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Városi Tanács megvizsgálta, men�nyire állnak összhangban a helyi
kommunális közvállalatok tervei a megvalósításukkal az első negyedév tükrében. A
kimutatások jelentős eltéréseket mutattak
az összbevétel és az összkiadás között a
Vodovod (ez a bezdáni vízművek), a Zelenilo és Prostor kommunális közvállalat esetében. A Városi Tanács meghagyta
a városi képviselő-testület által alapított
összes kommunális közvállalatnak, amelyek eltértek a jóváhagyott idei munka- és
pénzügyi tervüktől, hogy a második, de
legfeljebb a harmadik negyedévi jelentéstételig hozzák összhangba pénzügyeiket az
alapító által elfogadott bevételi és kiadási
összegekkel.
A kommunális közvállalatok pénzügyi
eredményeit taglaló információt a tanács
elfogadta és továbbítja a Gazdasági Mi-

nisztérium illetékes osztályának.
A tanács lépett a Lugovo település és
Sztapár közti fő vízvezeték építése érdekében. A Vodokanal kommunális közvállalat kivitelezői ajánlatát elfogadva
a helyi önkormányzat kötelezte magát,
hogy a munkálatokat 49,72 százalékban,
25 millió dinárral finanszírozza. Ehhez
ötmilliót az idei költségvetés módosítása
során szavatol, 20 milliót pedig a 2018-as
költségvetésben tervez. A Vodokanal a költségek 50,28 százalékát állja, ami valamen�nyivel több, mint 25 millió dinár.
A sztapári Branko Radičević Általános Iskolával kötött megállapodást is hitelesítette a Városi Tanács, ami alapján az
iskola egy építkezési parcellát kap mezőgazdasági hasznosítás céljára. A parcellán
a tanulók konyhakertészeti gyakorlatokat
végeznek majd.
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KITÜNTETTÉK KOVÁCS ENDRÉT
A

Magyar Néprajzi
Társaság Sebestyén
Gyula-emlékéremmel tüntette ki Kovács Endrét, 50
évnyi néprajzi gyűjtői és
kutatói munkájáért. Publikációi, könyvei Doroszló
és Nyugat-Bácska hiedelemvilágát, gazdálkodását,
szokásait, folklórját és hagyományos társadalmi életét mutatják be. A szakmai
támogató Lázár Katalin, a
MTA Zenetudományi Intézet
tudományos főmunkatársa
és Barna Gábor professzor,
a SZTE Néprajz Tanszék
vezetője volt. Kovács Endre nevében a díjat unokája,
Brindza Beatrix népdalénekes vette át.
Kovács Endre néprajz-

kutató, agrármérnök 1936ban született Doroszlón.
Az általános iskolát szülőhelyén, Zomborban és Apatinban végezte, kertészeti
szakképesítést Újvidéken
szerzett, Zomborban mezőgazdasági szakközépiskolát
végzett, az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán
1983-ban diplomált. A doroszlói szövetkezet gazdasági, majd az eszéki Mezőgazdasági Kombinát egyik
részlegének vezetője volt, A
doroszlói Földműves-szövetkezet igazgatója 1975
és 1980 között volt, utána
1994-ig egyik részlegének
szakmai vezetője.
Munkáit a Dunatájban,
általános iskolás olvasó-

BÁCSGYULAFALVA

ISMERKEDÉS A ZENÉVEL
ÉS A SZOKÁSOKKAL
A

Kovács Endre
könyvben, a Kilátóban, a
Barázdában, a Hídban, a
Föld Népében, a Magyar
zombori Laza Kostić Művelődési
Szóban közölte, valamint
Központ szervezésében a bácsgyulatöbb néprajzkutatási témájú könyv szerzője.
falvi Kiss Ferenc Általános Iskola első és
második osztályos tanulói meglátogatták
a Varga család által működtetett falubeli
Tájházat. Kézműves foglalkozáson vettek
részt, amelyen természetes anyagokból készítettek játéktárgyakat.
A Művelődési Központ munkatársa,
Szitás Mária szervezésében zeneóvodás
foglalkozást tartottak a nemesmiliticsi
óvodában. Hegedűs Hajnalka, zeneisA kézműves foglalkozáson
kolás a fuvola, Szitás Tamás akadémista
bábúkat készítettek
a szaxofon megszólaltatásának módját, a
hangszer elemeit, tisztítását mutatta be az is bekapcsolódtak, sőt saját ének- és táncérdeklődő gyerekeknek. A rögtönzött mi- tudásukat is megmutatták a nemesmilitini-koncertbe később az ovisok és óvónőik csi gyerekek.

KÉT BRONZÉREM
A KŐKETÁNCON

becséről, a XXI. Kőketánc - népi gyermekjáték és néptánc vetélkedőről, a
bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ néptáncosai is jelentős eredménnyel tértek haza.
Az alsós néptáncosok kategóriájában a bács-

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FALUSI FOGLALKOZÁSAI

Szaxofont halgattak a nemesmiliticsi ovisok

A bácsgyulafalvi néptáncosok jól szerepeltek a Kőketáncon

Ó

Csuk a
Harminc gyerek vett részt a horgászversenyen
sporthorgász egyesület főszervezésében,
a Bezdaninfo nevű civil szervezet társszervezésében,
gyerekek
számára horgászversenyt
tartottak a
csatornaparton. Az egyik
szervező, Seres Árpád elmondta, hogy harminc
gyerek részvételével zajlott a verseny, azon a 600 méteres partszakaszon, amelyet nemrégiben építettek
ki. A projektum része a Bezdaninfo
és a Vajdaság Vizei Vizgazdálkodási Közvállalat, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási
Titkárság által támogatott fejlesztésének. Ennek további lényege, hogy
a partszakaszt hozzáférhetővé teszik
a mozgássérültek számára is. Az akadálymentes Bezdánért nevű projekt
nemzetközi horgászversennyel folytatódik június 25-én.
Hozzáférhetővé kell tenni a csatornapartot
Fotók: Seres Árpád, Faddi Csaba
horgászversenyen

gyulafalvi Kitrákotty és a kúlai Napraforgó
gyermek néptánccsoport is bronz minősítést
kapott.
A fölsős néptáncosok kategóriájában szintén
harmadik helyezett lett a bácsgyulafalvi Vackor
néptánccsoport. 
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