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Општина Мали Иђош наградила ученике генерације и носиоце Вукове дипломе

Најбољи ученици добили таблет рачунаре

Општинска управа обезбедила је најуспешнијим ученицима из све три основне школе на поклон таблет рачунаре.

Да се исплати бити добар ученик и да се цени
знање и ове године показала је локална самоуправа, прво то показује током
целе школске године обезбеђујући бесплатне карте
за превоз ученика путника,
трошкове становања при-

ликом школовања у дому
за ученике. Међутим, сваке године подржава најбоље ученике међу основцима. Ђацима генерације
и Вуковцима, Општинска
управа ове године обезбедила је таблет рачунаре за
16 најбољих ученика колико

их има из све три основне
школе са подручја општине.
Марко Лазић, председник
општине је честитао ученицима на успеху, пожелео
им да тако наставе и током
предстојећег школовања,
да буду добри стручњаци
и добри људи, а потом им

уручио таблет рачунаре на
поклон. Ученике, наставнике и родитеље поздравили
су Керекеш Золтан, заменик председника општине,
као и Иштван Сиђи, председник СО Мали Иђош.
Бела Бојтош, директор ОШ
“Никола Ђурковић“ у Феке-

тићу, захвалио се председнику општине, као и другим челницима Општинске
управе, на помоћи коју пружају школи и ученицима и
на томе што никада нису
изневерили дата обећања.

Bácsfeketehegyi Уређење пута до пречистача
meggynapok

Покрајина доделила општини Мали Иђош 2,5 милиона динара за уређење
приступног пута до пречистача.

Потпредседник
Покраjинске владе Ђорђе Милићевић и покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић уручили су уговоре
вредне преко милијарду
динара за водне објекте и
изградњу канализационе
мреже, те за уређење и изградњу атарских путева, у
33 војвођанске општине.
Општина Мали Иђош добила је 2,5 милиона динара
за уређивање прилазног
атарског пута до пречистаAmikor a fákon elkezdenek sem, hisz június 6-a és 9-e ча. Уговори су представpiroslani a meggyszemek, között megtartották a XV. ницима 33 војвођанске
Bácsfeketehegy lakosai kez- Bácsfeketehegyi falunapot општине додељени приdenek készülődni a falu - és és a XVI. Bácsfeketehegyi ликом обиласка радова
на реконструкцији главне
meggynapi ünnep sorozatra. meggynapokat.
црпне станице у Бечеју.
Nem volt ez másként az idén

Том приликом за општину
Мали Иђош уговор је потписао председник Марко
Лазић. Покрајински секретар за пољопривреду Вук
Радојевић је нагласио овом

приликом да је за непуне
три године у водоводну и
канализациону мрежу широм Војводине инвестирано преко 2,1 милијарде
динара, кроз 140 пројеката.
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На мајском заседању СО Мали Иђош-обиман дневни ред

Зелено светло за закуп
пољопривредног земљишта

Дани села и Дани вишње у Фекетићу

Моје село и вишња

Уз представљање понуде предузетника, пољопривредника села и богат
„Од Министарства добијена сагласност на програм издавања око 2.500 културно уметнички прохектара пољопривредног земљишта у закуп сточарима“,рекао је Халгато грам и разноврсну забаву,
обележени су дани села и
Имре, начелник ресора.
дани вишње од 6. до 9.јуна,
Мајско заседање локал- пир апарат за ову службу, привреде и пољопривреде, у организацији Савета МЗ,
ног парламента започе- говорио је Зоран Пустахија, саопштио је да је програм Друштва за развој околило је именовањем за новог правобранилац. Уследило издавања око 2500 хекатра не и заједнице „Золд Домодборника СО, Корнелије је усвајање извештаја и пла- пољопривредног земљишта бок“, Мађарског удружења
Ринд Келеман и саопшта- нова рада за текућу годину у закуп добило сагласност за неговање културе и ловањем имена нових шефо- јавних предузећа и устано- ресорног Министарства, да калне историје „Фекетић“ и
ва одборничких група СНС ва општине. О плану рада су земљиште овога пута до- туристичке организације
Марко Бановић и СВМ Ја- општине, броју запосле- били сточари, а по први пут општине. Централни део
ника Габриела. Потом је них и озакоњењу појединих се догодило да га не добију манифестације одржао се
усвојена исправка техничке уговора о делу, говорио је ратари.
у суботу 8. јуна, традициогрешке у просторном пла- Данило Дабовић, начелник
Халгато Имре је изјавио нално посвећен фекетићкој
ну општине из 2017. године. Општинске управе, рекав- да је известан број површи- вишњи, када су изложени
О преносу права својине на ши да је Управа још прошле на земљишта за издавање
ПС , заправо опремању са- године кренула у модера- у закуп смањен, због приобраћајне полиције из при- низацију рада на електрон- мене закона о реституцији,
хода општине, која је овог ски начин управљања.Халпута обезбедила фотоко- гато Имре начелник ресора

производи локалних произвођача од вишње, меда,
презентована изложба ликовних и литерарних радова са конкурса на тему
„моје село и вишња“. Тог
дана одржано је и традиционално такмичење у кувању паприкаша, густирали су се разни специјалитети од вишања, изложене су скулптуре од воћа и
поврћа,а на свечности су
уручене дипломе, захвалнице и поклони победницима конкурса, такмичења,
као и грађанима који имају
најуређенији простор испред кућа.

Бројне акције Удружења „Наш живот“

Чувајмо оно што имамо

Након улепшавања села украсним цвећем, Удружење “Наш живот“ наставља акцију „Очување животне средине у Ловћенцу“. Ускоро следи ангажовање на изградњи потпуно новог дечијег парка, и чишћење Криваје.
мо“, рекао је Златко Поповић, председник Удружења
„Наш живот“. Он је најавио да ће у наредном периоду Удружење учествовати у веома корисним и
лепим акцијама за нашу
децу као и за реку Kривају.
То ће бити изградња потпуно новог дечијег парка на
месту где је сада постојећи,
чишћење реке Kриваје и
заштита и очување живог
света у њој и око ње.
Удружење «Наш живот»,
у сарадњи са МЗ Ловћенац,
направило је пројекат за
Очување животне средине у Ловћенцу. „Циљ нам
је да у времену које је пред
нама учествујемо у улепшавању, али и заштити и очувању природе нашег села.
Kуповином украсног цвећа,
надамо се да ће наш центар бар за нијансу бити лепши, очуванији и пријатнији, како за пролазнике
тако и за нас који живимо
овде. Чувајмо оно што има-

Олакшице за грађане у Општинској управи

Систем за управљање
клијентима

Од недавно у општини
Мали Иђош функционише
е- скупштина и електронски систем за управљање.
На тај начин грађани ће једноставније и без стварања
гужви моћи да дођу до потребних докумената или

Обавештење

Забрана спаљивања жетвених остатака

Становништво општине Закона о заштити од по- них усева, биљних остаМали Иђош треба да по- жара којим се забрањује така и смећа на отвореном
штује одредбу члана 50. спаљивање остатака стр- простору.

одређених служби. У услужном центру Општинске управе постављен је
нови систем за управљање
клијентима који ће на три
језика комуницирати са
клијентима услужног центра
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Módosult a községi rendezési terv

A mezőgazdasági minisztériumból megérkezett az állami földek bérbeadásának
jóváhagyása - Ülésezett a kishegyesi községi képviselő-testület
Pénteken délelőtt tartotta
28. rendes ülését Kishegyes
község községi képviselő-testülete, jelenlegi összetételében. Az ülésnek összesen 32

lő-testület elnöke. Ebben egy
technikai hibát kellett kijavítani, eddig ugyanis Kishegyes település főutcáján csak
egy emeletes épületet lehe-

napirendi pontja volt, többségében a községi költségvetés
felhasználóinak múlt évi jelentései és idei programtervei.
Az ülés elején sor került egy
képviselői eskütételre, ugyanis Krisztián Irén lemondott
tisztságéról, a helyére Rind
Kelemen Kornélia lépett.
Az ülésen módosításra került a községi rendezési terv
– számolt be lapunknak Szűgyi István, a községi képvise-

tett építeni, most viszont jelentkezett egy befektető, aki
a főutcán szeretne építkezni,
így derült fény az eddigi hibára. Az új döntés értelmében a
főutcán 4 emeletes házat lehet
építeni, plusz tetőteret – tudtuk meg az elnöktől, aki azt is
kiemelte, hogy a mezőgazdasági minisztériumból megérkezett az állami földek bérbeadásának jóváhagyása.
– Sajnos ebben az évben,

egy minisztériumi döntés
nyomán, csak állattenyésztők jelentkezhetnek az állami földek bérbevételére, így
a Kishegyes község területén
lévő 2481 hektár állami földet
csakis állattenyésztők bérelhetik. Ez azonban már jövőre változni fog, s reményeink
szerint a földművesek is jelentkezhetnek az állami földekért – fogalmazott Szűgyi.
Az ülésen szó volt a községi
közigazgatás munkájáról és
terveiről is. Ennek kapcsán az
elnök kiemelte, hogy a múlt
évben 10 állandó munkás
hagyta el az önkormányzatot, amit a létszámstop miatt
nem tudtak pótolni. Helyükre öt munkást vettek fel meghatározott idejű szerződéssel. Elmondása szerint problémát okoz, hogy a középiskolai végzettségű dolgozóiknak
minimális fizetést adhatnak.
Ilyen feltételekkel nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni – fogalmazott Szűgyi.
Forrás: Magyar Szó, Fotó:
Lakatos János

Bácsfeketehegyi
meggynapok

Amikor a fákon elkezdenek
piroslani a meggyszemek, Bácsfeketehegy lakosai kezdenek készülődni a falu - és
meggynapi ünnep sorozatra.
Nem volt ez másként az idén
sem, hisz június 6-a és 9-e között megtartották a XV. Bácsfeketehegyi falunapot és a
XVI. Bácsfeketehegyi meg�gynapokat.
A korábbi évekhez képest,
az idei programsorozat négy
napig tartott, tartalmas, szórakoztató és mindenki ízléséhez való rendezvényekkel.
Az ünnepségsorozat csütörtökön, június 6-án kezdődött
a Soma amatőr színtársulat
könyvbemutatójával és kiállításmegnyitójával.
Ez a program a Soma 25
éves évfordulója alkalmával

dóvásár, marhapaprikás főzőverseny és sok más érdekes program adott lehetőséget kicsiknek és nagyoknak
a kikapcsolódásra. Az óvodában 10 órától a Juhász zenekar adott koncertet a gyerekeknek.
Az érdeklődők megtekinthették a Kunok hazája című
dokumentumfilm fogatása
alatt készült fényképekből
összeállított képkiállítást,
meggyből készült különlegességeket kóstolhattak a nyári
színpad előtt miközben nézhették hogyan születik egy
egyszerű dinnyéből csodálatos műalkotás. Este 18 órakor ünnepélyesen is megnyitották az idei év rendezvénysorozatát, amelyet kétnyelvű művelődési műsor köve-

került megszervezésre. Az
este folyamán bemutatták
Szabó László Lacus könyvét,
amelyet a szerző aki egyben
a színtársulat oszlopos tagja
is, az elmúlt 25 év napló bejegyzései alapján írt meg. Az
estre meghívást kaptak a valamikor Soma tagok is.
Pénteken délelőtt, 10 órakor az óvodások indultak
meg hagyományos karneváli sétájukra.
Délután, 17 órai kezdettel a
színházteremben fellépett a
Zentai Kamaraszínház Szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack című zenés mesejátékával, majd fél nyolctól a
Soma szórakoztatta a közönséget Mandragóra című komédiájával.
Este 21 órai kezdettel pedig
a pécsi The Minds együttes
adott koncertet a nyári színpadon.
Szombaton egész napos
programsorozat vette kezdetét. Termékbemutató, kézimunka-kiállítás, kirako-

tett a Bácsfeketehegy Magyar
Művelődési és Helytörténeti
Egyesület, a „Car Dušan Silni“ Kultúrközpont, az Izdia,
az általános iskola, az óvoda, a balettstúdió valamint
a „Njegoš“ Művelődési Egyesület tagjainak részvételével.
Az est utcabállal és tüzijátékkal zárult.
A négynapos programsorozat vasárnap zárult ünnepi és tanévzáró istentisztelettel a bácsfeketehegyi református templomban. Este 19
órai kezdettel szerb nyelvű
előadást tekinthetett meg a
közönség a „Greda” dráma
stúdió előadásában.
A XV. Bácsfeketehegyi falunap és a XVI. Bácsfeketehegyi meggynapok szervezői a
Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsa, a „Zöld Dombok Környezet - és közösségfejlesztési Szervezet” és a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület voltak.

A Magyar Nemzeti Tanács iskolatáskával lepte meg a jövendőbeli elsősöket Kishegyesen és Bácsfeketehegyen

Tegnap délelőtt először a
kishegyesi tűzoltóotthonban,
majd a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban kaptak ajándék táskát mindazok a végzős ovisok, akik őszre magyar
nyelven fognak első osztályba indulni. Kishegyesen 25
fiú és 11 lány, Bácsfeketehe-

nyaikat. Ilyen formán kapnak taneszközöket, különböző kirándulásokon vehetnek részt és a későbbiekben
ösztöndíjban is részesülnek.
Emellett az MNT az óvodák
és az iskolák felszerelésében
is segít, ily módon minden
nemű segítséget megadunk

gyen pedig 8 fiú és 5 lány kapott táskát a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából.
Linka B. Gabriella, a nemzeti tanács tagja arról számolt be lapunknak az akció
során, szeretnék, hogy tudják: a nemzeti tanács számon
tartja őket.
Azért fontos a táskaosztás
az iskolába induló gyerekeknek, hogy érezzék: az óvodától az egyetemig a Magyar
Nemzeti Tanács figyelemmel
kíséri őket és segíti tanulmá-

azoknak a gyerekeknek, akik
magyar nyelven szeretnének
tanulni egészen az egyetemista korig. Az egyetemista diákjainknak pedig óriási segítséget jelent a nemzeti tanács ösztöndíjprogramja. Célunk, hogy a gyerekeket végigkísérjük az óvodától az egyetemig - fogalmazott Linka, majd hozzáfűzte, hogy igyekeznek minden
tőlük telhetőt megtenni, hogy
segítsék a magyar gyerekeket
tanulmányaik során. Fontos

az, hogy a gyerekek találkozzanak az MNT képviselőivel
és tudják, hogy itt vagyunk
és bármikor segítünk nekik,
ha kell – fogalmazott.
Az iskolába induló gyerekek támogatása nem ért véget a táskák ajándékozásával,
tudtuk meg az MNT-tagtól.
Szeptember elsején tanszercsomagokat
kapnak a magyar tannyelven tanuló kisdiákok. Annak,
hogy a gyerekek
máris elkapták a
táskákat, racionális oka van. Azért osztjuk
ki a táskákat ilyen hamar,
mert már megtörtént, hogy
a szülők a nyári szünet alatt
megvásárolták az iskolatáskát. Így viszont nem kell aggódniuk a táska miatt, a tanszercsomagra pedig már számítanak – mondta el Linka.
Az MNT iskolástáska-adományozási akciója a Rákóczi Szövetség támogatásával
jött létre.
Forrás: Magyar Szó, Fotó:
Lakatos János
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Preminuo pjesnik
Kosta Radović
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Navijači iz Crne Gore
posjetili Lovćenac

• U utorak, 11. juna 2019. godine fudbalski navijači iz Crne Gore posjetili su Lovćenac .

• Pjesnik i prosvjetni radnik Kosta Radović, preminuo je 12. juna 2019. go-

dine u 84. godini u Podgorici, saopštilo je Udruženje književnika Crne Gore,
čiji je Radović bio dugogodišnji i najstariji član.
Kosta Radović je rođen
1936. godine na Mioči u Pivi.
Učiteljsku školu završio je u
Nikšiću, a studije srpskog
jezika i književnosti u Beogradu. Bio je prvi direktor tri
osnovne škole u Pivi, potom

sekretar Kulturno-prosvjetne
zajednice Crne Gore, pomoćnik direktora Centra za savremenu umjetnost Crne Gore.
Inicijator je i akter podizanja
spomenika Žrtvama fašizma
Pive. Utemeljivač je Jugoslovenskih književnih susreta
„Pjesnička riječ na izvoru Pive“
1970. godine. Posljednjih godina predano je radio na obnovi Pive, obnovi manastira
na Zagrađu, spomen-kapele
u Dolima. Kako se napominje u saopštenju Udruženja
književnika CG, Radović je
bio čovjek koji je ovjekovječio u svojim knjigama svaki

detalj nestajanja Pive i njene
zlatne izvorske žile. Objavio
je knjige poezije „Piva samoglasna“ (1974), „Pslam o zemlji“(1975), „Za novi zavičaj“
(1976), „Prosuto nebo“(1978),
„Izgovor uma“(1979), „Pove-

lja“ (na srpskom i engleskom,
1981), „Rebro zemlje moje“,
„Strah od sreće“ (1984), „Smrt
živog vrela“ (1987), „Povratič“ (1988), „Ljubav se javno
kaže“(1990), „Kuća kod Hrista“ (1994), „Izvršenje straha“
(izabrane pjesme, 1995), „Vezena tužbalica“ (2005), „Samo(Antologija)“, (izbor poezija, 2006), „Večera za oba svijeta“(2008), „Solženjicinova
brojanica“ (2010), „Dva svijeta vidiš jedan pjevaš“ (2012),
„Strah od sreće“ (2014); kao
i romane „Ljetopisna knjiga arhimandrita Arsenija
Gagovića“(1990), „Vrtijeljka“

(2003), „Bogorodičina knjiga“(2008); knjige kratke priče: „Uspenska vrata“ (1997),
„Kaluđerski most“ (2012). Autor je radio drame: „Ubistvo
braće Tadić“, dokumentarno-književne proze: „Piva potop“ (1998), „Seoba manastira Pive“
(2001), „Zapisi manastira Sv. Bogorodica“ (2010) i putopisne proze „Putopis iz Kine (1984).
Radoviću je nedavno Udruženje
književnika Crne
Gore na Medunu
dodijelilo nagradu „Marko Miljanov“, a kompozitor
Borislav Tamindžić
po stihovima Koste
Radovića napisao je kantatu
„Ugarak tijela“ (o genocidu u
Pivi) i „Ljubav se javno kaže“
(o strijeljanju u Kraljevu) koje
su javno izvođene. Kosta Radović je bio i član Upravnog
odbora Eparhijskog savjeta
Mitropolije crnogorsko-primorske, Savjeta Enciklopedije CANU. Počasni je građanin stare ruske prestonice Suzdalj i grada Kraljeva.
UKCG će u četvrtak 13. juna,
u Manstiru Svetog Simeona
Mirotočivog, na Nemanjinom gradu u 19 časova održati komemorativno veče povodom smrti Radovića.

U povratku iz Češke sa
meča kvalifikacija za Evropsko prvenstvo održanog između Crne Gore i Češke,
članovi navijačkih grupa
„Dukljani“ i „Old Boys 1987“
napravili su pauzu u putovanju baš u Lovćencu.
Dočekali su ih članovi Udruženja Crnogoraca
Lovćenac i navijači MNE iz
Lovćenca, koji su upriličili druženje koje je obilježila
prijatna atmosfera i razgovor
na brojne teme poput sporta,

fudbala, matice Crne Gore.
Inače, članovi Udruženja
Crnogoraca Lovćenac aktivno pružaju podršku i učestvuju u sportskim dešavanjima. Trenutno je u Lovćencu u toku Memorijalni turnir u malom fudbalu „Nenad
Vukoslavčević“ koji se održava u periodu od 09. 06.- 19.
06. 2019., a na kom članovi
Udruženja učestvuju sa svojom ekipom.
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Djela Lompara u biblioteci u Lovćencu

• Crnogorska biblioteka i čitaonica u Lovćencu od sada je u mogućnosti da svojim čitaocima ponudi i djela Mladena Lompa-

ra, crnogorskog pjesnika, esejiste i likovnog kritičara, saopšteno je iz udruženja „Krstaš“.
Kako su kazali, vrijedne
knjige su poklon porodice
pokojnog Mladena Lompara sa Cetinja i doprinose obogaćivanju knjižnog fonda Crnogorske biblioteke i čitaonice koja predstavlja jedinstvenu instituciju crnogorske kulture u Republici Srbiji.
Istaknuti kulturni pregalac Mladen Lompar je bio
predsjednik Crnogorskog
PEN centra, potpredsjednik
Dukljanske akademije nauka

i umjetnosti, član
Matice crnogorske i Crnogorskog
društva nezavisnih književnika, a bio je i glavni urednik časopisa „Ars“. Preminuo je 2017. u 73.
godini.
Portal - Moja
Crna Gora

