
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ - ИНФОРМАТОР

Информатор општине Мали ИђошЈун 2020. број 27

KISHEGYES KÖZSÉG - INFORMÁTOR
OPŠTINA MALI IĐOŠ - INFORMATOR

Наши будући шампиони
Kishegyes Község Informátor

Министар спорта Вања 
Удовичић посетио је Феке-
тић и обишао стадион ФК 

„Јадран“. Министра су до-

чекали предстaвници ло-
калне самоуправе, као и 
тренери, чланови и игра-
чи ФК“Јадран“. „Велика нам 
је част што смо угостили, 

великог човека, спортисту 
и министра Вању Удови-
чића. Хвала му на подршци 
и што је издвојио време да 

обиђе нашу малу средину. 
Општина финансира и по-
маже наше спортисте и клу-
бове. Имамо 14 региистро-
ваних спортских клубова, а 

за спорт издвајамо два по-
сто из  општинског буџе-
та“, рекао је Марко Лазић, 
председник општине Мали 
Иђош. Поздрављајући све 
присутне министар Удо-
вичић изразио је задовољ-
ство што види да је спорт 
у овако малој општини на 
листи приоритета. „Дра-
го ми је да сам имао при-
лику да отворено разго-
варам са представницима 
ФК ’Јадран’ и са представ-
ницима локалне самоупра-
ве. Када је реч о спорту и о 
младима у општини Мали 
Иђош, дошао сам да видим 
са којим изазовом се суоча-
вају локални клубови, и да 
видим како заједнички мо-
жемо да помогнемо развој  
младих и развој спорта на 
локалу. Драго ми је да смо 
обрадовали младе фудбале-
ре, и драго ми је када видим 
да смо заједно са локалном 
самоуправом  у могућно-
сти да помогнемо и оне нај-
мање клубове, да дођемо до 
сваког клуба и покажемо 
да привилеговани не по-
стоје. На исти начин гле-
дамо оне највеће клубове 
и спортска удружења, као 
и она сеоска. Сматрам да 
је то јако важно, то је од 

круцијалне важности када 
је реч о мотивисању деце 
да остану у систему спор-
та, важно је и за мотиви-
сање деце да у својој срe-
дини могу да се баве спор-
том и рекреацијом. Ово су 

места где настају неки бу-
дући шампиони, али пре 
свега настају добри људи. 
Спорт прави ментално и 
физички развијене, али и 
друштвено активне људе. 
На тај начин као један пра-
ви систем вредности који 
вам усађује спорт, креира-
мо и боље друштво и боље 
грађане за целокупну нашу 
Србију. Желим да се захва-
лим председнику општине 
Марку Лазићу, који је у врх 
приоритета ставио развој 
омладине и спорта. Крајем 
прошле године завршене су 
трибине на стадиону ФК’Ја-

дран’, тиме смо улепша-
ли слику овог стадиона и 
када видите на какав начин 
и ентузијазам ових људи, 
са којом посвећеношћу 
се баве развојем спорта у 
својој општини, онда вам је 

драго да можете заједнич-
ким снагама да потпомо-
гнете и ове најмлађе фуд-
балере. Сматрамо да сва-
ка лопта, сваки гол, сва-
ка опрема, сваки кош, та-
бла, сваки спортски рекви-
зит је нада да ће још више 
деце ући у систем спорта 
и да ћемо моћи заједнич-
ки да гледамо неке будуће 
шампионе који ће наста-
ти на овом терену ФК’Ја-
дран’ из Фекетића“, рекао 
је министар Удовичић. Он 
је том приликом поклонио 
ФК „Јадран“ фудбалске лоп-
те и комплет дресове.

Министар Вања Удовичић у посети ФК“Јадран“

• Приликом обиласка стадиона ФК  „Јадран“ у Фекетићу, министар Вања Удовичић похвалио је рад локалне 
самоуправе, која значајна финансијска средства издваја за спортисте и спортске клубове из општине Мали Иђош.

Elektromos kerékpár a betegápolóknak
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Изградња главног магистралног колектора
канализационе мреже почиње 15. јуна

У току је реализација 
најзначајнијих и највећих 
пројеката у историји наше 
општине: изградња по-
стројења за пречишћа-
вање отпадних вода пре 
испуштања у водоток реке 
Криваје, с пратећим објек-
тима и инфраструктуром. 
Реч је о радовима вредним 
479 милиона динара и из-
градња главног магистрал-
ног колектора канализације 
кроз целу општину. Вред-
ност радова је 737 милио-
на динара. Почетак радова 
на изградњи главног маги-
стралног колектора плани-
ран је за 15. јун.

Оба пројекта су финанси-
рана од Покрајинске владе 
АП Војводине, кроз Фонд 
за капитална улагања АПВ. 
Следећи корак је изградња 
канализационе мреже у 
сва три насеља. Урађена је 
пројектно-техничка доку-
ментација за секундарну и 
терцијалну канализацио-
ну мрежу у сва три насеља 
општине. За пројектну до-
кументацију канализаци-
оне мреже oпштина Мали 
Иђош издвојила је 18 мили-
она динара, од чега је Ми-
нистарство привреде пу-
тем конкурса доделило 6,7 
милиона динара. Активно 

се ради на обезбеђивању 
средстава за замену водово-
дне мреже у сва три насеља. 
Урађена је пројектно-тех-
ничка документација водо-
водне мреже за сва три на-
сеља. Уз изградњу и опре-
мање нових бунара, за шта 
су средства обезбеђења и 
чија изградња треба уско-
ро да почне, у плану је и 
уградња пречистача код 
свих бунара, уградња мер-
них места и увођење ауто-
матизације свих процеса 
у снабдевању водом. При-
води се крају изградња ка-
нала Кула - Мали Иђош 
и пуњење језера Поток у 

Ловћенцу. Вредност радова 
је 3,5 милиона еура. Радо-
ви се финансирају из „Абу 

Даби развојног фонда“ Ре-
публике Србије у АП Војво-
дини. Уз језеро је плани-
рана зона за изградњу ви-
кендица. Опремање инду-

стријске зоне је још један 
од значајних пројеката за 
општину. Неколико фир-

ми је већ исказало заин-
тересованост за куповину 
земљишта у индустријској 
зони и изградњу фабрика. 

• „Доста тога смо успели да урадимо од 2016. године, у једном од претходних Информатора смо се осврнули на оно штa је све 
урађено, уз велику помоћ Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије. Ту се нећемо зауставити јер треба да остваримо 
задате циљеве, међу којима истичемо оне дугорочне: водоводну мрежу у Ловћенцу, Фекетићу и Малом Иђошу, нове инвестиције 
и отварање нових радних места“, саопштили си из локалне самоуправе.

Завичајно удружење „Вла-
шић“ Ловћенац обележило 
је са пријатељима, сарадни-
цама и осталим званица-
ма своју крсну славу Сила-
зак Светог Духа на апосто-
ле – Педесетница – Троји-

це. Присутнима се обра-
тио председник Удружења 
Саво Радовановић, пригод-
ним речима честитао чла-
новима крсну славу, по-
здравио госте и осврнуо се 
на рад Удружења.

Обележена слава
Удружења „Влашић“

ФК „Његош“ првак
подручне лиге

Фудбалски клуб „Његош“ 
из Ловћенца првак је Под-
ручне фудбалске лиге Су-
ботица чиме је обезбедио 
улазак у виши ранг, те ће се 
у сезони 2020/21. такмичи-
ти у Војвођанској фудбал-
ској лиги „Север“. Почет-
ком маја у Спортском цен-
тру ФСС у Старој Пазови, 
одржана је седница Одбо-
ра за хитна питања на којој 
je донета одлука да су лиге 
аматерског ранга, српске и 

лиге нижег такмичарског 
ранга, завршене закључ-
но са 15. мартом 2020. го-
дине и неће се наставити. 
Напредовање у виши и ис-
падање у нижи ранг, биће 
примењено сходно про-
позицијама како је раније 
било предвиђено. ФК „Ње-
гош“ је завршио сезону на 
првом месту са 40 бодова 
(13 победа, 1 нерешана и 3 
пораза), са 9 бодова више 
од другопласиране еки-

пе; са највише датих (57) и 
најмање примљених голо-
ва (20) уз најбољу гол раз-
лику (+37). На табели фер 
плеја такође прво место, са 
најмање добијених жутих 
картона (24), без црвених 
картона и без инцидената.

Све честитке играчима и 
управи клуба, а велика хва-
ла навијачима и свима који 
помажу рад клуба. Следи 
одмор и након тога припре-
ме за нову сезону.

Реализација најзначајнијих пројеката у историји општине Мали Иђош

Поред свих поменутих пројеката истичемо још не-
колико: реконструкција пута Фекетић – Врбас, ас-
фалтирање улица које нису асфалтиране, ренови-
рање Полицијске станице у Малом Иђошу, уређење 
центра насеља у Ловћенцу и Фекетићу, изградњa 
базена у Фекетићу, покривање трибина на фудбал-
ском стадиону у Ловћенцу...

 У најави реконструкција пута Фекетић-Врбас
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Ha a célokról beszélünk, 
akkor fontos tisztázni, hogy 
honnan indulunk. Nyolc éve 
nem mi vagyunk a vezető erő 
ebben az önkormányzatban. 
Mások alakítják a politikát a 
községben, és mi ebben a tér-
ben képviseljük a magyar kö-
zösség érdekeit. Az a célunk, 
hogy a 2020-as választások 
után mi váljunk vezető po-
litikai erővé, hogy mi adjuk 
a polgármestert. Ez nem ön-
célú törekvés, hanem eszköz, 
ami által mi tudjuk kezünkbe 
venni a kezdeményezést. Mi-
ért fontos ez? Amikor a tar-
tományi kormányban dol-
goztam, megkezdődött Kis-
hegyes főterének kialakítása, 
egy fázisa meg is valósult. Ez 
azóta nem folytatódott, mert 
nem volt prioritás. Kishegye-
sen és Bácsfeketehegyen az 
ivóvíz minőségének javítá-
sára kész tervdokumentáci-
ónk van, viszont még min-
dig vannak problémák. Az 
elmúlt időszakban csak ré-
szeredményeket tudtunk el-
érni, pl. legutóbb egy új kút 
fúrására kaptunk támogatást 
Kishegyesen, korábban pedig 
Bácsfeketehegyen. Sikerült 
részlegesen kicserélni a víz-
vezetékcsöveket, de ezzel még 
nem emeltük olyan szintre az 
ivóvízellátást, amilyenre sze-
retnénk. Ehhez átfogó projek-
tumra van szükség, ami idá-

ig nem volt prioritás, háttér-
be szorult más prioritásokkal 
szemben. A legtöbb új út asz-
faltozása Kishegyesen 2012 
előtt történt, azóta csak egy-
egy utca kiaszfaltozása való-
sult meg. Mindezt sokkal ak-
tívabban kezdeményeznénk, 
ha a pályázatok beadásánál 
a polgármester aláírása a mi 
kezünkben lenne – mond-
ta el a listavezető, majd hoz-

záfűzte, hogy nem mindegy, 
milyen pozícióból indítják a 
tárgyalásokat egy-egy projek-
tum esetében.
A VMSZ számára fontos, 

hogy Topolyától Szenttamá-
sig és Bácsfeketehegytől Ver-
bászig megújuljanak a regi-
onális utak. Szeretnék, hogy 
a TSC Akadémia rendszeré-
be tartozó kishegyesi labda-
rúgóklub is kapjon műfüves 
pályát – fogalmazott Juhász, 
majd azzal folytatta, hogy a 
kishegyesi kis önkormány-
zat, és ha fejlődni szeretne, 
akkor létkérdés, hogy tarto-

mányi, köztársasági, uniós 
és anyaországi támogatáso-
kat ide tudjanak hozni. Eb-
ben a VMSZ sikeres, és az ön-
kormányzat élén még sikere-
sebb lenne.
A VMSZ kishegyesi közsé-

gi listája a párt regionális lis-
táinak mintájára állt össze. A 
legelismertebb emberek kap-
tak helyet rajta, és ügyeltek 
a férfi-nő arányra – tudtuk 

meg Juhásztól. Egy fiatal lis-
táról van szó, 41,2 év az átla-
géletkor. Emellett odafigyel-
tek a kishegyesi katolikusok 
és a bácsfeketehegyi reformá-
tusok arányára is, a listaveze-
tő pedig atyai ágon bácsfeke-
tehegyi, anyai ágon meg kis-
hegyesi. Végezetül a VMSZ 
listavezetője arra biztat min-
den községbeli polgárt, hogy 
menjen el szavazni, és válasz-
sza a VMSZ-t községi, tarto-
mányi, valamint köztársasá-
gi szinten is.

Forrás: Magyar Szó 
Fotó: Lakatos János

Nyolc év után legyen ismét magyar
a polgármester Kishegyes községben

A kishegyesi önkormány-
zatnak ez nem az első ilyen 
jellegű megmozdulása, szá-
molt be a médiának Lukács 
Klára, a községi tanács szo-
ciális ügyekkel megbízott ta-
nácstagja.
– Kitűnő példa a nővérkék 
munkájára a koronavírus 
elleni védekezés. A rendkí-
vüli állapot ideje alatt ren-
geteg háztartást bejártak és 
sokat kockáztattak ezáltal, 
de sok idős embert elláttak 
az elmúlt három hónap fo-
lyamán. Úgyhogy minden-
képpen jó helyre kerülnek a 
kerékpárok – fogalmazott a 
tanácstag, majd hozzáfűz-
te, hogy amennyiben lesz le-
hetőség, akkor harmadik al-
kalommal is megpályázzák a 
kerékpárokat, mert megfele-
lő felhasználót tudnak talál-
ni számukra, ahol biztosan 
jó helyen lesznek.

Az elektromos kerékpárok 
mellett a projektumnak na-
gyon fontos része a kisma-
maiskola. Ennek kapcsán 
Lukács elmondta, hogy az 
egészségügyi dolgozók kép-
zése egy hosszú távú prog-
ram első lépcsője. Miután be-
fejezik a képzést, akkor ők is 
tudnak kismamaképzést tar-
tani, és így már saját erőfor-
rásból is meg tudják valósíta-
ni a kismamaiskolát.
A tavalyi évben tartották 

meg az első kismamaiskolát 
Kishegyes községben, szin-
tén a népesedési tárca nélkü-
li minisztérium pályázatának 
köszönhetően. Így mondhat-
ni, hogy idén már egy bejáró-
dott csapat fog dolgozni az új 
kismamákkal, fogalmazott a 
tanácstag.

Forrás: Magyar Szó
Fotó: Lakatos János

Elektromos kerékpár
a betegápolóknak

 A Vajdasági Magyar Szövetség egy fiatalok nevét tartalmazó listával és igen ko-
moly célokkal indul neki a megmérettetésnek – nyilatkozta lapunknak Juhász Bá-
lint, a VMSZ községi listájának listavezetője.

A kishegyesi sírrongálás utóélete
Az önkormányzat teljes mértékben elítéli a vandalizmust – A kárvallottak számíthatnak segítségre – Biztonságosabbá teszik a temetőt

A kishegyesi polgárok meg-
döbbenve fogadták a hírt, 
hogy pénteken éjjel tetemes 
károkat okoztak a nyugati te-
metőben.

Ledöntöttek 16 sírkövet és 
kitéptek a helyéről 4 fake-
resztet. Szombaton és vasár-
nap többen is kimentek a te-
metőbe, mert attól tartottak, 

hogy az ő hozzátartozójuk 
sírját rongálták meg. A bar-
bár cselekedetre nincs éssze-
rű magyarázat, szerencsére a 
rendőrség igen gyorsan kéz-
re kerítette a feltételezett el-
követőt. S. S. 20 éves helyi la-
kost 48 órás előzetes letartóz-
tatásba helyezték, ügyében a 
szabadkai Alapfokú Ügyész-

ség fog eljárni.
A szomorú ügy kapcsán 

Mohácsi Zoltán, a községi 
tanács tagja elmondta, hogy 
az önkormányzat elítéli sír-
rongálást.
– Szeretteink emlékének a 
meggyalázása a legvisszata-
szítóbb cselekedet, és a legha-
tározottabban elítéljük. Tűr-
hetetlen, hogy egy antiszo-
ciális kisebbség időről idő-
re különböző módon meg-
keseríti a települését szere-
tő és tisztelő többség életét. 
Erre a szörnyű cselekedetre 
nem szabad senkinek sem le-
gyintenie, ugyanakkor meg 
kell őriznünk a hidegvérün-
ket az adott helyzetben. A tet-
tes vagy tettesek cselekedetei 
és következményei súlyának 

megfelelő, a törvény által elő-
írt büntetést követelünk. Je-
len esetben meg kell köszön-
ni a bűnügyi szervek gyors 
és hatékony reagálását. Köz-
lésük alapján tudjuk, hogy a 
bűncselekmény gyanúsítottja 
már előzetes letartóztatásban 
van. Reméljük, hogy a nyo-
mozás során fény derül az 
eset összes részletére – nyi-
latkozta Mohácsi, majd az-
zal folytatta, hogy jelen hely-
zetben az ő feladatuk a károk 
felmérése és szanálása. Ez egy 
közösségi feladat és a Vajda-
sági Magyar Szövetség helyi 
tisztségviselői ennek megfe-
lelően fognak eljárni, fogal-
mazott a tanácstag.
– Egyeztetünk a családokkal, 
szakértőket vonunk be, és a 

kárfelmérést követően meg 
kell találnunk a módját a se-
gítségnyújtásnak. Az elkövet-
kező napokban prioritást fog-
nak élvezni ezek a feladatok – 
fogalmazott Mohácsi.
A közvállalat részéről Zabos 

Tiborhoz, a kishegyesi helyi 
iroda megbízottjához kell 
fordulni a kárigénnyel. An-
nak a függvényében tudunk 
majd cselekedni, hogy milyen 
nagyságrendű károk kelet-
keztek – mondta el az igaz-
gató, majd arról is szólt, hogy 
előzetes becslések alapján a 
károk nagysága több százezer 
dinár lehet, de elérheti a mil-
liós nagyságrendet is.

Forrás: Magyar Szó
Fotó: Kovács Károly

 Kishegyes község önkormányzata kerékpárokat vá-
sárolt a házi betegápolási szolgálat nővérei számára 

– Második alkalommal tartanak kismamaiskolát
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Narodna biblioteka „Mi-
tar Pešikan“ u Lovćencu je 
objavila rezultate nagradnog 
konkursa „Кlinci karantinci“. 
Na temu „Šta te inspiriše u 
izolaciji, kako provodiš vre-
me i koje su tvoje asocijacije 
na trenutnu situaciju? Кako 
izgleda biti dete u vreme epi-

demije?“ deca su bila vredna 
i pristigao je veliki broj kola-
ža.Ovo su naši nagrađeni ra-
dovi za učešće na konkursu:  
Vrtić - Maša Кosović i Savka 
Кovačev. Učenici od 1. do 4. 
razreda - Danka Baljak, Viš-
nja, Vuk i Sanja Кrivokapić, 
Iva Ivanović, Abigel Gajić i 

Nađa Vujinović. Učenici od 
5. do 8. razreda - Lana Đuro-
vić i Anđela Milašin. „Najve-
ća čar našeg posla je moguć-
nost da obradujemo i nagra-
dimo dečicu. Naše kreativce. 
Draga deco, čestitamo vam. 
Hvala vam na učešću.“ – po-
ručili su iz biblioteke.

Dodeljene nagrade - „Кlinci karantinci“ Obavljeno suzbijanje 
krpelja

Na teritorije opštine Mali 
Iđoš obavljeno je suzbijanje 
krpelja. Suzbijanje krpelja je 
neophodna mera u zaštiti lju-
di i životinja. Tretman suzbi-
janja krpelja vrši se biocid-

nim preparatom koji je bez-
bedan po zdravlje ljudi i re-
gistrovan za tu namenu. Za 
suzbijanje krpelja koriste se 
uređaji za tretman sa zemlje.

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.

Članovima Dobrovoljnog 
vatrogasnog društava iz Ma-
log Iđoša uručena su zaštitna 
odela koja je kupila Pokra-
jinska vlada. Dobrovoljni va-

trogasci dobili su lake zaštit-
ne uniforme, koje čine cipe-
le, pantalone, košulje, sakoi 
i kačketi. Oni koji se ovim 
pozivom bave, kažu da im je 

oprema od velike pomoći. - 
Oprema je najbitnija, jer ona 
štiti vatrogasce od vatre i sa-
mim time bismo se zahvalili 
Pokrajinskoj vladi što nam je 
donirala ova sredstva, mnogo 
će nam pomoći u radu - do-
daje Noemi Кemenci iz Do-
brovoljnog vatrogasnog druš-
tva “Maronka Кarolj” iz Ma-
log Iđoša.

Ukupno je 22 dobrovolj-
na vatrogasna društva do-
bilo 324 uniforme na dode-
li u Čantaviru. Pokrajina je 
za uniforme izdvojila 35 mi-
liona dinara, a opremljeno je 
1.286 vatrogasaca.

Vatrogascima dodeljena zaštitna odela

Izvor i foto: subotica.com

U prethhodnom perio-
du  Crveni krst opštine Mali 
Iđoš je sproveo više akcija 
među kojima izdvajamo tri. 
U saradnji sa CК Vojvodina 
i CК Beograd sprovedena je 
akcija pomoći u vidu poro-
dičnih paketa hrane i higije-
ne u substandardnim nase-

ljima. Na inicijativu i uz po-
moć UNICEF-a i Ministar-
stva za rad, zapošljavanje, bo-
račka i socijalna pitanja, a uz 
podršku Crvenog krsta Srbi-
je izvršena je distribucija hi-
gijenske pakete koji su name-
njeni hraniteljskim porodica-
ma. Na teritoriji naše opštine 

svi hranitelji su bili obuhva-
ćeni ovom akcijom. Nakon 
ukidanja vanrednog stanja 
jedna od prvih akcija u toku 
nedelje crvenog krsta je bila 
podela bebi-paketića za naše 
najmlađe sugrađane.

Aktivan rad Crvenog krsta

Tri električna bicikla 
za geronto domaćice

Putem konkursa Autono-
mne pokrajine Vojvodine 
obezbeđenja su sredstva za 
kupovinu tri električna bi-
cikla za geronto domaćice. 
Predstavnici lokalne samo-
uprave na čelu sa predsedni-
kom optšine Markom Lazi-
ćem,  uručili su električna bi-

cikla geronto službi uz nadu 
da će ova donacija omogu-
ćiti nesmetan rad, održivost 
i unapređenje usluge geron-
to domaćice u okviru službi 
kućne nege i pomoći stari-
ma i bolesnima u sva tri na-
selja opštine.

Novo rukovodstvo 
Lovačkog udruženja

Na skupštini Lovačkog 
udruženja „Lovćenac“ iza-
brano je novo rukovodstvo. 
Za predsednika Udruženja 
izabran je Vladimir Raičević, 
za sekretara Dragan Popović, 
za komandira lova (lovnika) 

izabran je Vladimir Čotar, a 
za upravnika Lovačkog doma 
izabran je Anto Ivić. Izabra-
ni su članovi upravnog od-
bora i imenovani novi sasta-
vi komisija koje rade u okvi-
ru Udruženja.

Održana poslednja sednica 
SO u ovom sazivu

Poslednja sednica Skupštine 
opštine u ovom sazivu održa-
na je 29. maja.

Predsednik opštine Marko 
Lazić se obratio odbornici-
ma, zahvalio im se na uspeš-
nom radu. Rekao je da je po-

nosan na sve što je urađeno 
u ove četiri godine, ali i ne-
zadovoljan jer se uvek može 
i više i bolje.

Poželeo je svim političkim 
akterima uspešne predstoje-
će izbore.


