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Помоћ
Потписивање уговора за помоћ избеглицама

 у грађевинском

Óvodások látogatása
az önkormányzatban

 A gyermekhét alkalmá-
val, Kishegyes község 
önkormányzatát meg-
látogatták a Péter Pán 
Iskoláskor Előtti Intéz-
mény óvodásai. Őket az 
önkormányzat vezetői 
fogadták. A gyerekek be-
tekintést nyerhettek az 
önkormányzat munkájá-
ba. A nap folytatásaként 
a Képviselő - testület 
termében rajzfilm vetí-
tités volt a gyerekeknek, 
majd pedig az önkor-
mányzat udvarában 
rajzoltak.

Поводом Дечије недеље, општину су посетили полазници Предшколске 
установе “Петар Пан“ из Малог Иђоша где су их примили представници ло-
калне самоуправе.

Konkurs
za dodelu stipendija
studentima
Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju 
studenata sa teritorije Opštine Mali Iđoš načelnik 
Opštinske uprave dana 08.10.2018. godine raspisao 
je Konkurs za dodelu stipendija studentima za 
školsku 2018/2019. godinu.

Vredne knjige na poklon

Obogaćena Biblioteka
Biblioteci u Lovćencu, koja će poneti ime Mitra Pešikana, pripalo je 1000 knjiga iz 
zaostavštine ovog akademika.

Општина Мали Иђош уручила је уговоре о по-
моћи избеглицама из Босне и Хрватске за реша-
вање њихових стамбених потреба 18. октобра. 
Уговоре у вредности нешто већој од 6.500. евра 
за потребе грађевинског материјала потписало 
је двадeсет избегличких породица са председни-
ком општине Марком Лазићем. „Вредност укуп-
не помоћи за све породице за које смо обезбе-
дили грађевински материјал из наше општине 
је 135.000. евра“, каже Радован Дакић, помоћник 
председника општине, који наглашава да локална 
самоуправа негде од 2016. године има и више него 
добру и успешну сарадњу са Републичким комеса-
ријатом за избеглице уз помоћ којег је обезбедила 
по Јавном позиву средства за помоћ у решавању 
стамбених потреба избеглица из ове општине.

материјалу

Lezajlott az állami
tulajdonban lévő
földterületek bérbeadása

 Kishegyes község elnökének, 2018. szeptember 11-i határozatával, 
kiírásra került a Kishegyes községben található állami tulajdon-
ban lévő földterületek bérbeadásáról és használatra adásáról szóló 
hirdetmény. A licitálásra 2018. október 2-án és 3-án került sor a 
kishegyesi képviselő-testület nagytermében. Összesen 1.943,7132 
ha terület várt licitálásra. Az első körben a termőföldek nagy része 
ki lett licitálva. 
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Јавно приватно партнерство
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Влашићани као и њихо-
ви пријатељи и овог пута 
су се окупили како би се 
уз песму и игру присети-

ли родног краја. Већ до-
бро познати звуци шар-
гије одјекивали су и овог 
пута улицама Ловћенца, а 
песме влашићког краја до-
нели су чланови Завичај-
ног удружење “Крушево 
брдо” из Ђурђева. Певач-
ко друштво “Прело” из Бе-

ограда још једном је својим 
перформансом остави-
ло присутне без даха. Док 
су ученици ОШ “Вук Ка-

раџић” Ловћенац употпу-
нили прело рецитовањем, 
певањем и беседама. Цен-
трални догађај овог пута 
је била друга по реду “Пи-
тијада”. Више од двадесет 
пријављених жена такми-
чило се у” кувању” пите од 
сира и кромпира. Пита је 

заштитни знак Влашића-
на, тако да је стручном жи-
рију било тешко да одлу-
чи ко ће победити. Титулу 

апсолутне победни-
це однела је Рад-
мила Радовановић 
са својом питом од 
сира, а као награду 
је добила путовање 
за двоје на Влашић. 
Председник Удру-
жења Саво Радова-
новић поздравио је 
све присутне и под-
сетио да је удружење 
ове године изнајмило 
просторије Општине 
Мали Иђош које су у 
припреми, а до краја 
године ће се ставити 

на располагање свим чла-
новима. Прело је поздра-
вио и благословио испред 
Српске православане црк-
ве протонамесник Алексеј 
Блануша.Са задовољством 
присутнима се обратио и 
предедник Општине Мали 
Иђош Марко Лазић.

Замена котлова

Општина Мали Иђош је 
са Ресалта доо Београд пот-
писала уговор о јавно-при-
ватном партнерству чији је 
предмет замена постојећих 
котлова на гасно уље екстра 
лако и мазут у котловима 
на природни гас уз уго-
ворено испоручивање то-
плотне енергије. Котло-
ви ће бити замењени у све 
три основне школе, амбу-
ланти у Ловћенцу, згради 
општине, дому здравља и 
полицијској станици у Ма-

лом Иђошу.Уградња новог 
извора топлоте ће допри-
нети повећању енергетске 
ефикасности, комфора и 
квалитета снабдевања то-
плотном енергијом, већу 
економичност и поузда-
ност у раду грејног систе-
ма, уз смањење трошкова 
за функционисање и одр-
жавање. Вредност инвести-
ције износи 240 милиона 
динара, а очекује се уште-
да од преко 70 милиона го-
дишње.У првој фази уго-

вора Приватни партнер ће 
о свом трошку реализо-
вати инвестицију у гасне 
модуле и осталу неопход-
ну опрему. Друга фаза уго-
вора је фаза главне обаве-
зе и она траје 15. година. У 
овој фази се врши уговоре-
но испоручивање топлотне 
енергије произведене у но-
вим котларницама. Након 
истека друге фазе инстала-
ције прелазе у власништво 
општине, односно институ-
ција у којима су постављене. Од идеје до реализације

Удружење «Наш Живот» 
из Ловћенца, уз подршку 
Општине Мали Иђош и 
Месне заједнице Ловћенац, 
својим идејама, ангажо-
вањем и радом, омогући-
ло је да се у центру Ловћен-
ца, као и уз пешачку стазу 

према Малом Иђошу по-
ставе нове клупе за седење.
“Личним радом, млади 

Ловћенчани су уредили 
трибине кошаркашког те-
рена у циглани, омогућили 
набавку материјала за по-

правку терена за мали фуд-
бал. Оно што је најважније, 
школи смо омогућили да 
добију нове дворишне клу-
пе за одмор ђака, 20 нових 
столица за учионице, мре-
же за голове и кошеве и за-
штитну мрежу иза голова.У 

наредној години имамо још 
много идеја чија реализа-
ција ће бити усмерена за 
потребе омладине и најм-
лађих Ловћенчана”, рекао 
је председник удружења 
Златко Поповић.

Удружење „Наш Живот“ из Ловћенца

Деца у општини
Поводом Дечије недеље, 

општину су посетили по-
лазници Предшколске 
установе “Петар Пан“ из 
Малог Иђоша где су их 
примили представници 
локалне самоуправе. По-

сета општини је органи-
зована у оквиру програ-
ма “Дечије недеље“ како 
би се и најмлађи упозна-
ли са локалном самоупра-
вом и добили одговоре на 
многа питања која их за-

нимају. Малишани су у 
скупштинској сали погле-
дали цртани филм, а по-
том су улепшали двориште 
својим цртежима.

Одржано традиционално шесто “Влашићко прело”

Пита и шаргија заштитни знаци

Безбедност саобраћаја
Представници општине на семинару

Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Ср-
бије у сарадњи са локал-
ним самоуправама и дру-
гим субјектима задуженим 

за успостављање система 
безбедности саобраћаја у 
Републици Србији органи-
зовала је стручни дводнев-
ни семинар на Копаонику 
на тему „Унапређење систе-
ма безбедности саобраћаја 

- УСБС», на коме је учество-
вало око 280 представника 

локалних самоуправа. Ис-
пред општине Мали Иђош 
семинару су присуствова-
ли Марко Лазић, председ-
ник општине и Зоран Вуји-

новић, председник савета 
за безбедност саобраћаја. 
Главни циљ семинара јесте 
подизање капацитета рада 
локалних савета уз подрш-
ку свих надлежних инсти-
туција у области безбедно-
сти саобраћаја на терито-
рији Републике Србије.

• Замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут у кот-
ловима на природни гас биће обављена у све три основне школе, амбу-
ланти у Ловћенцу, згради општине, Дому здравља и Полицијској ста-
ници у Малом Иђошу. Вредност инвестиције износи 240 милиона ди-
нара, а очекује се уштеда од преко 70 милиона динара годишње.

• Завичајно удружење “Влашић” - Ловћенац организовало је шесто тра-
диционално “Влашићко прело”. Ова културно уметничка манифеста-
ција одржана је у порти цркве Свети Петар Цетињски у Ловћенцу.



3 KISHEGYES KÖZSÉG - INFORMÁTOR

Az aradi vértanúkra emlékeztek Kishegyesen
Az 1848-as szabadságharc 

aradi mártírjainak tisztele-
tére tartottak megemlékezést 
Kishegyesen. Az esemény 
hagyományosan szentmi-
sével kezdődött a Szent An-
na-templomban. A misét ft. 
Brasnyó Ferenc esperesplé-
bános celebrálta. Ezt köve-
tően a Nyugati temetőben 
lévő 1848-as emlékműnél ke-
rült sor egy alkalmi műsor-
ra, majd a kegyelet virágai-

nak elhelyezésére. A megem-
lékezésen többek között jelen 
volt Fremond Árpád köztár-
sasági parlamenti képviselő, 
Halasi Szabolcs tartományi 
felsőoktatási és tudományos 
kutatási segédtitkár, Ökrész 
Rozália, a Magyar Szó Lap-
kiadó Kft. igazgatója, Kere-
kes Zoltán, Kishegyes köz-

ség alpolgármestere és Szű-
gyi István, a községi képvi-
selő-testület elnöke. A meg-
emlékezésen felszólalt Erdődi 
Edvina, a Magyar Összefogás 
lista jelöltje. Erdődi beszédé-
ben elmondta, hogy 169 évvel 
ezelőtt október 6-a szombati 
napra esett, akárcsak most.– 
Azért jöttünk össze, hogy em-
lékezzünk arra a napra, amely 
Aradot nemzetünk golgotájá-
vá tette. Arra is emlékezünk, 

hogy a megbélyegzésben és a 
visszautasításban csakis kö-
zösen, összefogva lehet fel-
lépni, ahogyan azt tette 1848-
ban a magyarság. Egysége-
sen a nemzetben, közösen a 
gyászban és összefogva a jö-
vőért a megmaradásunkért. 
Összefogva az anyaország-
gal, vajdasági magyarként 

kell megállni a helyünket itt, 
a szülőföldünkön. Olyan idő-
ket élünk, amikor nem a hó-
hérok veszejtik el a nemzet 
hőseit, hanem az anyaország 
nyújtja karjait a nemzet min-
den tagjának – mondta Er-
dődi. A szónoklatot követő 
az alkalmi műsoron fellépett 
Hajvert Ákos versmondó, va-
lamint a Petőfi Sándor Műve-
lődési Egyesület Szajkó ének-
csoportja. A megemlékezést a 
művelődési egyesület és kis-
hegyesi helyi közösség szer-
vezte, közreműködött a Ma-
ronka Károly Önkéntes Tűz-
oltótestület és XXIX. számú 
Szent András cserkészcsa-
pat. Az esemény végén a je-
lenlévők elhelyezték a kegye-
let virágait az emlékműnél, 
valamint a falu katonai em-
lékhelyein. A Vajdasági Ma-
gyar Szövetség nevében Fre-
mond Árpád és Kerekes Zol-
tán, a Magyar Nemzeti Ta-
nács nevében Linka B. Gabri-
ella és Kecskés Endre, Kishe-
gyes község önkormányzatá-
nak nevében Szűgyi István és 
Mohácsi Zoltán, a kishegyesi 
helyi közösség nevében pedig 
Lukács Péter és Német Gábor 
koszorúztak.

• A tartományi oktatási titkár és a Magyar Össze-
fogás lista jelöltje a kishegyesi óvodában.

Új játszótér Kishegyesen

2018. október 2-án a kishe-
gyesi központi óvodába láto-
gatott Nyilas Mihály tarto-
mányi oktatási titkár és De 
Negri Ibolya, a Magyar Ösz-
szefogás lista jelöltje. A ven-
dégeket Janó Mária, a Pán Pé-
ter Gyermekintézmény igaz-
gatója, Szűgyi István, a köz-
ségi képviselő-testület elnöke, 
Linka B. Gabriella, a Magyar 
Összefogás lista kishegyesi je-
löltje, Mohácsi Zoltán, a köz-
ségi tanács tagja és Kovács 
Károly, a polgármester ifjú-
sági ügyekkel megbízott se-
gédje fogadta. A látogatás ap-
ropója az óvoda új játszóteré-
nek átadása volt.A kishegyesi 
központi óvoda új játszótere a 
Kárpát-medencei óvodaprog-
ram keretében épült fel, és a 
gyermekhét alkalmából ke-
rült sor az átadására – mond-
ta el lapunknak De Negri Ibo-
lya. – Régi álma a gyerekek-
nek és a szülőknek is, hogy 
egy új játszóteret kapjon az 
óvoda. Most ez megvalósult, 
egy modern, az európai szab-

ványoknak megfelelő játszó-
teret kapott az intézmény. 
Úgy gondolom, hogy ezáltal a 
Magyar Nemzeti Tanács hoz-
zájárult a közösség építéséhez 
is. Fontos tudni, hogy a nem-
zeti tanács a legfiatalabbak-
ra is odafigyel, és ezért dön-
tött úgy, hogy Vajdaság-szer-
te 60 játszóteret újítanak fel, s 
ez nemcsak a tömbmagyarsá-
got érinti, hanem a szórványt 
is. Ez a program közösségépí-
tő jellegű, mert közös össze-
fogással valósul meg. Törté-
nik mindez annak érdekében, 
hogy itt, Vajdaságban, minél 
több gyerek magyar nyelven 
tanuljon, és a szülőföldön ta-
lálják meg a boldogulás út-
ját – nyilatkozta De Negri 
Ibolya.A kishegyesi közpon-
ti óvoda a nyár végén kapta 
az új játszóteret, de az előző 
tanévben már a bácsfeketehe-
gyi óvoda játszótere is megú-
jult, ugyancsak a Kárpát-me-
dencei óvodaprogram kereté-
ben – számolt be lapunknak 
Janó Mária.

2018. október 10-én a kis-
hegyesi Ady Endre Kísérle-
ti Általános Iskolába látoga-
tott Nyilas Mihály tartomá-
nyi oktatási titkár. A látoga-
tás célja a tartományi forrás-
ból biztosított új nyílászárók 
beszerelésének megtekintése 
volt. A látogatáson jelen vol-
tak De Negri Ibolya, Linka B. 
Gabriella és Sárközi István, a 
Magyar Összefogás lista je-
löltjei, Kerekes Zoltán, Kis-
hegyes község alpolgármes-
tere, Szűgyi István, a közsé-
gi képviselő-testület elnöke, 

Mohácsi Zoltán, a községi ta-
nács tagja és Kovács Károly, a 
polgármester ifjúsági ügyek-
kel megbízott segédje. A ven-
dégeket Fülöp Valentin isko-
laigazgató fogadta és kalau-
zolta körbe az iskolában. A 

kishegyesi általános iskola 
nyílászáróinak cseréjét idá-
ig 2,3 millió dinárral támo-
gatta a tartomány, nyilatkoz-
ta a médiának Nyilas Mihály.
– Meggyőződtünk arról, 
hogy a munkálatokat a kivi-
telező minőségesen elvégezte. 
Az iskola azon része, ahol si-
került kicserélni az ablakokat, 
már nem huzatos. Természe-
tesen, van még mit tenni, hi-
szen az ablakoknak csak egy 
részét cserélték ki. Ezt a fo-
lyamatot folytatni szándékoz-
zuk, és az összes nyílászárót 

szeretnénk kicserélni. Persze, 
más munkálatok is szüksége-
sek: megnéztük a tornater-
met, ami beázik és meg kel-
lene javítani a tetőszerkeze-
tét. Az iskola és Kishegyes a 
továbbiakban is számíthat 

a tartomány támogatására – 
mondta az oktatási titkár.
A nyílászárók cseréje már 

feltétlenül szükséges volt, 
számolt be a médiának Fü-
löp Valentin. – Egyes abla-
kok már balesetveszélyesek 
voltak, egyeseket nem tudtuk 
kinyitni vagy becsukni, ezért 
nagyon nagy jelentőségű volt 
az iskola számára ez a beru-
házás. Ezzel nemcsak a bal-
esetveszély szűnt meg, hanem 
a fűtési költségeink is csök-
kenni fognak. A jelenlegi leg-
égetőbb problémánk, a torna-
terem tetőszerkezete, ugyan-
is több helyen is beázik a tető, 
ezért most elvégezzük a javí-
tásokat, de szükséges a teljes 
rekonstrukciója. Tervben van 
a diáktoalettek komplett fel-
újítása, valamint a pince sza-
nálása, mert jelentős gondo-
kat okoz a talajvíz – mond-
ta az igazgató, majd arról is 
szólt, hogy a tartomány mel-
lett a Magyar Nemzeti Tanács 
is aktívan támogatja az isko-
lát. Az idén két kirándulás 
valósult meg a jóvoltukból, 
az elsősök megkapták a tan-
szercsomagot, az iskola pedig 
könyveket is kapott.

Új utak új technológiával
Kishegyes községben ön-

kormányzati és tartományi 
pénzekből épülnek új utak 
rekordidő alatt, fele pénzből 
valósul meg a beruházás. A 

héten Kishegyes község te-
rületén két nyári út fog szi-
lárd útburkolatot kapni. Az új 
utak egy korszerű, a hagyo-
mányosnál olcsóbb és sok-
szorta gyorsabb technológi-
ával épülnek. Kerekes Zol-
tán, Kishegyes község alpol-
gármestere arról számolt be 
lapunknak, hogy a projektu-
mot két forrásból finanszíroz-
zák. Ezen a pályázaton 2 mil-
lió 900 ezer dinárt nyertünk, 

ami azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatnak több mint 3 
millió dinárt kell még hozzá-
tennie, mert a pályázati kiírás 
szerint a tartomány az összeg 

40 százalékát adja, a 60 szá-
zalékát pedig az önkormány-
zatnak kell előteremtenie. Két 
út készül el ebből a pénzből: 
Kishegyesen egy 720 méteres 
út, ami a szemétátrakó udvar-
hoz vezet, valamint egy 350 
méteres útszakasz a Kishe-
gyes és Szeghegy közötti ben-
zinkút mögött, ami a mobil-
szolgáltatók átjátszóállomá-
saihoz vezet – mondta el az 
alpolgármester.

Megújul az iskola Kishegyesen
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Održana licitacija za državnu zemlju
Opština Mali Iđoš je 11. sep-

tembra raspisala Oglas za jav-
nu licitaciju za davanje u za-
kup i na korišćenje poljopri-
vrednog zemljišta u državnoj 
svojini u opštini Mali Iđoš.
Javna licitacija održana je u 
sali SO Mali Iđoš dana 02. i 
03. oktobra. Zainteresovani 
poljoprivrednici su se nad-
metali za 1.943,7132 hekta-
ra. Skoro sva zemlja je dobi-
la svoje zakupce, dok je mali 
deo zemlje ostao za drugi 
krug licitacije

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 informa-
cijа i materijalne pomoći.

Podeljene knjige prvacima

Uspešno je sprovedena još 
jedna u nizu akcija, u sarad-

nji sa Agencijom za bezbed-
nost saobraćaja.
Akcija je usmerena na edu-

kaciju naših mališana - đaka 

prvaka, a sve u cilju podiza-
nja nivoa bezbednosti u sa-
obraćaju. Predsednik Save-
ta za bezbednost saobraćaja, 
Zoran Vujinović, predstavni-

ci lokalne samouprave i pri-
padnicima MUP-a posetili su 

sve tri osnovne škole, održa-
li predavanje i uručili knjige 

“Pažljivkova pravila u saobra-
ćaju”. Sa razrednim starešina-

ma dogovoreno je da ponove 
sa učenicima gradivo na ovu 
temu kako bi se deca što bo-
lje upoznala sa pravilima u 
saobraćaju.

Konkurs za dodelu stipendija studentima 
za školsku 2018/2019. godinu

Na osnovu člana 4. Pra-
vilnika o stipendiranju stu-
denata sa teritorije Opštine 
Mali Iđoš načelnik Opštinske 
uprave dana 08. 10. 2018. go-
dine raspisao je Konkurs za 
dodelu stipendija studentima 
za školsku 2018/2019. godi-
nu. Pravo učešća na konkur-
su imaju  studenti koji imaju 

prebivalište na teritoriji opšti-
ne Mali Iđoš najmanje 2 go-
dine pre podnošenja zahteva.

O uslovima, dokumentima 
koje treba dostaviti zainte-
resovani studenti mogu po-
gledati na zvaničnom porta-
lu opštine www.maliidjos.rs 
Rok za podnošenje zahteva je 
11. 11. 2018. Opštinskoj up-

ravi opštine Mali Iđoš, od-
nosno u mesnim kancelarija-
ma u naseljenim mestima op-
štine ili se dostavlja na adre-
su 24321 Mali Iđoš, Glavna 
br. 32.

Na koverti obavezno napi-
sati “Zahtev za stipendira-
nje studenata”.

Obogaćena Biblioteka
Oko 1000 knjiga pristiglo je 

iz zaostavštine pokojnog Mi-
tra Pešikana, a kao poklon 
Jelene Pešikan-Kuzmanović, 
Mitrove ćerke.

Među publikacijama najvi-
še je vrednih knjiga iz obla-
sti proučavanja slovenskih 
jezika. Uskoro se očekuje 
svečano predstavljanje lega-
ta akademika Mitra Pešika-
na i otvaranje Biblioteke u 
Lovćencu pod novim ime-
nom, koja će nositi ime Mi-
tra Pešikana.

Vredne knjige na poklon

“Pažljivkova pravila u 
saobraćaju”

Odnošenje lišća
JP “Komunal” zajedno sa mesnim zajednicama, organizuje odnošenje lišća u džakovi-

ma sledećim danima: u Malom Iđošu i u Lovćencu svakog ponedeljka počev od 15.10.2018.
U Feketiću svakog petka počev od 26.10.2018. Akcija odnošenja lišća u džakovima  tra-

jaće  šest nedelja.

• Biblioteci u Lovćencu, koja će poneti ime Mitra Pešikana, pripalo je 1000 
knjiga iz zaostavštine ovog akademika.


