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Évforduló van – a naptári év fordulója. Fontos esemény, amikor a „régit” felváltja az „új”, amikor sokan újévi fogadalmakat tesznek, 
megint mások bíznak benne, hogy az új év új életet hoz majd. A mindenkori önkormányzat, és az azt vezető, felelős polgármester dolga, 
hogy az új évbe lépve – csakúgy, mint a polgárok nagy része – számot vessen. Elszámoljon az elmúlt év eredményeivel, hibákkal és a 
sikerekkel egyaránt. S tennie kell ezt nyilvánosan, nyíltan és őszintén. 

Itt, az Új Kanizsai Újság hasábjain most egy visszatekintésre vállalkozom: a 2015-ös év legfontosabb eseményeit veszem sorra, de 
a terveinket és a 2016-ban befejeződő vállalásainkat is megosztom az olvasókkal.

2015-ben hangsúlyozottan odafi gyeltünk a gazdaságra, annak községi szereplőire: több mint tízmillió dinárt fordítottunk vállalko-
zás-fejlesztési célokra. A támogatásból jutott a közmunka-programra, a szakmai gyakorlatra és a vállalkozók projektjeire is.

A Tisza-parton csónakok, kisebb hajók és jachtok kikötésére alkalmas infrastruktúra épült – elsőként a vajdasági szakaszon. Hor-
goson elkészült а kerékpárút első egy kilométeres szakasza, a Tisza–Palics csatornán pedig az új híd. Önkormányzatunk részt vett az 
adorjáni vízvezeték-felújítás és a horgosi szennyvízcsatorna kiépítésének költségeiben is. 

Az új magyarkanizsai buszállomást ugyan nem sikerült 2015-ben befejezni, de már csak az objektum műszaki átvétele és a beltér 
berendezése van hátra, és ezt követően megindulhat a forgalom is.

A termelők 2015-ben 15 millió dinár támogatást kaptak, a jégelhárító rendszert rakétákkal szereltük fel és 14 millió dinárt fordítot-
tunk a földutak javítására.

Önkormányzatunk már évekkel ezelőtt, az országban egyedülálló, erős és jól funkcionáló szociális hálót épített ki. És noha a községi 
költségvetés megvalósulása elmaradt a tervezettől, a családtámogatásokat és szociális juttatásokat nem csökkentettük. 

A 2015/2016-os tanévre tíz új hallgatói ösztöndíjat biztosítottunk (a meglévő 45 mellett), a sportösztöndíjat pedig húsz tehetséges 
községi fi atal tudhatta magáénak az elmúlt évben. 

Önkormányzatunk Európa Oklevelet kapott az Európa Tanácstól. Ezt a rangos elismerést Magyarkanizsa egyedüli és első szerbiai 
önkormányzatként érdemelte ki kiemelkedően aktív szerepvállalásáért a nemzetközi és a testvérvárosi kapcsolatok ápolása terén. 
De sajnos más apropó révén is a nemzetközi közösség fi gyelmének középpontjába kerültünk: a migránsválság okán Magyarkanizsa, 
Martonos és Horgos hat hónapon keresztül volt a menekültek útvonalának állomása. Elsősorban a polgárok érdekeit szem előtt tartva 
igyekeztünk megoldásokat találni, melyhez a szerbiai és a tartományi kormány támogatása, nemzetközi humanitárius szervezetek 
nyújtottak segítséget. 

A 2016-os évi költségvetésünk elkészült. Ennek alapján elmondhatom, hogy folytatjuk a vízhálózat felújítását és az új ipari övezet 
infrastruktúrájának kiépítését Magyarkanizsán. Konkrét lépéseket teszünk a teherforgalmat a város központjából a magyarkanizsai 
rétre terelő kerülőút kapcsán: megkezdjük a főutak csatlakozásainak kiépítését, a terület közvilágításának felszerelését, az átereszek 
betonozását. Szinte minden településünkön folytatjuk az utcák aszfaltozását, felújítjuk az óvoda főépületének nyílászáróit, az egész-
ségház pedig végre üzembe helyezheti az új röntgengépet.

Szerény tervek – kétségtelen, még ha nem is teljes a felsorolás. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a további országos megszo-
rítások, a kőolajjáradék várható csökkenése miatt, felelőtlenség lenne több kiadást, nagyobb beruházásokat tervezni. Természetesen 
a pályázati lehetőségeket folyamatosan követjük és a költségvetésben előláttuk a társfi nanszírozásban megvalósítható beruházások 
lehetőségét is.

Hét évtized tapasztalata mondatja velem: nem várnak ránk könnyű sikerek 2016-ban. Semmivel sem lesz könnyebb ez az év, mint 
az előzőek voltak. De hiszem, hogy félnünk nincs mitől! Összetartó közösség vagyunk és a legfontosabb érdekeink kapcsán meg-
egyezik a véleményünk. Együtt vigyázunk értékeinkre, együtt dolgozunk nap, mint nap Magyarkanizsa község szebb holnapjáért, 
gyermekeink jobb jövőjéért! Akik ismernek, tudják, hogy a legnagyobb kihívások elől sem futamodom meg, hogy a reményt sosem 
veszítem el (az igazán közeli barátok, ismerősök pedig azt is, hogy sohasem panaszkodom). És tudom, hogy sokan élünk és dolgo-
zunk ezen szabályok mentén. Fogjunk hát össze 2016-ban is és vigyázzunk egymásra, községünkre!

Boldog, békés, sikeres új esztendőt kívánok mindenkinek!
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