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За путеве издвојено преко
2,5 милиона Бунари у функцијиОдржавање локалних 

путева и улица

Током лета актуелни 
су радови на одржавању 
путева у целој општини. 
Општина Мали Иђош 
је обезбедила средства 
за летње одржавање ло-

калних путева и улица 
на својој територији. Из-
вођач радова је „Еxтра-а-
уто транспорт» доо из 
Врбаса. Вредност радова 
износи 2.527.000 динара.

За куповину три трактора за потребе ЈП „Kомунал“ утрошена су средста-
ва које је општина обезбедила уз помоћ републичке Владе.

После испирања изво-
ришта бунар БЛ-1 у улици 
Симе Шолаје у Ловћенцу, 
капацитета 10 до 12 литара 
воде у секунди, је прикљу-
чен на водоводну мрежу као 
и бунар БФ-3 у Лењиновој 
улици у Фекетићу. После 

квара бунара БЛ-3 у улици 
13. јула у Ловћенцу преду-
зете су активности на бу-
шењу новог бунара, њего-
вом опремању и повези-
вању на водоводну мрежу. У 
веома кратком року за неш-
то више од месец дана 13.ав-

густа и овај бунар је пуштен 
у рад и прикључен на во-
доводну мрежу. Вредност 
ових радова износила је 5 
милиона динара. Очеки-
вани ефекат је побољшање 
снабдевања водом дела на-
сеља у ком се налазе бунари.

Ásatások Bácsfeketehegyen

Опремљени и пуштени у рад бунари у Ловћенцу и Фекетићу

Трактори за ЈП “Kомунал”

Опремање и одржавање 
комуналне инфраструкту-
ре један је од приоритетних 
задатака локалне самоупра-
ве. У том правцу ишле су 
њене активности, тако да 
је општина успела да обе-

збеди додатна средства уз 
помоћ републичке Владе. 
Део тих средстава уложен 
је у ЈП „Kомунал“ за купо-
вину три трактора, однос-
но за опремање ЈП и што 
боље функционисње и ква-

литетније пружање услу-
га грађанима. У питању су 
трактори YТО-504 номи-
налне снаге 36,8 кW / 50 
KС. Вредност инвестиције 
је близу 5.000.000 динара.
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Председник општине 
Мали Иђош Марко Лазић 
и члан Општинског већа 
Зоран Вујиновић обишли 
су археолошко налазиште у 
Фекетићу. На високој греди 
изнад обале реке Kриваје, 
на самом излазу из Феке-
тића  налазе се остаци ар-
хеолошког локалитета из 
периода средњег века, на 
које су наишли радници 
приликом припреме тере-
на за изградњу пречистача. 
Из Међуопштинског завода 
за заштиту споменика кул-
туре кажу да је највероват-
није реч о сеоској цркви са 
гробљем, те да су до сада 
откривене кости 16 инди-
видуа. На тој локацији на-
лази се већ раније детекто-
вани локалитет са налази-
ма из периода средњег века, 
који је у мањем обиму ис-
траживан 1972. године. Том 
приликом ископано је не-
колико археолошких сонди 

и потврђено је постојање, 
највероватније, сакрал-
ног објекта. Од 2017. го-
дине, Међуопштински за-
вод за заштиту споменика 
културе реализује пројекат 
«Археолошка мапа север-
не Бачке», који подразуме-
ва систематско мапирање 
археолошких налазишта у 
овој области. До сада су по-
кривене општине Kањижа, 
Сента, Ада-Мол, а као ре-
зултат пројекта, евиденти-

рано је око 500 нових архео-
лошких локалитета. Наред-
не године, пројекат ће обух-
ватити и општину Мали 
Иђош, која ће археолози-
ма пружити нова и детаљ-
нија сазнања о налазишти-
ма из различитих периода 
на овом простору. Наставак 
истраживања локалитета 
планиран је током августа 
и септембра, за потребе из-
градње пречистача отпад-
них вода у Фекетићу.
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 Kако би олакшали и осав-
ременили рад Библиотеке 
у Ловћенцу, месна зајед-
ница овог насељеног ме-
ста обезбедила је магнет-
ну таблу и платно за Библи-
отеку “Митар Пешикан”. 

“Магнетна табла за радио-
нице и платно за презен-
тације олакшаће нам рад и 
омогућити да реализујемо 
разне видове активности. 
Зато што нам увек излази 
у сусрет, велику захвалност 
упућујемо Месној заједни-
ци Ловћенац”, рекла је Сне-
жана Марковић, библио-
текарка.

Магнетна табла за Библиотеку 
Месна заједница Ловћенац донирала је Библиотеци “Митар Пешикан” у 
Ловћенцу магнетну таблу и платно за презентације.

ПУ “Петар Пан” део 
пројекта

Општина Мали Иђош и 
ПУ „Петар Пан“  укључене 
су у  пројекат „Подршка ре-
форми система предшкол-
ског васпитања и обра-
зовања“ (СУПЕР), који је 
представљен на конферен-
цији у Београду, Европска 
унија наставља да пружа 
подршку системској ре-
форми предшколског вас-
питања и образовања у Ср-
бији као основе целоживот-
ног учења. У пројекат је 
укључено 50 локалних са-
моуправа и предшколских 
установа у Србији са којима 
ће се радити на развијању 

професионалних компе-
тенција васпитача и струч-
них сарадника у предшкол-
ским установама. СУПЕР 
пројекат реализује се у са-
радњи са Министарством 
просвете, науке и техно-
лошког развоја. Пројек-
том управља Министар-
ство финансија, Сектор за 
уговарање и финансирање 
програма из средстава Ев-
ропске уније. Пројектне ак-
тивности почеле су у мар-
ту 2019. и трајаће две годи-
не. ЕУ финансира пројекат 
са око 900.000 евра.

Археолошко налазиште у близини Фекетића
Остаци археолошког локалитета из периода средњег века пронађени су у 
Фекетићу. Највероватније ради се о сеоској цркви са гробљем, а  до сада су 
откривене кости 16 индивидуа.

„Подршка реформи система предшколског 
васпитања и образовања у Србији“

Током августа обавље-
но је уређивање  вртића  
ПУ „Петар Пан“ у Ловћен-
цу. Наиме, сређено је игра-
лиште и постављене су бе-

хатон плоче у дворишту. 
До почетка школске годи-
не радови ће бити заврше-
ни.  Ове радове финансира 
Месна заједница Ловћенац.

Уређење вртића у 
Ловћенцу

У делу улице Ђуре Ђако-
вића у Ловћенцу завршени 
су радови на уређењу кана-
ла за одвод атмосферских 
вода. У овој улици није 
било функционалног по-
менутог одвода тако да је 
вода која нема где да оти-
че приликом обилних па-
давина  стварала проблем. 
Уређењем овог канала у 
делу улице Ђуре Ђаковића,  
проблем са атмосферским 
водама је решен.

Уређен канал у Ђуре Ђаковића у Ловћенцу
Гост глумица Миљана

Гавриловић
Манифестација „5. Го-

спојински дани“, у орга-
низацији KЦ „Цар Душан 
Силни“ одржаће се  у Фе-
кетићу у периоду од 24. 
до 25.08.2019. године. Го-
спојинско вече  биће одр-
жано 24. августа са почет-
ком у 19:00 у фекетићком 
Дому културе , а у програ-
му учествују KУД-ови, међу 
којима АНИП „Ђурђевдан-
ско коло“ из Подгорице, 
KУД Фекетић, глумци ама-

тери и чланови глумачке и 
певачке групе KЦ „Цар Ду-
шан Силни“, као и млада 
глумица Миљана Гаврило-
вић. Гости ће бити и чла-
нови удружења из Врњач-
ке Бање, Бијелог Поља и Вр-
баса. Биће одиграна и тра-
ги-комедија “Одјеци” у из-
вођењу Бијелопољског по-
зоришта из Црне Горе. У 
склопу манифестације биће 
одржано и такмичење у ку-
вању рибљег паприкаша.

5. Госпојински  дани у Фекетићу
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A vasárnapi program Szal-
ma Anna és párja elhelyezésé-
vel kezdődött a színház előt-
ti téren. A két szalmabábút a 
Dália kézimunkacsoport tag-
jai készítették és állították fel, 
és már több éve a búcsú egyik 
érdekessége. Ezt követően a 
színház előtti téren álló szín-

padon a Petőfi Sándor Műve-
lődési Egyesület tánccsoport-
jai, asszonykórusa és citerásai 
léptek fel. A műsort az Endu-
kas Lovasklub által szervezett 
lovasfelvonulás követte, majd 
egy rövid csikós bemutató a 
kopjafánál. A Maronka Ká-
roly Önkéntes Tűzoltó Testü-
let tagjai az idén is egy látvá-
nyos, hagyományőrző tűzol-
tó bemutatót tartottak, korhű 
egyenruhákban és felszere-
léssel. A közönség megtekint-
hetett egy huszárfelvonulást 
is. A szentmise a Szent An-
na-templomban a szokásostól 
eltérően 11 órakor kezdődött, 
és a kishegyesi származású 
Kara Nándor tiszteletes ce-
lebrálta. Délután a hagyomá-
nyos komolyzenei koncertnek 
ugyancsak a templom volt a 
helyszíne. A zenei eseményen 
tehetséges helyi fiatal zene-

művészek léptek fel, és ez al-
kalommal is telt házas volt. A 
Szabadkai Rézfúvós Zenekar 
is már visszatérő vendég az 
Anna-napokon, s fellépésük 
ez alkalommal is elnyerte a 
közönség tetszését. A délután 
során a labdarúgópályán sor 
került a Rápóti-emléktorná-

ra, amit a csapat egy baleset 
során elhunyt szurkolójának 
a tiszteletére szerveztek.
Az idei rendezvénysoro-

zat Kishegyes újratelepítésé-
nek 250. évfordulója jegyé-
ben telt, ezért felléptek a bé-
késszentandrási vendégek is. 
A nyugdíjas asszonykórust 
Dobos Ágoston lelkész kí-
sérte hegedűn.
A záró este a felhőtlen szó-

rakozásé volt, amiről több 
együttes gondoskodott. El-
sőként a Szóljon hát a nóta 
együttes, majd a Night Cru-
siers Band lépett fel. A falu 
jubileumának jegyében ez al-
kalommal egy ünnepi tűzijá-
ték tette színesebbé az estét. A 
rendezvénysorozat záró tör-
ténése az ExYu Bend fellépése 
volt a Story kávézóban.

        
             Forrás: Magyar Szó

Véget értek az Anna-
napok Kishegyesen

A Komunál Közvállalat a 
héten három új traktort ka-
pott alapítójától, Kishegyes 
község önkormányzatától. Ez 
olyan beruházás, amire már 
nagy szükség volt, számolt be 
lapunknak Kormányos Le-
vente, a Komunál Közválla-
lat igazgatója.
A közvállalat azért három 

traktort kapott, mert három 
részlegünk van a község há-
rom településén: Kishegyesen, 
Bácsfeketehegyen és Szeghe-
gyen. Minden részlegre egy 
új traktor fog kerülni. Ezek-
kel az új gépekkel jelentősen 
felújítottuk a meglévő gép-
parkunkat, amely már igen 
elavult. A régi traktorjaink 
30–40 évesek, és fenntartá-
si költségeik igen magasak, 
mert gyakran meghibásod-
tak. Bácsfeketehegyen a régi 
traktor utolsó meghibáso-
dásakor kiderült, hogy már 
nem lehet javítani, így azon 
a településen gyakorlatilag 
nincs munkagépünk. Emel-
lett a régi traktorokhoz nem 
lehetett különböző csatlakoz-

tatható eszközöket kapcsolni, 
viszont az új gépeknél már 
lehetőség nyílik erre. Ezek-
re mind télen, mind nyáron 
szükség van. Nyáron a csat-
lakoztatható fűkaszára van 
nagy szükségünk, télen pe-
dig a hóekére. Pont ezért az a 
célunk, hogy az új traktorok 
mellé beszerezzük ezeket a 
csatlakoztatható eszközöket. 
Ezáltal sokkal hatékonyabbá 
és olcsóbbá válik a Komunál 
Közvállalat munkája – mond-
ta el az igazgató, majd arról 
is szólt, hogy az új gépeknek 
köszönhetően jelentős össze-
geket tudnak megtakarítani a 
fűkaszáláson. Idáig kézi erő-
vel kaszálták a zöld felülete-
ket, viszont amint megérke-
zik a csatolható kasza, akkor 
ezt traktorral fogják végez-
ni ott, ahol ez lehetséges. A 
szükséges hóekék beszerzését 
követően pedig a közvállalat 
át tudja venni az önkormány-
zat illetékessége alá tartozó 
utakon a hóeltakarítást, fo-
galmazott Kormányos, majd 
hozzáfűzte, hogy így gyor-

sabban, hatékonyabban és ol-
csóbban tudják télen eltakarí-
tani a havat. A beruházás ér-
téke 5 millió dinár volt, amit 
az önkormányzat biztosított. 
Az igazgató szerint ez hosszú-
távon meg fog térülni. 

MUNKÁLATOK A VÍZ-
HÁLÓZATON

A nyári időszakban fontos 
a folyamatos vízellátás, épp 
ezért a Komunál Közválla-
lat ennek biztosításán folya-
matosan dolgozik, a község 
mindhárom településén.
– Kishegyesen jelenleg folya-
matban van egy 500 méteres 
vízvezeték-szakasz cseréje. Ez 
teljes hálózatcserét jelent, ami 
összesen 27 háztartást érint, 
és ez a munkálat elsőbbsé-
get élvez. Szeghegyen a Júli-
us 13. utcában egy új kút fú-
rásának a befejező fázisában 
vagyunk. Az itt lévő korábbi 
kút egy ideje meghibásodott, 
és kiderült, hogy nincs lehe-
tőség a javításra, mert maga 
a furat ment tönkre. Emiatt 
volt szükség arra, hogy új ku-
tat fúrjunk. Jelenleg Szeghegy 
érintett részén akadozik a ví-
zellátás, de hamarosan üzem-
be helyezzük az új kutat, s ez-
zel rendeződni fog a helyzet. 
Bácsfeketehegyen pedig az ál-
talános iskolánál lévő új ku-
tat napokon belül rákötjük 
a hálózatra, ezáltal jelentős 
szerepet kap a falu vízellátá-
sában – mondta el Kormá-
nyos Levente.   

           Forrás: Magyar Szó

Megújult a közvállalat gépparkja
Kishegyes községben új traktorokkal gazdagodott a Komunál Közvállalat – Az új 

gépek új lehetőségeket nyitnak meg a közvállalat előtt

Útkarbantartási munkálatok Bácsfeketehegyen
Az elmúlt napokban Bács-

feketehegyen intenzíven folyt 
a munka az utcák karbantar-
tásán.
A karbantartási akció során 

a falu legtöbb utcájában ( Ady 
Endre utca, Lenjinova utca, 
Testvériség utca, Nikola Đur-
ković utca stb.) munkálatok 
folytak a kátyuk betömésére. 
Amellett, hogy a helyi közös-

ség és a kommunális közvál-
lalat rendszeresen dolgozik 
az útpadkák rendbetartásán, 
a hosszú tél és az utak meg-
terhelése, sajnos szükséges-
sé tette egy alaposabb és át-
fogóbb munka elvégzését. A 
munka során az összes aszfal-
tos utcában helyre lettek hoz-
va a nagyobb kátyuk. Sajnos, 
a Sava Kovačević utca burko-

lata olyannyira sérült, hogy 
annak rendbehozatala újra-
aszfaltozást igényel. Az erre 
a munkálatokra vonatkozó 
tervdokumentáció már elké-
szült és a község várja a pá-
lyázati lehetőségeket.
Az útkarbantartás mellett, 

jelentős eredményt jelent még 
az iskolánál lévő kút próba-
üzembe helyezése is. Egy év 
alatt, ez a második új kút 
amely elkészült. Az új kút-
tal elegendő vízmennyiség áll 
a lakosok rendelkezésére. A 
helyzetet viszont nehezítik az 
igen gyakori csőtörések, hi-
szen a víhálózat már nagyon 
régi. Ebben az esetben is már 
megvannak a tervdokumen-
tációk, amelyek majd lehető-
vé teszik a vízvezetékek sza-
kaszonkénti cseréjét.

Vasárnap véget ért az Anna-napi rendezvénysorozat 
Kishegyesen. A négy napos program vasárnap csúcso-
sodott ki, ezen a napon reggeltől estig műsorok zaj-
lottak, a piactéren pedig árusok várták az embereket. 
Ilyenkor a Fő utca megtelik élettel, számos külföldön 
élő kishegyesi látogat haza, és a rokonokat is ilyenkor 
látják vendégül a kishegyesiek.

Búcsú a búcsútól

Ásatások Bácsfeketehegyen
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. 
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Održano 4. Otvoreno prvenstvo Lovćenca u stonom tenisu 

Sačuvajmo zemljište za
buduće generacije

• U fiskulturnoj sali OŠ „Vuk Karadžić” u Lovćencu 3 i 4. avgusta održano je 4. Otvoreno prvenstvo Lovćenca u stonom tenisu, 
za neregistrovane igrače. Na prvenstvu je učestvovalo 20 takmičara, a odigrana su 52 meča. 

Paljenjem se razvijaju viso-
ke temperature, čime se povr-
šinski sloj zemljišta pretvara 
u pepeo i prašinu, koju odno-
se vetrovi i spiraju kiše, tako 
da nestaje sloj najvažniji za 
donošenje roda u narednim 
godinama. Paljenjem se ubi-
jaju svi živi organizmi zemlji-
šta (kišne gliste, mikroorga-
nizmi) koji imaju nezamen-
ljivu ulogu u ishrani biljaka 
prevodeći biljna hraniva iz 
đubriva u oblike pristupač-
ne biljkama, vrše razlaganje 
organskih materija zemljišta. 
Paljenje nema ni jednu kori-
snu svrhu, već samo ide na 
štetu poljoprivrednim proi-
zvođačima. ZAORAVANjEM 
se poboljšava vodni režim ze-
mljišta, pa ta zemljišta sadr-
že u vreme jesenjeg – zimskog 
oranja i do 2,5% više vlage od 
onih na kojima strnjika nije 
zaorana. Zaoravanje je mera 
borbe protiv korova, tako što 
se na taj način provocira ni-
canje semena korova koji se 
lako unište daljom obradom. 
Zaoravanjem se vraća zemlji-
štu jedan deo onog što je iz 
njega izneto prinosom, naj-
važnija biljna hraniva (azot, 

fosfor, kalijum), organska 
materija, što predstavlja vid 
slabijeg đubrenja zemljišta. 
Lakša je osnovna obrada ze-
mljišta, jer se manje stvrdne, 
pa je i znatno manji utrošak 
goriva. Spaljivanje strnih use-
va, smeća i biljnih ostataka je 
zabranjeno Zakonom o zašti-
ti od požara (član 50). Lice 
koje je izazvalo požar dužno 
je da vatrogasno-spasilačkoj 
jedinici nadoknadi troškove 
intervencije, u skladu s po-
sebnim propisom. Novčanom 
kaznom u iznosu od 10.000 
dinara kazniće se za prekr-
šaj fizičko lice a pravno lice 
od 300.000 do 1.000.000 di-
nara. Ukoliko se utvrdi da je 

na poljoprivrednom gazdin-
stvu vršeno spaljivanje žetve-
nih ostataka, gazdinstvo gubi 
pravo na podsticajna sredstva 
u poljoprivredi, u periodu od 
dve godine. 

SPALjIVANjEM BILjNIH 
OSTATAKA ČESTO DO-
LAZI DO NEKONTRO-
LISANIH POŽARA NA 
OTVORENOM, KOJI NA-
NOSE VELIKE MATERI-
JALNE ŠTETE I STRADA-
NjE LjUDI

OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKI ŠTAB

ZA ŽETVU

Dresovi za FK “Njegoš”

Sportsko i kulturno udru-
ženje “Akademija plus” iz 
Crne Gore dotiralo je sport-
sku opremu za fudbalski klub 

“Njegoš”  preko pobratimskog 
udruženja KIP (Katunjani i 

prijatelji) iz Lovćenca. Na do-
naciji - garnituri dresova,  iz 
FK “Njegoš” zahvalili su se 
ovom sportskom udruženju 
iz Crne Gore.

Pobednik 4. Otvorenog pr-
venstva Lovćenca u stonom 

tenisu, za neregistrovane 
igrače, je Miloš Đurašević 

koji je nizom preokreta i vr-
hunskom igrom u poslednja 
tri meča pobeđivao rezulta-
tom 4:3. U finalu, ovogodiš-
nji vicešampion, Slavko Đu-
kanović imao je prednost od 
3:1. Samo jedan set ga je de-
lio od titule.

Miloš je u tim trenucima 
pokazao psihološku stabil-
nost i uspeo je da izjednači. 

“Filmski” sedmi set, meč lop-
te i sa jedne i sa druge strane, 
izuzetno napadačka i atrak-
tivna igra obojice i definitiv-
no najbolji meč u istoriji ovog 
turnira.

Na kraju su nijanse odlučile 
i dobijen je četvrti šampion. 
Pored finala, organizator iz-
dvaja još 3 “borbe”: maraton-
sko četvrtfinale između Mi-
loša Đuraševića i Predraga 
Đukanovića (4:3), polufinal-
ni meč večitih rivala, Slavka 
Đukanovića i Stevana Medi-

ća, prošlogodišnjeg pobedni-
ka (4:3); prvi polufinalni meč, 
između Miloša Đuraševića 
i Boža Tušupa (4:3), koji su 
publici pružili nezaboravnu 
predstavu. Pohvale idu i na 
račun mladih nada: Veljka, 
Krsta i Dileta, a posebno su-
per talentovanog dvanaesto-
godišnjaka Denisa Muratovi-
ća, koji je takmičenje završio 
tek u četvrtfinalu.
“Veliko hvala Maksimu Ste-

voviću, direktoru OŠ “Vuk 

Karadžić” i Sportskom save-
zu opštine Mali Iđoš, zajedno 
sa njegovim sekretarom Du-
šanom Medićem. Sa sigurno-
šću mogu reći da je ovo naj-
kvalitetniji turnir do sada.

Čestitam i zahvaljujem se 
svima koji su učestvovali i 
ispratili ovaj veliki događaj 
i vidimo se sledeće godine” - 
rekao je Igor Đurašević.Svi 
takmičari dobili su zahval-
nice, a najboljima su pripali 
pehari i diplome.

Nemojte spaljivati biljne ostatkePokloni iz Crne Gore


