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Thaçi, Szibéria és a hó
Ivica Dačić kormányfő teg-

nap elégedetlenségét fejezte ki 
amiatt, hogy a szerbiai illetékesek 
napok óta képtelenek eltakarítani 
az utakról a havat. Mint mondta: 
„Ha én találkozhattam Thaçival, 
ti is eltakaríthatjátok a havat.”

A szerb kormányfő a Belg-
rád–Kostolac közti úton bizo-
nyosodhatott meg arról, hogy az 
utak – ahogyan mondta – „egyál-
talán nincsenek eltakarítva”.

– A polgárok nem lehetnek 
hanyagság áldozatai, Szerbiá-
nak elegendő árammal és gáz-
zal kell rendelkeznie, az utakat 
pedig tisztítani kell. Nem Szibé-
riában élünk – mondta Dačić.

A miniszterelnök bírálta az 
illetékeseket, hogy nem reagál-
tak időben, amikor hullani kez-
dett a hó.

– Gyorsan kell döntéseket hozni. Ezért 
mindazok, akik nem tudnak időben rea-
gálni és helyes döntéseket hozni, le lesz-
nek váltva – üzente Kostolacról Dačić. 
Hozzátette: amennyiben nem végzi kel-
lőképpen a feladatát, Milutin Mrkonjić 
közlekedési minisztert is leváltja.

A megnehezített forgalom miatt 
megkezdődött a teherautók kivonása a 
forgalomból. Predrag Marić, a Belügy-

minisztérium rendkívüli helyzetekkel 
megbízott részlegének vezetője tegnap 
kijelentette, hogy „Szerbiában az első 
hó mindig meglepi az útkarbantartó-
kat, ez egyszerűen így van”.

Tegnap országszerte hideg volt, a hő-
mérséklet -15 és -1 Celsius-fok között ala-
kult. Szerbia legnagyobb részében újra 
havazott. A meteorológusok előrejelzése 
szerint az új hónak köszönhetően 10–20 

centiméterrel növekszik majd a hóta-
karó. Mára borús, hideg idő várható, a 
reggeli és a délelőtti órákban helyenként 
gyenge havazásra lehet számítani, a Szer-
biai Hidrometeorológiai Intézet előre-
jelzése szerint pedig Bánátban és Kelet-
Szerbiában a nap legnagyobb részében 
esni fog a hó. Mérsékelt északnyugati 
szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet -6  
és -1 Celsius-fok között alakul. (B92)

Több mint négy órán át tartó, építő jellegű, olykor po-
lemikus, sőt személyes hangú fölszólalásokkal tarkított vita 
után a városi képviselő-testület 36 mellette és 19 ellene szóló 
szavazattal elfogadta Zombor 2013-as költségvetését. A jövő 
évi büdzsé 2,385 milliárd dinárt tesz ki, aminek közel negy-
ven százalékát kommunális munkálatokra fordítják, ezekkel 
az eszközökkel a városépítési igazgatóság rendelkezik.

Zombor jövőre a korábbinál nagyobb összeget szán szociá-
lis szolgáltatásokra, így a geronto-háziasszonyok és perszoná-
lis asszisztensek a közvetlen költségvetési felhasználók körébe 
kerülnek, a népkonyha egész évi működtetésére terveztek 
eszközöket, a korábbinál nagyobb arányban támogatják a 
diákutaztatást. Ugyanígy több jut az általános egészségvéde-
lemre, és 2013-ban költségvetési támogatásból újabb orvosok 
és fogorvosok kapnak munkát a falusi rendelőkben.

A falusi művelődési egyesületekben továbbra is finanszí-
rozzák a koreográfusok és más szakmunkatársak alkalma-
zását. Jelentősebb beruházások a Népszínházban várhatók, 
ahol a klimatizációt kívánják megoldani, folytatják a Laza 
Kostić Művelődési Központ épületének fölújítását, a Veljko 
Petrović gimnáziumban pedig tornatermet építenek. A város 
úgyszintén finanszírozza az ipari park további fejlesztését.

A város társfinanszírozást vállal a közvállalatok által a 
nagyberuházásaikra fölvett hitelek törlesztésében, támogatja 
az elemisták úszásoktatását, illetve átvállalja a szociálisan ve-
szélyeztetett polgárok vízdíjának egy részét.

– Csak akkor lehet takarékoskodni, ha van miből, és Zom-
bor most nincs ilyen helyzetben, ezért ésszerű, megszorító, 
de szociálisan felelős büdzsét kellett terveznünk – mondta a 
költségvetés tervezetét előterjesztő Nemanja Delić polgár-
mester.

A javaslatot számos bírálat is érte, ám a legtöbb felszólaló 
konstruktív módosítási indítványt tett. Két ilyen felterjesztés 
nyomán a helyi sajtó működésére négymillió dinár pluszpénz 
került be a keretbe, amit pályázatok útján osztanak szét. A 
helyi nyomtatott és elektronikus média, illetve a kisebbségi 
sajtó jövőre összesen 8,6 millió dinárral számolhat. Több vá-
rosi képviselő kevesellette ezt a megnövelt összeget, és köve-
tendő példaként Szabadka város gyakorlatát hozta fel, amely 
ennek az összegnek a többszörösét fordítja helyi tájékoztatás-
ra. Sokan a fiatalok hathatósabb támogatását jelölték meg 
prioritásnak, mondván, a város egyik legnagyobb problémá-
ja a fiatalok kilátástalansága, amin foglalkoztatási és egyéb 
programokkal lehetne változtatni.

Miként a vkt-nek az elmúlt pénteken tartott rendkívüli 
ülésén sem, a tegnapi rendes értekezletén sem került napi-
rendre a Čistoća közterület-fenntartó vállalat tervezett föl-
osztása, illetve új közvállalatok létesítése. Egyes képviselői 
vélemények szerint a rendkívüli hóhelyzet miatt most nem is 
lett volna ésszerű erről a témáról tárgyalni, hiszen a Čistoća 
dolgozói sztrájkot jelentettek be arra az esetre, ha a fölosztást 
egyáltalán napirendre tűzik, a munkabeszüntetést pedig a 
polgárok sínylették volna meg, és nem szolgálta volna a helyi 
önkormányzat javát sem.

A vkt szakszolgálatában szerzett nem hivatalos értesülése-
ink szerint a közvállalat tervezett fölosztására idén biztosan 
nem kerül sor, ám akár már januárban megtörténhet, s erre 
utal, hogy a jövő évi költségvetésben a két új kommunális 
közvállat számára tervezett összegek benne maradtak. Bár ez 
a pénz egy költségvetési módosítással akár más pozícióra is 
kerülhet, ahol nagyobb szükség mutatkozik iránta.

n szikics
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Elfogadták a jövő évi költségvetést
Nem hoztak létre új közvállalatokat

Nagy hibát követett el a nyomtatott 
sajtó a kilencvenes években és azután, 
amikor az internet egyre nagyobb tér-
hódítása volt a jellemző: minden létező 
tartalmat, ami a nyomtatott kiadvány-
ban megjelent, élve a korszerű tech-
nológia adta lehetőségekkel, teljesen 
ingyen kínált a világhálón – hívta fel 
a hallgatóság figyelmét a Magyar Szó 
székházában nemrégiben megtartott 
kisebbségi médiával foglalkozó tanács-
kozáson Jurij Giacomelli, a szlovéniai 

Giacomelli media szaktanácsadó cég 
alapító igazgatója. Elmondta, hogy a 
sajtó kissé megkésve döbbent rá erre 
a hibára, s amikorra megérett az a 
gondolat, hogy a fejlesztéseket, a fenn-
maradást veszélyezteti ez a lépés a pél-
dányszám csökkenése miatt, akkorra az 
olvasók már hozzászoktak, hogy ahhoz, 
amit másnap megvásárolhatnak, még 
aznap ingyenesen is hozzájuthatnak. 
A következő gond tehát az volt: hogyan 
lehet elkezdeni megfizettetni azt, amit 
addig teljesen ingyen kínáltak. Ezzel 
a gonddal még ma is számos médium 
küzd. A nyomtatott sajtónak és az in-
ternetes felületnek a kapcsolata azért 
is aktuális téma, mert a Magyar Szó 
is megújult honlappal lép a nyilvános-
ság elé december 21-én. A Magyar Szó 
honlapjának fejlesztését Giacomelli po-
zitív példaként említette.
n Mire kell egy médiaháznak 

odafigyelnie akkor, amikor fel akar-
ja venni a versenyt a piacon, sikeres 
akar lenni az új évezred nehéz felté-
telei között?

– Nagyon oda kell figyelnie arra, 
hogy melyek a célközönsége igényei, s 

főleg arra, hogy milyenek a szokásai. 
Erre van szükség akkor is, amikor 
webfelületek kidolgozásával foglalko-
zunk. Meg kell értenünk, hogy széle-
sebb értelemben az internet mára már 
teljesen megváltoztatta a szokásokat, s 
az, akinek a szokásai még nem változ-
tak meg, az is hamarosan el fog jutni 
erre a pontra, csak idő kérdése. Ami-
kor az internetről és a médiáról beszé-
lünk, nem csak a számítógépen tör-
ténő újságolvasásra kell gondolnunk. 

Ma már sokan három-négy 
kisebb-nagyobb készülékkel jár-
nak, laptopokat, okostelefonokat 
vagy táblagépeket használnak. 
Ebben az új világban az a fontos, 
hogy a médiumoknak védjegyük 
legyen, „brand”-ként jelenjenek 
meg a piacon, így nyerhetik csak 
el az olvasóknak a bizalmát, bár-
milyen készülékről is érjék el az 
interneten megtalálható tartal-
makat.
n Meg lehet-e találni, valósí-

tani a nyomtatott és internetes 
kiadás közötti egyensúlyt?

– Abszolút meg lehet találni. 
Minden médiumnak gondot kell 
viselnie egy ideig még a nyomta-
tott kiadásról is. Az újság azon-
ban ma már nem alapja a nyilvá-
nosság tájékoztatásának.
n Nem számít elég gyorsnak?
– Ma már az internet sem számít 

eléggé gyorsnak. A Twitter megjele-
nésével például a web is elveszítette a 
dobogó legfelső fokát. A mikroblogon 
ugyanis szinte azonnali információ-
közlési lehetőség adatik meg. Újságot 
az ember ma akkor olvas, amikor 
több szabadideje van. Ezért találko-
zunk mindenütt azzal a helyzettel, 
hogy a hétvégi számok eladási adatai 
messze felülmúlják a hétköznapi ki-
adásokét. A médiumoknak bátraknak 
kell lenniük, változtatniuk kell az 
olvasókkal szembeni kapcsolatukon, 
hozzáállásukon. E kapcsolat minden 
létező csatornájáról gondot kell vi-
selniük: a weboldalról, a közösségi 
portálokról, valamint a nyomtatott 
kiadásról is. Nem lehet megakadá-
lyozni, hogy a nyomtatásban megje-
lenő lap olvasottsága ne csökkenjen 
folyamatosan, tíz-tizenöt éven belül 
el is veszítheti jelentőségét – ezt el kell 
fogadnunk. Ez alatt az idő alatt kell 
megteremteni a megfelelő viszonyt a 
célközönséggel a többi létező csatornán.             

       n VIRÁG Árpád
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Tájékoztatni –  
minden csatornán

Jurij Giacomelli: A médiának alkalmazkodnia kell a 
megváltozott szokásokhoz a siker érdekében

Jurij Giacomelli: Az internet mára már 
teljesen megváltoztatta a szokásokat
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Predrag Grgić, a Demokrata Párt nagybecskereki váro-
si bizottságának elnöke, a Köztársasági Választási Bizottság 
(RIK) korábbi elnöke, tegnap azt kérte utódjától, Dejan 
Đurđevićtől, hogy gátolja meg a nagybecskereki hatalmat 
abban a szándékában, hogy elvegye a mandátumot Goran 
Kaurićtól, a demokraták frakcióvezetőjétől a helyi parla-
mentben. Bár ez nem tartozik a RIK hatáskörébe, kollegiális, 
hivatásbeli, politikai és egyéb indokok mellett mégis azt kéri a 
testület új elnökétől, hogy tűzze napirendre a nagybecskereki 
esetet. Predrag Grgić szerint ugyanis a testület esetleges ál-
lásfoglalása jót tenne az ügynek, mert ha megengedik, hogy 
a demokraták frakcióvezetőjét megfosszák mandátumától, 
akkor az egyedülálló eset lenne Szerbiában.

A nagybecskereki demokraták első embere szerint Goran 
Kaurić aktív, a hatalmi koalíciót keményen bíráló fellépésével 
ellenszenvet váltott ki úgy a helyi, mint a köztársasági hata-
lom soraiban, ami a fenti döntéshez vezetett. Ez viszont a vá-
lasztók akaratának a megváltoztatása. Predrag Grgić szerint 
a képviselői mandátum sérthetetlen, és ha a frakcióvezetőt 
megfosztanák a mandátumától, akkor az olyan választási csa-
lás lenne, mint amilyenre 1996 és 2000 között voltak példák.

A nagybecskereki városi képviselő-testület mandátum-
ügyi bizottsága a minap megfosztotta mandátumától Go-
ran Kaurićot, a DP frakcióvezetőjét a helyi parlamentben 
és Vass Tibort, a VSZL képviselőjét, azért mert mindketten 
két juttatást kapnak a költségvetésből. A két képviselő, a ko-
rábbi helyi hatalom tisztségviselőjeként, hat hónapig még 
kap fizetést, ami formálisan azt jelenti, hogy a városi köz-
igazgatásban vannak munkaviszonyban. A törvény viszont 
nem engedélyezi, hogy valaki a helyi parlament képviselője 
legyen, ugyanakkor pedig a közigazgatásban is legyen mun-
kaviszonya. Mivel a képviselők a megadott 24 órás határidő 
alatt nem adtak választ arra, hogy lemondanak-e a korábbi 
tisztségviselőknek járó juttatásról, vagy pedig megválnak a 
képviselői helyüktől – mindkettejüket megfosztották mandá-
tumuktól.

A két képviselő formális felmentését és az újak kinevezését 
a helyi parlament december 21-ére tervezett ülésének napi-
rendjére tűzték. Időközben a regionális fejlesztési és önkor-
mányzati minisztérium arra a megállapításra jutott, hogy az 
érintettek nem halmozhatják fel mindkét jogot, ugyanakkor 
nem vitatják el képviselői mandátumukat.                         n K. I.

Megbüntették, mert bírál?
Elvennék a nagybecskereki demokraták frakcióvezetőjének mandátumát

Ivan Bošnjak marad  
Nagybecskerek polgármestere
Ivan Bošnjak (SZHP) Nagybecskerek polgármestere tegnap lemondott a tar-

tományi képviselőházban betöltött mandátumáról, elfogadva a Korrupcióellenes 
Ügynökség Bizottságának másodfokú döntését, amely szerint a tisztségek össze-
férhetetlensége miatt nem lehet polgármester és egyben tartományi képviselő is. 
Lemondását a bíróságon hitelesítette és átadta a Tartományi Képviselőház ikta-
tóján. Közölte, hogy a polgármesteri tisztség mellett döntött, mivel értelmezése 
szerint maga dönthet arról, hogy melyik tisztséget tartja meg. Ha a Tartományi 
Képviselőház elfogadja a lemondást, akkor új választásokat kell tartani a tartomá-
nyi képviselői hely betöltésére.

A Korrupcióellenes Ügynökség másodfokú határozata után a Béga menti vá-
rosban a közvélemény egy része már elkönyvelte, hogy Ivan Bošnjak a polgármes-
teri tisztségétől válik meg, mivel a Tartományi Képviselőházba a szavazók akaratá-
ból, többségi választási rendszerben került, a polgármesteri posztot pedig Goran 
Knežević miniszteri kinevezése után, a haladók és a szocialisták, valamint a ha-
talmat gyakorló többi párt kompromisszuma után kapta meg. Erre utalt az állítás 
is, mely szerint az ügynökség másodfokú döntése után már nem az érintett dönt 
arról, hogy melyik tisztséget tartja meg, hanem a később megszerzett tisztségtől 
kell megválnia, ami Ivan Bošnjak esetében a polgármesteri poszt volt.

Az ellenzéki pártok hónapok óta követelték a haladók tisztségviselőjétől, hogy 
döntse el, melyik tisztségében marad. Számításuk szerint ugyanis Ivan Bošnjak 
mint polgármester, és mint tartományi képviselő, havonta több mint kétszázezer 
dinárt vett fel.                                                                                                   n K. I.


