g.p.n.e.- 476. g.n.e.), Vizantince (476.-1185.), Dukljane, Nemanjiće, ugarske i bosanske vladare, Mlečane, Turke, gusare, Austrougare, Ruse,
Francuze, Austrijance. Duž
cijelog kotorskog zaliva nalazi se niz religioznih objekata, koji predstavljaju visoke domete arhitektonske umjetnosti. Na Skadarskom jezeru se nalazi kompleks manastira, koji su podignuti u vrijeme vladavine dinastije Bal-

U opštini Mali Iđoš organizovana je promocija 12 javnih
poziva i konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje za
2019. godinu. Ove godine za
aktivne mere zapošljavanja
država će izdvojiti četiri milijarde dinara. U Severno bačkom okrugu koji obuhvata
Suboticu, opštine Bačka Topola i Mali Iđoš ima 8147 nezaposlenih što je oko 20 odsto manje nego u istom peri-

šića na malim ostrvima - Beška, Moračnik, Starčevo, Kom,
Vranjina, kao i tvrđave Žabljak Crnojevića i Lesendro.
Starčevo. manastir koji se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog
zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa., bio je važan
prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a u
njemu su se i koričile i ukrašavale knjige. U ovom manastiru se nalazi grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina. U manastirima u
unutrašnjosti Crne Gore, koji
takođe predstavljaju značajne
kulturno-istorijske spomenike koji svjedoče o burnoj crnogorskoj istoriji, prepoznatljiv je vizantijski uticaj u arhitekturi i slikarstvu, kao i u
slikanju fresaka. Na primjer,
poznate freske žitija Svetoga Ilije iz manastira Morača, predstavljaju jedan od najljepših primjera likovne umjetnosti na Balkanu XIII vijeka. Pivski manastir je čuven
po svom ikonostasu neprocjenjive vrijednosti, iz 1638.
godine. Odlikuje se proporcionalnošću, raskošem duboreza, sa zadivljujeće islikanim
ikonama. Riznica manastira
je jedna od najbogatijih u Crnoj Gori i sastoji se od dragocjenih zbirki starih rukopisnih knjiga i prvih knjiga

štampanih na Balkanu (jedini sačuvani Psaltir iz Obodske štamparije). Svojom ljepotom i istorijom, izdvaja se
i manastir smješten visoko
u planinama Ostrog, jedan
od kulturnih i duhovnih centara Crne Gore. Dolaskom
Turaka na prostor Balkana,
islamska kultura ostavila je
svoj trag u Crnoj Gori, miješajući se sa postojećom kulturom i lokalnim običajima.
Arhitektura je i ovdje najupečatljiviji primjer, kako na sakralnim objektima, kao Husein-pašina džamija u Pljevljima, tako i u stilu gradnje
stambenih objekata. Najzna-

nom vrijednošću se izdvajaju džamije koje su, uglavnom izgrađivane u utvrđenim gradskim sredinama. Širenjem varoši van gradskih
bedema i naseljavanjem stanovništva, gradovi dobijaju
orijentalni izgled: uski sokaci sa kaldrmom, avlije, kuće
sa ćepencima i divanhanama, dućani, tekije i dr. Džamije i sahat-kule upotpunjuju orijentalnu sliku varoši.
U tome se posebno izdvajaju
Pljevlja, Podgorica, Bijelo Polje, Stari Bar i Ulcinj. Iz druge polovine XII vijeka datiraju jedinstveni spomenici pismenosti, kao što su Ljetopis

čajniji objekti islamske kulture u ovom smislu su džamije,
sahat-kule, medrese, hamami, musafirhane, bezistani,
šadrvani, česme, vodovodi,
ćuprije, imareta, karavan-saraji i dr. Kulturnom i duhov-

Popa Dukljanina i Miroslavovo Jevanđelje. Gorički zbornik, koji sadrži prepisku Jelene Balšić i njenog duhovnika
Nikona Jerusalimskog, je još
jedan važan dokaz razvoja literarne tradicije.

odu prošle godine. “U Malom
Iđošu ima 1529 nezaposlenih,
što je za oko 15 odsto manje
nego u istom perioudu prošle
godine. Struktura nezaposlenih u Malom Iđošu je po stepenu obrazovanja sa trećim
i četvrtim stepenom stručne
spreme blizu 47 posto nezaposlenih, a bez stručne spreme 44 odsto, dok sa fakultetom ima 2 posto. Na evidenciji NSZ Mali Iđoš, ima mla-

dih do 30 godina 20 posto, a
starijih od 50 godina 42 posto. Većina nezaposlenih u
ovoj opštini spada u kategoriju teže zapošljivih lica, što
znači da su na evidenciji duže
od 12 meseci, njih oko 90 posto”, saopštio je Dušan Torbica, direktor filijale Subotica NSZ, prilikom prezentacije programa i javnih poziva NSZ u opštini Mali Iđoš.

Smanjena nezaposlenost za 15 odsto

