
Захваљујући локалној самоупра-
ви Мали Иђош, и МЗ Ловћенац, које 
последњих година најпре улажу у 
оне успешне и најбоље, свлачиони-
це ФК „Његош“ су добиле нови из-
глед. Свлачионице су у потпуности 
реновиране и обновљене, а свака-

ко да су  значајне фудба-
лерима за сваки наступ 
и припрему за излазак 
на зелени терен. Фудба-
лери ФК „Његош“ у по-
следње време на спорт-
ским стадионима нижу 
успехе па се налазе на 
првом месту на табе-
ли подручне фудбалске 
лиге Суботице - ПФЛ. 

На овај начин ФК „Његош“ успеш-
но представља општину Мали 
Иђош, па су  челници општине 
Мали Иђош својски подржали ову 
идеју за нови изглед свлачионица 
и пружили подршку Фудбалском 
клубу да има боље услове за рад.
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На понос  успешном  клубу

За општину Мали Иђош 493 милиона динара
Kishegyes Község Informátor

Председник 
Покрајинске 
владе Игор 
Мировић уру-
чио је  угово-
ре представ-
ницима 22 ло-
калне самоу-
праве у АП 
Војводини за 
финансирање 
и суфинанси-
рање проје-
ката у обла-
стима водо-
привреде и 
заштите вода, 
локалног и 
регионалног 
економс ког 
развоја, са-

обраћајне инфраструкту-
ре, енергетске ефикасности, 
предшколског и основног 
образовања и васпитања и 
у области развоја спорта.

Реч је о пројектима који се 
реализују преко конкурса 
Управе за капитална ула-
гања Војводине.

Уручивању уговора при-
суствовао је и директор 
Управе за капитална ула-
гања Војводине Недељко 
Kовачевић.

Мировић је  доделио и 
уговоре за наставак фи-
нансирања изградње по-
стројења за пречишћа-
вање отпадних вода у Ма-
лом Иђошу, као и уговор 
за изградњу магистралног 

колектора фекалне кана-
лизације у општини Мали 
Иђош. Вредност ових уго-
вора је 493 милиона динара. 
Свечано уручење уговора 
било је уприличено у холу 

зграде Покрајинске владе, 
а испред општине Мали 
Иђош свечаности је при-
суствовао и уговоре пот-
писао Марко Лазић, пред-
седник општине.

• Игор Мировић, председник Покрајинске владе доделио је уговор за наставак финансирања изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Малом Иђошу, као и уговор за изградњу магистралног колектора фекалне канализације 
у општини. Вредност ових уговора је 493 милиона динара.

Свлачионице ФК “Његош“ комплетно обновљене

A gyermekek biztonságáért

Општина  oбезбедила
средства уз помоћ Управе 
за капитална улагања

Нови изглед трибина на стадиону у Фекетићу

Уз помоћ локалне самоупра-
ве Мали Иђош преурeђен је из-
глед трибина на фудбалском ста-
диону  у овом месту општине.

Локална самоуправа у свом фо-
кусу пажње једнако има  све своје 
месне заједнице и места општи-
не, тако да пројектима апли-
цира код виших органа власти 
како би успела да обезбеди сред-
ства и за њихово сређивање.

Овога пута то је био фудбалски 
стадион који  осим играча - фуд-
балера окупља и младе овог ме-
ста и служи за спорт и рекреацију. 
Нови изглед трибина је обра-

довао спортисте – фудбале-
ре, али и становнике овог места.
За ове намене локална самоупра-
ва је  обезбедила пројекат који 
је финансирала Упрaва за капи-
тална улагања Војводине у из-
носу око дванаест милиона ди-
нара уз порез за додату вред-
ност, колико је коштала инве-
стиција преуређења трибина.
Фирма ГПО Мега доо, која је из-
абрана као најповољнији по-
нуђач била је извођач радова 
на фудбалском стадиону у Фе-
кетићу, а радови су заврше-
ни у периоду за око два месеца.
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Унапређење квалитета живота у нашој 
заједници

Златко Поповић, за-
меник председника СО 
Мали Иђош:

„Једна од највећих инве-
стиција су радови на из-
градњи пречистача от-
падних вода. Предвиђена 
је изградња постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода пре испуштања у во-
доток реке Криваје, с пра-
тећим објектима и инфра-
структуром. Реч је о радо-
вима вредним 479 милио-
на динара.

Константно се трудимо 
да обезбедимо што боље 
услове за живот у нашој 
средини и посебну пажњу 
обраћамо на наше најм-
лађе суграђане, тако да је 
у Ловћенцу изграђено мо-
дерно дечије игралиште. 
Реконструисан је вртић, а 
радове је финансирала АП 
Војводина, замењена је до-
трајала столарија у објек-
ту. Уређено је двориште вр-
тића, сређено игралиште и 
постављене бехатон плоче.

Уложено је 5,5 милио-
на динара за инвестици-
оно одржавање Основ-
не школе „Вук Караџић“. 
Осим тога веома значајна 
улагања била су у инфра-
структуру и одржавање пу-
тева. Уређен је пут до црк-
ве Светог Петра Цетињског, 
затим је уређен пут у Ње-
гошевој улици, прошире-
на је Улица Вука Караџића. 
Општина је финансирала 

и реконструк-
цију амбулан-
те, на задо-
вољство свих 
нас. И ренови-
рање рестора-
на у Ловћенцу 
финансирано 
је из општин-
ског буџета, 
а  вредност 
пројекта је 6 
милиона ди-
нара. Урађе-
на је санација 
крова Дома 
културе, а не-
давно су ре-
конструисане 
и клупске про-

сторије ФК „Његош“. Оно 
што је посебно обрадова-
ло наше суграђане јесте по-
стављање банкомата, јер им 
је коначно омогућено да по-
дижу новац у свом месту. 
Трудимо се да улепшамо 
наше место, тако смо спро-
вели акцију озелењавања 
јавних површина“.

Радован Дакић, помоћ-
ник председника општи-
не Мали Иђош:

„За целу нашу општину, па 
тако и за становнике Феке-
тића, најзначајнија инве-
стиција је изградња пречи-
стача отпадних вода. 

Овој великој инвестицији 
претходило је уређење при-
лазног пута до постројења 
за пречишћавање отпадних 
вода. Вредност радова је 5 
милиона динара, финанси-
рани су из буџета Општине 
и Покрајинске владе.

Покушавамо колико мо-
жемо да опремимо амбу-
ланту.  Општина Мали 
Иђош издвојила је средства 
за куповину медицинског 
уређаја – дефибрилатора.

У питању је електрични 
медицински уређај који ут-
врђује присуство или по-
ремећаје срчаног ритма и 
помоћу „електро шокова“ 
нормализује рад срца, и 
користи се као прва помоћ 
код срчаног удара и поре-
мећаја срчаног ритма... Ве-
ома значајно je и то што је 

у Фекетићу код школе из-
бушен бунар БФ4. Бушење 
бунара за воду реализова-
но je заједничким средстви-
ма Покрајинског секрета-
ријата за пољопривреду и 
општине Мали Иђош.

Извршени  су радови на 
санацији и ојачању коло-
возног застора у улицама 
Народног Фронта, ЈНА и 
Јожеф Атиле у Фекетићу. 
Вредност радова била је 7 
милиона динара, а средства 
је обезбедио Фонд за капи-
тална улагања АП Војводи-
не. Замењена је и дотрајала 
столарија у вртићу и елек-

троинсталације, изграђе-
не су трибине на фудбал-
ском стадиону, а у току је 
санација капеле. Једна од 
значајних инвестиција јесте 
и уређење кружне раскрс-
нице-инсталација расвет-
них и сигналних система, 
постављање путне и са-
обраћајне сигнализације. 
Вредност ових радова била 
је пет и по милиона дина-
ра, а средства је обезбедио 
Покрајински секретаријат 
за саобраћај“.

Дејан Шкељић, канцела-
рија за Локални економ-
ски развој општине Мали 
Иђош:

„Једна од значајнијих ин-
вестиција јесте замена по-
стојећих котлова на гас-
но уље екстра лако и маз-

ут котловима на природни 
гас. Kотлови су замењени у 
све три основне школе, ам-
буланти у Ловћенцу, згради 
општине, дому здравља и 
полицијској станици у Ма-
лом Иђошу. Вредност ин-
вестиције износи 240 ми-
лиона динара, а очекује се 
уштеда од преко 70 мили-
она годишње. Напокон је 
основано комунално пре-
дузеће „Kомунал“. Из те-
кућих буџетских резерви 
Влада Србије издвојила је 
25 милиона динара за опре-
мање ЈП „Kомунал”, однос-
но куповину три трактора, 

за сваку мес-
ну заједницу 
општине по је-
дан(трактори 
ће послужити 
код чишћења 
снега, кошења 
траве и одр-
жавања јав-
них површи-
на-све за шта 
је задужено 
јавно преду-
зеће), као и из-
градњу трафо-
станице и над-
зор изградње 
п р е ч и с т а -
ча отпадних 
вода. Да има-

мо подршку са виших ни-
воа власти потврђују по-
сете високих званични-
ка из Покрајинске као и из 
Републичке владе.  Нашу 
општину посетио је више 
пута председ-
ник Покрајин-
ске владе Игор 
Мировић. Он 
је ,  између 
осталог,  оби-
шао радове на 
изградњи ре-
гионалног си-
стема „Мали 
Иђош“, којим 
је у једно и 
п р о ш и р е н а 
прва фаза из-
градње систе-
ма за наводња-
вање финан-
сираних из 

„Абу Даби раз-
војног фонда“ 

у АП Војводини. Ови ра-
дови представљају наста-
вак радова на ископу кана-
ла Kула-Мали Иђош, а по 
њиховом завршетку биће 
омогућено наводњавање 
нових 11.500 хектара пољо-
привредних површина на 
подручју општина Kула, 
Врбас, Мали Иђош и Бач-
ка Топола.

Нашу општину посетио је 
и министар пољопривреде, 
шумарства и водопривре-
де Бранислав Недимовић, 
затим министар омлади-
не и спорта Вања Удови-
чић,покрајински секретар 
за спорт Владимир Батез, 
као и покрајински секре-
тар за пољопривреду Вук 
Радојевић.У реновирање 
Дома здравља у Малом 
Иђошу уложено је 40 ми-
лиона динара, за ову здрав-
ствену установу обезбеђе-
но је и ново санитетско во-
зило. Улагања су велика и 
у инфраструктуру, уређени 
су атарски путеви.

Обезбеђене су донације за 
куће избеглим и расељеним 
лицима. Осим тога рекон-
струисана је школа и вр-
тићи у Малом Иђошу, у 
три наврата у сарадњи са 
Агенцијом за безбедност 
саобраћаја подељена су де-
чија ауто седишта. Трудимо 
се да озелењавамо општину, 
тако да је засађено 400 сад-
ница. То је један део оно-
га што смо урадили, а пред 
нама је још много посла“.

• У протеклих неколико година руководство општине Мали Иђош труди се да побољша квалитет живота својих суграђана. 
У овом броју Информатора представићемо део онога што је урађено, а у следећем броју Информатора писаћемо о даљим 
плановима.
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Január 30-án az aláírásokat 
a Kishegyes községi tanácsá-
nak állásfoglalásával és Szű-
gyi István KKT elnök megol-
dási kérelmével mindhárom, 
az összeköttetésben érintett 
busztársaság átvette. Az ösz-
szehangolásra vonatkozóan a 
busztársaságok együttműkö-
dőek voltak, és az ehhez szük-
séges minisztériumi jóváha-
gyás a VMSZ közbenjárására 
a lehető leggyorsabb időn be-
lül megérkezett. Ennek ered-
ményeképpen 2020. február 
10-től a Bácsfeketehegy-Sza-
badka járat 5:20 órakor Bá-
csfeketehegyről, 5:28 órakor 
Kishegyesről, míg Topolyáról 
5:45 órakor indul tovább Sza-
badka irányába, ahová legké-
sőbb 6:25 óráig megérkezik. A 
Szabadka-Szeged járat pedig 
bevárva a község utasait 6:35 
órakor indul majd Szeged-
re. A határbusz járatok be-
vezetéséhez elsősorban a ha-

tárrendészet és a közlekedési 
minisztérium beleegyezésére 
van szükség, annak érdeké-
ben, hogy hivatalos buszmeg-
álló kerüljön kijelölésre és ki-
építésre a Horgos 2-es hatá-
rátkelőhelyen. Sándor István, 
községi tanácstag, Kishegyes:

 „Egy megoldást sikerült ta-
lálni, hogy az átszállásnak a 
lehetősége adott legyen, meg-
legyen az összeköttetés. Ez-
zel kapcsolatban sikereket ér-
tünk el az illetékes minisz-
tériumhoz kellett fordulni, 
amit a VMSZ közbenjárásá-
val gyorsan sikerült elintéz-
ni, így az a járat ami, eddig le-
késte a csatlakozást 6:30-kor 
most fel fog tudni érni hétfő-
től tehát február 10-től Sza-
badkára időben és a kishe-
gyesieknek, illetve a topolyai 
utasoknak meg lesz a lehető-
sége, hogy átszálljanak a 6:30-
as Szabadka-Szeged járatra.” 

         Szerző:  Pannon RTV

Hétfőtől újra el lehet jutni autóbusszal
Kishegyes és Topolya községből Szegedre

Ugyan már bőven benne já-
runk a 2020-as esztendőben, 
de érdemes visszatekinteni 
az elmúlt évre, hiszen a bács- 
feketehegyi Helyi közösség 
szempontjából eredményes-
nek mondható.

Sok problémát sikerült or-
vosolni a 2019-es év folya-
mán, sok probléma megol-

dása pedig 
már folya-
matban van. 
A legége-
tőbb prob-
lémák egyi-
ke természe-
tesen a bá-
csfeketehe-
gyi kápol-
na helyzete 
volt, amire 
a kezdeti ne-
hézségek el-
lenére, mint 
amilyen a 
k iv itelező 
majd pedig 
a pénzhiány, 
végül sike-
rült megol-
dást találni, 
így a javítá-
si munkála-
tok megkez-

dődtek. Három parkoló is ki-
alakításra került. Az óvoda, a 
Kultúrotthon és a református 
templom előtt. A járdák ta-
tarozása is megtörtént azo-
kon a helyeken ahol problé-
mák jelentkeztek. A tavaly 
megkezdett utca javítások is 
folytatódni fognak, amint az 
időjárás megengedi a munka 

folytatását.
Másik jelentős problémát a 

vízellátás jelenti a falu számá-
ra. Ebből a szempontból nagy 
jelentősége van az iskolánál 
üzembe helyezett B4-es kút-
nak. A közvilágítás bővíté-
sén és rendszeres karbantar-
tásán is folyamatosan dolgo-
zik a Helyi közösség. Oszlo-
pok és lámpák kerültek elhe-
lyezésre olyan helyeken, ahol 
korábban nem volt megoldva 
a közvilágítás.
Az idei év tervei között 

szerepel, a már megkezdett 
munkák folytatása mellett, 
egy új játszótér és park léte-
sítése is a Kultúrotthonnal 
szemben lévő területen. 
Végezetül meg kell említe-

ni azt is, hogy a bácsfeketehe-
gyi Helyi közösség csatlako-
zott a kishegyesi Szó-beszéd 
lap által indított aláírásgyűj-
téshez, amelynek célja az év 
elején megszűntetett Bácsfe-
ketehegy-Szeged autóbuszjá-
rat visszaállítása volt, ami si-
keresenek bizonyult, hisz feb-
ruár 10-től ismét van lehető-
ség busszal eljutni Szegedre. 

               Forrás: Magyar szó

Egy sikeres év margójára

A mezőgazdaság és a me-
zőgazdászok szempontjából 
a téli időszak sem múlik el 
tétlenül, hisz a téli hónapok-
ban kerülnek megszervezés-
re a Vajdasági Agráregyesüle-
tek Szövetségének szervezésé-
ben a téli, szakmai előadások 
és lakossági fórumok. 2020. 
február 13-án, Kishegyesen 
került sor lakossági fórum-
ra. A fórum vendége volt dr 
Molnár Viktor, a Tartomá-
nyi Mezőgazdaság-fejleszté-
si Alap igazgatóhelyettese és 
Nagy Miklós, a Vajdasági Ag-
ráregyesületek Szövetségének 
elnöke.A fórumon részt vevő 
kishegyesi és bácsfeketehegyi 
gazdák megismerkedhettek 
az aktuális tartományi és a 
köztársasági mezőgazdasági 
pályázatokkal. Köztársasági 
szinten az idén bizonyos be-
fektetésekre és költség-térí-
tésre lehet pályázni, míg tar-

tományi szinten star-up tá-
mogatásra, öntözőrendsze-
rek és berendezések beszer-
zésére, jégelhárító rendsze-
rek eszközeinek beszerzésé-
re, fóliasátrak felszerelésére, 
jószágfarmok felszerelésé-
nek finanszírozására, méhé-
szeti beruházások társfinan-
szírozására és civil szerveze-
tek hagyományőrző rendez-
vényeinek támogatására le-
het pályázni. Mind a szerve-
zők mind a résztvevők, fon-
tosnak tartják az előadások és 
fórumok szervezését, hisz ez 
egy kiváló lehetőség hogy az 
emberek közelebbről is meg-
ismerkedhessenek a pályáza-
tokkal, a pályázatokban rejlő 
lehetőségekkel, kérdéseikre 
választ kapjanak és végső so-
ron kedvet is a pályázáshoz és 
a mezőgazdasággal való fog-
lalkozáshoz.
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Lezárta a pályázatot az autós gyermekülések kiosztására a kishegyesi önkormány-
zat – Nagy volt az érdeklődés a pályázat iránt

A kishegyesi önkormányzat 
ismét megszervezte a gyer-
mekülések kiosztásának ak-
cióját, amelynek keretében ez 
alkalommal 100 gyermekü-
lés talált gazdára. Az ülése-
ket pénteken adták át a közsé-
gi képviselő-testület tanács-
termében, ahol többek között 
jelen volt Marko Lazić, Kis-
hegyes község polgármestere, 
Kerekes Zoltán alpolgármes-
ter és a községi tanács tag-
jai. A gyermekülések átadását 
egy rövid előadás előzte meg, 

amit a Közlekedésbiztonsá-
gi Ügynökség munkatársai 
tartottak. A szakemberek a 
gyermekülés helyes haszná-
latát mutatták be a szülők-
nek, valamint felhívták a fi-
gyelmet, hogy a gyermek biz-
tonsága szempontjából mi-
lyen fontos annak használa-
ta. Az önkormányzat immár 
harmadik alkalommal osz-
tott biztonsági gyermekülé-
seket, mondta el lapunknak 
Lukács Klára, az önkormány-
zat szociális ügyekkel megbí-

zott tanácstagja.
A gyermeküléseket részben 

a közlekedési minisztérium 
jóvoltából vásároltuk, nagy-
részt pedig az önkormány-
zat forrásaiból. Ezzel szeret-
nénk hozzájárulni a kisgyere-
kek biztonságához a közleke-
désben. Fontos megjegyezni, 
hogy eddig minden alkalom-
mal a gyermekülések átadá-
sakor előadást is szerveztünk. 
Ezen a szülők tájékozódnak, 
hogyan kell helyesen használ-
ni az üléseket, és miért fon-
tos azok használata – mond-
ta el Lukács. Az önkormány-
zat ez alkalommal 100 gyer-
mekülés osztott ki az arra pá-
lyázó szülők között. Ebből 
20-ra a minisztérium bizto-
sította az anyagiakat, 80-at 
pedig az önkormányzat vá-
sárolt, számolt be a tanács-
tag, majd arról is szólt, hogy 
számukra nagyon fontos ez 
az akció, mert elsősorban a 
gyermekek biztonságát tart-
ják szem előtt.
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A gyermekek biztonságáért

A Szó-Beszéd Polgárok Egyesületének kezdeményezé-
sét 1304 személy támogatta aláírásával.

Mezőgazdasági lakossági fórum
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Opština Mali Iđoš kupila je 
i dodelila 90 sedišta, a Agen-
cija za bezbednost saobraćaja 
15 sedišta za decu, težine od 9 

do 36 kg. Predstavnik Agen-
cije za bezbednost saobraća-
ja Branko Stamatović govo-
rio je roditeljima o stradanju 

dece u nezgodama i značaju 
pravilnog korišćenja dečijih 
auto sedišta.

Stamatović je istakao da je 
od 10-oro dece koja su pogi-
nula u saobraćajnim nezgo-
dama u 2019. godini, njih 7 
stradalo kao putnik u auto-
mobilu.

Upravo zato, ovakva akcija 
koju su zajednički organizo-
vale Opština i Agencija ima-
la je za cilj povećanje upotre-
be dečijih auto sedišta i pro-
menu svesti kod roditelja koji 
treba da prihvate činjenicu o 
neophodnoj i pravilnoj upo-
trebi dečijih auto sedišta kada 
se mališani prevoze. Predsed-

nik opštine Mali Iđoš, Mar-
ko Lazić, istakao je da je bez-
bednost dece u saobraćaju je-
dan od prioriteta, te se iz tog 

razloga realizuje ova akcija. 
Ovo je treći put po redu da 
se realizuje ova akcija.

Dodeljena auto sedišta za decu

Završen je prvi Novogo-
dišnji turnir u stonom teni-
su, za neregistrovane igrače. 
Peto po redu takmičenje ova-
kvog tipa, u našoj opštini, s 
tim da je sada uloga doma-
ćina pripala Feketiću. Pored 

„stare ekipe“ debitantski na-

stup je zabeležilo čak 12 lju-
di, od ukupno 22 takmičara 
koji su došli iz Lovćenća, Fe-
ketića, Vrbasa, Savinog Sela, 
Doboja. Turnir je bio pode-
ljen u dva dana, na grupnu i 
eliminacionu fazu. Zahval-
nost dugujemo našem, već 

tradicionalnom, zapisniča-
ru Tamari Rahimić i Sport-
skom savezu opštine Mali 
Iđoš, što nam je obezbedio 
neophodan prostor i prate-
ću opremu. Na kraju, hvala 
svima koji su bili deo istorij-
ske sportske priredbe.

Uspešno završen turnir u stonom tenisu

Besplatni pravni saveti
Svake srede, u periodu od 15 do 16 časova, u prostorijama MZ Lovćenac, advokat Srđan Lakić pružaće građanima naše opštine besplatne pravne savete.
Svi zainteresovani mogu da se prijave na tel 4735-022 ili 4735-744. Prijava telefonom je obavezna.

Opština Mali Iđoš je u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja dodelila 105 dečijih auto sedišta roditeljima koji žive na teritoriji 
opštine i organizovala obuku za njihovu pravilnu upotrebu.

Obeležen praznik
Šesti  Dani Svetosavlja u Feketiću

Dani Svetosavlja se tradi-
cionalno održavaju u Feke-
tiću u organizaciji КC „Car 
Dušan Silni“.

Ove godine dani Svetosa-
vlja su organizovani 24. i 25. 
januara. Prvog dana manife-
stacije je održano Veče poezi-
je, proze, muzike i likovnog 
stvaralaštva, na kome su uče-
stvovali učenici OŠ „Nikola 
Đurković“, povodom raspi-
sanog literarnog i likovnog 
konkursa posvećenog  škol-
skoj slavi.

Gost večeri je bio pesnik 
Tode Nikoletić. Drugog dana  
članovi КC su u Domu kul-
ture pripremili raznovrstan 
program, koji je započeo Sve-

tosavskom himnom i bla-
goslovom sveštenika Alek-
seja Blanuše.

Izvedena je predstava u re-
žiji profesora istorije Кseni-
je Кustudić-Đukić i članova 
КC koji su na sceni prikazali 
kako Srbi slave Svetog Savu. 
Izveden je splet pesama etno 
pevačke grupe КC „Car Du-
šan Silni“ i koreografije fol-
klorne grupe, nastupili su i 
gosti iz Novog Sada Folklor-
ni ansambl „Splet“, a gost ve-
čeri bio je beogradski glumac  
Aleksandar Dunić. Goste i 
publiku pozdravio je Goran 
Đukić, predsednik КC „Car 
Dušan Silni.“

Rezultati

1. mesto - Igor Đurašević
2. mesto - Nemanja Perlić
3. mesto - Miljan Jelušić
4. mesto - Denis Muratović
Finale:
Nemanja Perlić – Igor Đurašević 1:4
Meč za 3. mesto:
Miljan Jelušić – Denis Muratović 4:2
Polufinale:
Nemanja Perlić – Denis Muratović 4:1
Miljan Jelušić – Igor Đurašević 0:4
Broj učesnika: 22
Broj mečeva: 46


