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Министар, Вања Удовичић, посетио Ловћенац и Фекетић

Удовичић  похвалио општинуРеквизити за школу
У оквиру пројекта „Под-

ршка спортским и физич-
ким активностима дево 
јчица “Актив грлс“, општи-
ну Мали Иђош посетио је 
покрајински секретар за 
спорт и омладину Влади-
мир Батез. Пројекат “Ак-
тив грлс“ суфинансира Ев-

ропска унија кроз - ИПА 
програм прекограничне 
сарадње Мађарска - Ср-
бија, са укупним буџетом 
од 210.865 евра, од чега 
средства Европске уније 
(ИПА) износе 179.235 евра. 
У пројекат је директно 
укључено шест општина са 
територије АП Војводине 
и то Нови Kнежевац, Чока, 
Мали Иђош, Врбас, Апа-
тин и Оџаци. Шест основ-
них школа из наведених 
општина ће бити комплет-

но опремљено спортским 
справама и реквизитима 
за часове физичког васпи-
тања. „Kрајњи циљ је ис-
траживање и прикупљање 
података о спортским ор-
ганизацијама и то што ће 
девојчице и девојке основ-
ношколског узраста моћи 

да путем апликације на 
мобилном телефону или 
таблету  пронађу инфор-
мације шта им се у месту 
у ком живе нуди од спор-
тских садржаја“, објаснио 
је Батез на састанку са 
председником општине 
Марком Лазићем и њего-
вим сарадницима. Након 
тога обишли су ОШ „Вук 
Караџић” у Ловћенцу у 
којој ће се спроводити овај 
пројекат.

Батез посетио школу у Ловћенцу

„Желим да се захвалим председнику општине, што је у врх приоритета 
ставио омладинску политику и област спорта. Мало је општина широм 
Србије, које толико средстава улажу и на такав начин  гледају школски 
спорт и због тога му се лично захваљујем“, рекао је Вања Удовичић.

Не памти се да је једна 
овако велика  легенда спор-

та, попут Вање Удовичића, 
који је и министар спорта, 
посетила Ловћенац и Фе-
кетић.

Велики број грађана је 
дочекао министра као и 
председник општине Мали 
Иђош, Марко Лазић, који је 
рекао да му је велика част 
што је легенда српског 
спорта посетила ово место, 
да види како се спортисти 
развијају у нашој општи-
ни. Вања Удовичић је ре-
као да је најбољи начин да 
се уверите у каквом стању је 

систем спорта и омладин-

ске политике јесте да дође-
те у посету локалној само-

управи и да у директном 

разговору видите, шта је 

то урађено и шта ће се ра-

дити у наредном периоду. 
„Задовољан сам што је овде 
стављен акценат на школ-
ском спорту,а то је база на-
шег спорта. Из такве базе 
можемо да се надамо јед-
ног дана и нашим врхун-
ским спортистима. Наста-
вићемо и даље  да улаже-
мо и донирамо опрему за 
наше клубове, као што смо 
донирали за ова два клу-
ба овде, али и да са пред-
седником општине сагле-
дамо шта је то неопходно. 
Разговарали смо о наткри-
вању трибина за ФК „Ње-

гош“, као и о реконструк-
цији крова у овој основној 
школи, да би наши млади 
спортисти и грађани имали 
боље и адекватније услове 
за бављење спортом“, рекао 
је Удовичић. Пеко Коњевић 
испред РК „Јадран“ се за-
хвалио на донацији, и рекао 
је да му је драго што мини-
старство препознаје да  и у 
малим срединама постоји 
потенцијал за развој спор-
та, упознајући том прили-
ком министра са изузетним 
резултатима свога клуба.

„Желимо да подстакнемо спорт на локалу  и да мотивишемо децу да се баве 
спортом, драго ми је да видим велики број деце   на оволики број грађана у Фекетићу 
који се баве спортом. То је за сваки респект, један фудбалски клуб који има 110 
деце у малом селу показује колико су та деца оријентисана на спорт и колико је 
спорт начин васпитања и размишљања у  овом делу Србије“, рекао је Удовичић.

За сваки респект

Felavatták az első világháború 
kishegyesi áldozatainak em-
léktábláját - Kiosztották a falu 
legrangosabb elismeréseit
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 Активност предузећа ЈП 
Kомунал Мали Иђош про-
ширена је новом услугом. 
Ради ефикасности и убр-
зања рада нашег преду-
зећа, омогућили смо по-
трошачима обављање од-
ређених послова путем ин-
тернета. Нове онлајн функ-
ције за наше кориснике су: 
1. Слање рачуна на е-маил 
адресу корисника, 2. Прија-
ва кварова, 3. Пријава 
стања водомера.

 1. Слање рачуна путем 
и-мејла: Додавањем Ваше 
и-мејл адресе на интернет 
страници, комунални ра-
чун ће те примити преко 
њега, уместо у папирном 
облику.

2. Пријава кварова/при-
медбе на рад предузећа: 
Све примедбе које имате 
на рад предузећа, његових 
радника, кварове на водо-
водној мрежи, неисправно-
сти на инсталацијама јав-

ног осветљења можете сада 
пријавити преко интернет 
странице.

3. Пријава стања водо-
мера: Од сада можете да 
пријавите стање вашег во-
домера и преко интернет 
странице, и тиме да оства-
рите 5 % попуста.

За све информације, ново-
сти, потражите сајт: www.
jpkomunal.rs

Велибор Вучуровић 
добио улицу у Фекетићу

Недавно је  у Ловћенцу 
одржана заједничка рад-

на акција пошумљавања, у 
којој су учествовали пред-
ставници Ловачког удру-
жење “Kриваја”. Акцију је 
организовало и иницира-
ло ово ловачко удружење, 
а током пошумљавања за-

сађено је око 1500 садница. 
Убрзо је уследила и акција 

озелењавања јавних повр-
шина у Ловћенцу, коју је ре-
ализовала Месна заједница 
Ловћенац.

Ова акција у оквиру које 
је засађено око 50 садни-
ца туја и чемпреса, одржа-

на је у оквиру пројекта ре-
култивације и озелењавања 

јавних површина. Чемпре-
си и тује засађени су у цен-
тру Ловћенца и у парку код 
Дома културе.

Пошумљавање у Ловћенцу

Електронско  пословање - ЈП Kомунал
Електронско  пословање - ЈП Kомунал Мали Иђош

  Недавно је на иниција-
тиву Марка Лазића, пред-
седника општине Мали 
Иђош, једна улица у Феке-

тићу добила име по нека-
дашњем суграђанину Ве-
либору Вучуровићу. Реч је 
о младом човеку који је тра-
гично настрадао, заправо 
је убијен пре девет година 
у Новом Саду.  Вучуровић 
је иначе био познати тек-
стописац који је сарађи-
вао са Драганом Стојко-

вићем Босанцем, Дејаном 
Матићем, Шабаном Шау-
лићем, Нином, Сашом Ма-
тићем, Недељком Бајићем 

Бајом, Ацом Илићем, Ше-
рифом Kоњевићем и дру-
гим познатим естрадним 
звезадама. Не зна се  ни да-
нас ко је убио познатог ау-
тора народних песма у јед-
ној од најпрометнијих ули-
ца у Новом Саду те, 2010. 
године.

Одржан семинар и карате 
турнир “Његош куп 2019”

 У  Хали спортова у Фе-
кетићу одржан је семи-
нар у оквиру  Шотокан ка-

рате савез Србије(ШKСС) 
на којем су присуствовали 
репрезентативци као и сви 
тренери и судије из окру-
жења, а то су уједно и  биле 

последње припреме репре-
зентације пред одлазак на 
европско првенство у Црној 

Гори – Бар, које је одржано 
13. и 14 априла. Семинар су 
водили тренери репрезен-
тације као и  председник 
ШKСС Милорад Ћопић. 

Уочи семинара  одржан је и 
традиционални карате тур-
нир девети по реду «Његош 

куп 2019» на којем 
је учествовало 11 
клубова са пре-
ко 120 такмича-
ра. На самом по-
четку су подеље-
не захвалнице и 
плакете тренери-
ма, водећим људи-
ма из Савеза као 
и представници-
ма општине Мали 
Иђош. Најбоље 
резултате на тур-

ниру показали су такмича-
ри KK “Његош” Марта Пер-
лић, Луна Вујовић и Мар-
ко Шкељић са по освојене 
3 златне медаље.

ЛУ “Kриваја” и МЗ

Прикупљање амбалаже 
хемикалија за пољопривреду

Обавештење

  Општина Мали Иђош, 
Одељење за привреду, 
пољопривреду, урбанизам, 
грађевинарство, заштиту 
животне средине и кому-
нално-стамбене послове, 
обавештава грађане да ће 
и ове године организовати 

прикупљање амбалаже хе-
микалија за пољопривреду. 
Прикупљање ће се обавити 
30. маја у времену од 13:00-
14:00 часова у Малом Иђо-
шу и од 14:30-16:00 часова 
у Фекетићу.

Чувени текстописац из Фекетића

Велибор Вучуровић из Фекетића, био је чувени 
текстописац, који је сарађивао са бројним музич-
ким „звездама“ из Србије и окружења. Нажалост 
као млад трагично је настрадао. Од недавно јед-
на улица у родном месту носи његово име.
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Felavatták az első világháború kishegyesi áldozatainak emléktábláját - 
Kiosztották a falu legrangosabb elismeréseit

A szombati műsor egy közös 
kishegyesi-békésszentandrási 
iskolás rajzkiállítással kezdő-
dött, majd sor került az első 
világháborúban elesett kis-
hegyesiek emléktáblájának a 
leleplezésére. Az emléktáb-
lán 198 név szerepel, és a kis-
hegyesi helyi közösség állít-
tatta. Az emléktábla átadá-
sán Hajnal Jenő, a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke szó-
lalt fel, és elmondta, hogy a 
nagy háború több, mint száz 
éven át egy elfelejtett háború 
látszatát keltette. Látszólag el-
felejtettük hőseit, áldozatait 
és fájdalmait, valamint Tria-
non tragédiáját is igyekeztek 
elfeledtetni velünk, fogalma-
zott az elnök. Egy értelmet-
len háborúból 500 ezer ma-
gyar ember nem tért haza, és 
a számos áldozat ellenére Eu-
rópa már elfeledte a háború 
borzalmait. A régi Magyaror-
szág utolsó háborúja sok fe-
hér foltot rejt. Épp ezért ku-

tatni kell, hogy múltban gyö-
kerező jövőnket bölcsesség-
gel és tapasztalatokkal éljük 
meg, mondta az MNT elnöke. 
Az emléktáblát Hajnal Jenő 

és Juhász Bálint, a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség elnöksé-
gi tagja leplezték le. Alig 19 év 
telt el Kishegyes újratelepíté-
se és a falu első templomának 
felszentelése között, fogalma-
zott ünnepi beszédében Pász-
tor István, a VMSZ elnöke. 
Ez arról tanúskodik, hogy az 

ide költöző békésszentandrá-
siaknak a megtartó erejük a 
hit volt. Az 1848-as szabad-
ságharc idején Kishegyesen 
zajlott az utolsó győztes csa-

ta, amelyen Guyon Richárd 
7000 fős serege megverte Jel-
ašić bán 20 ezer fős seregét. 
Guyon taktikája mellett a bá-
torság és a győzelembe vetett 
hit volt az, ami eldöntötte a 
csata kimenetelét, fogalma-
zott az elnök. Ez a bátorság 
és hit jellemzi a mai kishegye-

sieket is, hiszen visszaszerez-
ték a művelődési házat, amit 
a privatizáció során elvettek 
tőlük. Ma számos olyan do-
log van Kishegyesen, amitől 
sikeres ez a falu, és ami a kö-
zösség lelkét adja, mondta 
Pásztor, majd azzal folytatta, 
hogy a közösségnek szüksé-
ge van érdekérvényesítő erő-
re. Fontos, hogy a kishegyesi 
magyarok támogassák egy-
mást és összezárjanak. Má-
jusban azért kell tennünk, 
hogy a magyarok erősek le-
hessenek Európában, hang-
súlyozta az elnök.
Az ünnepi műsor kereté-

ben került sor a falu legran-
gosabb elismeréseinek átadá-
sára is. Ez alkalommal a dísz-
polgári cím mellett két posz-
tumusz címet is odaítélt a kis-
hegyesi helyi közösség taná-
csa. A falu díszpolgári címet 
Juhász Bálint adta át Pecze 
Józsefnek, a helyi közösség 
nyugalmazott dolgozójának, 

a kishegyesi művelődési- és 
sportélet meghatározó alak-
jának, aki a mai napig aktív 
közszereplője a falu életének. 
Posztumusz díszpolgári cí-
met kapott Sipos Béla, Kis-
hegyes egykori polgármeste-
re, Sinka József, Békésszen-
tandrás egykori polgármes-
tere pedig posztumusz tisz-
teletbeli polgári címet kapott. 
A falu 250 éves jubileumán a 
két posztumusz cím odaíté-
lése nem véletlen, hiszen Sin-
ka és Sipos sokat tettek saját 
településeikért, de Kishegyes 
és Békésszentandrás kapcso-
latának fejlesztésén is odaa-
dóan dolgoztak. A helyi kö-
zösség tanácsa dicsérő okle-
velet adományozott a Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesü-
letnek, valamint köszönő ok-
levelet kapott két kiemelkedő 
fiatal sportoló: Világos Ad-
rianna gerelyhajító és Gvoz-
denović Katarina asztalite-
niszező.

Kishegyes község önkor-
mányzata fásítási munkaak-
ciót szervezett, amelyben az 
önkormányzat tisztségviselői 
vettek részt. Az akció kereté-
ben a Kishegyes és Szeghegy 
közti gyalogjárda mellett ül-
tettek facsemetéket – számolt 
be lapunknak Kerekes Zoltán, 
Kishegyes község alpolgár-

mestere. – Az önkormány-
zat számára nagyon fontos, 
hogy minél több fa legyen a 
község területén. Az ökoló-
giai fejlesztések is a progra-
munk szerves részét képezik. 
Ennek jegyében egy munka-
akciót tartottunk, amely so-
rán 400 facsemetét ültettünk. 
Ezek a fák a Szeghegy és Kis-

hegyes közti gyalogjárda mel-
lé kerültek, egy csaknem két 
kilométer hosszú szakaszon. 
Ezen a részen már több fásí-
tás is zajlott, de sajnos nagyon 
kevés fa maradt meg, mert ki-
törték és ellopták a csemeté-
ket. Nagyon remélem, hogy a 
most ültetett fák nagy része 
megmarad. Többnyire dísz-

fákat: szivar-
fát és hibisz-
kuszt ültet-
tünk. A cse-
meték érté-
ke kb. 300 
ezer dinár – 
mondta el 
az alpolgár-
mester, majd 
arról is szólt, 
hogy a mun-
kaakcióban 

az önkormányzatnak 35 tiszt-
ségviselője és dolgozója vett 
rész. Emellett a tűzoltóság is 
segítséget nyújtott a fásítás-
ban, ők locsolták meg az el-
ültetett csemetéket. Kerekes 
elmondás szerint a közeljövő-
ben még párszor meglocsol-
ják őket, hogy elindulhasson 
a kis fák fejlődése.

Podolszki emléknap Bácsfeketehegyen
Március 30-án huszonket-

tedik alkalommal, megren-
dezésre került a Podolszki 
József Irodalmi Emléknap a 
bácsfeketehegyi Kozma La-
jos Könyvtár és a Bácsfeke-
tehegy Magyar Művelődé-
si és Helytörténeti Egyesü-
let szervezésében. A koráb-

bi évekhez hűen, idén is ma-
gas színvonalú műsorsorozat-
tal emlékeztek meg a bácsfe-
ketehegyiek falujuk szülött-
jéről, a fiatalon elhunyt író-
ról. A megemlékezés 15 óra-
kor kezdődött a bácsfeketehe-
gyi temetőben, ahol az egy-
begyűltek lerótták tiszteletü-
ket Podolszki József, dr. Vaj-
da Gábor, dr. Bányai János, 
Szilády János, Sárközi Ferenc 

és dr. Juhász Géza sírjánál. A 
megemlékezés 16 órakor foly-
tatódott a Kultúrotthon ud-
varán, ahol megkoszorúzták 
a Podolszki - emléktáblát. A 
néhai írót dr. Német Ferenc 
méltatta. Ezt követően az 
emeleti nagyteremben meg-
nyílt Szerda Zsófia fotókiállí-

tása, Jelek az út mentén cím-
mel. A kiállítást Miroslav Jo-
vančić, szabadkai képzőmű-
vész nyitotta meg. Ezt köve-
tően bemutatásra került Kó-
rizs József, Szilády János lel-
kész, a feketehegyi prédiká-
tor című könyve. A szerző-
vel Orosz Attila esperes be-
szélgetett, aki egyben a könyv 
recenzense is. A könyvbemu-
tatót követően a Kossa János 

Magyar Nyelvművelő Egye-
sület és Olvasóklub előadá-
sában, a hallgatók megismer-
kedhettek Keck Zsigmond - 
írói nevén Kossa János- éle-
tével, munkásságával. Közre-
működők voltak: Stanyó Tóth 
Gizella, Törőcsik Rozália és 
Farkas Zsuzsanna. A délutá-
ni programsorozatot a XXII. 
Podolszki József publiciszti-
kai pályázat eredményhirde-
tése zárta. Máriás Endre zsű-
ritag elmondta, hogy a pályá-
zatra csaknem 20 pályamű 
érkezett be. Mind aktuális, 
izglamas témákat dolgoztak 
fel. A zsűri döntése alapján, 
amelyet Máris Endre, Csor-
dás Katalin és Sinkovits Nor-
bert képvislet, a díjazottak a 
következő pályázók lettek: a 
publicisztikai pályázat első 
díját a zsűri Matijevics Ani-
kónak ítélte oda, a második 
díjat Kállai Göblös Nikolett 
érdemelte ki interjújával, har-
madik helyen Gazsó Orso-
lya végzett. Az idei Podolszki 
emléknapot a Soma Színtár-
sulat Mandragóra című darb-
ja zárta, amely ez alkalom-
mal került először bemutató-
ra. Jó bácsfeketehegyi szokás-
hoz híven, teltházas este volt. 
község meghívására érkeztek.

Munkaakciót szervezett Kishegyes község 
önkormányzata - Csaknem 400 facsemetét 

ültettek Kishegyes és Szeghegy között

Tavaszi fásítás

Az idei évben öt napon át tartott a kishegyesi falunapi programsorozat, amely kettős évforduló köré épült. 250 évvel ezelőtt 81 békésszen-
tandrási család újranépesítette a törökök által lerombolt falut, 50 évvel ezelőtt pedig Kishegyes és Békésszentandrás ismét felvették a kapcso-
latot. A programsorozat fő napja a szombat volt, amikor a kishegyesiek és a népes békésszentandrási küldöttség közösen ünnepeltek.
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Istorija duha crnogorske žene
Ljubiteljima pisane reči i be-

letristike u Lovćencu, nedav-
no se predstavila književnica 

Jasenka Lalović, sa knjigom 
pod nazivom „S one bande 
moje gore“. Autorka je rođe-
na 1965. godine, u  Paštrovi-
ćima, srednju školu završila je 
u Baru, studirala je sociologi-
ju u Beogradu, radila kao no-
vinar na RTS-u i nakon svoje 
pedesete napisala svoju prvu 
knjigu. Ona i sama kaže da 
se ne smatra piscem, „jer se 
pisac ne postaje u ovim go-
dinama“, a za svoju knjigu 
kaže da je fikcija i podsetnik 

o nepravdi prema crnogor-
skoj ženi, ženi koja nije gru-
ba i koja je na neki način sve-

tinja. U knjizi govori  o tome 
da pripada i tamo i ovamo, 
aludirajući na naslov knjige 
i sopstveni život koji se od-
vijao i u Crnoj Gori i Srbiji, 
gde jednako pripada. Autor-
ku u skromnosti demantuje 
knjiga koja je nesvakidašnja 
i vredna, što potvrđuje i po-
datak koji kaže da je njen pr-
venac u februaru ove godine 
bio najprodavanija knjiga u 
Crnoj Gori, kao što i književ-
na kritika ima samo reči hva-

le za njen književni prvenac. 
Marija Apostolovski, profe-
sor srpskog jezika i književ-
nosti je govorila na promociji 
knjige, rekavši da je reč o iza-
zovnoj prozi autorke, da je u 
pitanju pripovedač snažnog 
temperamenta i duha. Кnji-
ga govori o istoriji duha cr-
nogorske žene sa pogledom 
u budućnost.

Jasenka govori o dva supro-
stavljena sveta, krša, kame-
na i tradicije, koji je borba za 
egzistenciju i sveta morskog 
plaventila, koji je neki drugi 
svet koji nije tako divalj, nego 
pristojniji. Кnjiga govori o že-
nama junakinjama, ratnica-
ma, patnicama, ženama koje 
žive život krcat nepravdama 
i nose sa sobom zli usud ro-
đenja ženskog deteta u crno-
gorskoj kući onoga vremena, 
kaže Apostolovski. „A što je 
moj život u odnosu na nji-
hov obraz, i koja to crnogor-
ka nije istrpjela“, detalji su iz 
ove knjige. „Pet ženskih liko-
va u knjizi su heroine autor-
kine proze, koje je prikazala 

posebnim jezikom, dijalek-
tom lokalnog govora, prika-
zujući surovost, sirovost, ali 
i nežnost i zaboravljeno pra-
vo na sreću“, kaže Aposto-
lovski. O knjizi je govorila 
i Snežana  Marković, profe-
sor srpskog jezika i književ-
nosti, ističući da književni-
ca ispisuje najlepše stranice 
posvećene crnogorskoj ženi, 

stradalnici i heroini između 
dva rata, koja se bavi analitič-
ki ljudskom dušom u miljeu 
u kojem je svetinja poštenje, 
ugled i kuća. Roman je au-
tentičan ne samo sadržinom, 

već i jezikom kojim je pisan 
i predstavlja pravu odu crno-
gorskoj ženi. Кnjiževnica Ja-
senka Lalović je istovreme-
no istinski pripovedač, isto-
ričar i hroničar. Na promoci-
ji su čitani odlomci iz knjige 
u izvođenju recitatorke Sare 
Grujić. Lovćenačani su po-
kazali veliko interesovnje za 
promociju knjige i mala sala 

Dom kulture bila je  prepuna, 
a autorka  je došla u ovo me-
sto Maloiđoške opštine za-
hvaljujći Lovćenčaninu De-
janu Šoljagi .  

• „Ovo je omaž svim onim divnim ženama, nepravedno gurnutim u stranu, koje su stojički iznosile breme vremena u kome su 
živele...kada se živelo po nekim drugim vrednostima i drugačijim pravilima, kojih smo se, opet, previše lako odrekli zarad ovih 
novih, turbokulturnih, koje potiru sve valjano što je iza njih ostalo“, kaže Jasenka Lalović, autorka.

 Smotra recitatora na cr-
nogorskom jeziku učenika 

osnovnih i srednjih škola sa 
teritorije AP Vojvodine odr-
žana je u Crnogorskom kul-
turnom centru u Lovćencu. 
Učenici iz 15 škola su se ta-
kmičili u tri uzrasne katego-
rije govoreći odabrane teksto-
ve crnogorskih književnika.

Svi učesnici smotre su na 
poklon dobili knjige iz crno-
gorske književnosti, a nagra-
da za najuspješnije takmičare 
i njihove nastavnike je puto-
vanje na Cetinje, pośeta Fa-
kultetu za crnogorski jezik i 
književnost i obilazak kultur-
no istorijskih znamenitosti 

prijestonice Crne Gore.
Žiri u sastavu: profesorica 

književnosti Snežana Mar-
ković, dugogodišnja recita-

torka i voditeljka Milena Bu-
lajić i studentkinja Fakulteta 

za crnogorski jezik i književ-
nost Nataša Vučinić, imali su 
težak zadatak da od velikog 
broja dobrih recitatora izabe-
ru najbolje.

Pobjednik u kategoriji za 
niži uzrast je Todor Tušup 
učenik Osnovne škole “Niko-
la Đurković” iz Feketića, dok 
su Boris Hajdu iz Osnovne 
škole “Petar Petrović Njegoš” 
iz Vrbasa i Dragana Neško-
vić iz Osnovne škole “Bran-
ko Radičević” iz Ravnog Sela 
podijelili prvo mjesto u ta-
kmičenju za srednji uzrast. 

U kategoriji srednjoškolaca 
prvo mjesto osvojila je Vladi-

ca Kljajić učenica Gimnazije 
“Žarko Zrenjanin” iz Vrbasa.

Nagrade najboljim uručio 
je publicista i istraživač crno-
gorske dijaspore Nenad Ste-
vović, koji je čestitajući orga-
nizatorima, đacima, njiho-
vim nastavnicima i direkto-
rima 15 vojvođanskih škola, 
istakao da se svi zajedno tre-
baju osjećati kao pobjednici 
jer su dali izuzetan doprinos 
promociji crnogorskog jezika 
a samim tim i očuvanju jezič-
kog, kulturnog i nacionalnog 
identiteta crnogorske zajed-
nice u Autonomnoj pokraji-
ni Vojvodini.

U kulturno umjetničkom 

programu nastupili su Dram-
sko recitatorski studio i Pje-

vačka grupa “Princeza Kse-
nija”, a događaj su medijski 
pratili televizijska ekipa re-
dakcije za kulturu RTCG i 
Nezavisna produkcija “Kr-
staš media”.

Organizator smotre je Cr-
nogorsko kulturno prosvjet-
no društvo “Princeza Kseni-
ja” iz Lovćenca u saradnji sa 
Fakultetom za crnogorski je-
zik i književnost sa Cetinja, 
uz podršku Ministarstva kul-
ture Crne Gore, Ministarstva 
prosvjete Crne Gore i Gene-
ralnog konzulata Crne Gore 
u Srbiji.

Treća Pokrajinska smotra recitatora na crnogorskom jeziku

Promocija knjige „S one bande moje gore“ u Lovćencu


