Општина Бечеј

ГРБ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Општина Бечеј налази се на средини војвођанског тока реке Тисе, мало северније од
строгог географског средишта Војводине, а на самој граници Бачке и Баната. Општина
има повољан географски положај јер кроз њу пролазе путеви према Новом Саду,
Србобрану, Бачкој Тополи, Сенти и Новом Бечеју, и повезују је са остатком Војводине.
На површини од 487 км2 живи око 37.351 становник. Осим самог места Бечеј постоји
још 5 насељених места: Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Милешево и Дрљан (као
спојена насеља), Пољанице и Радичевић.
Бечеј са околином представља мултиетничку средину међусобног уважавања. Састав
становништва је вишенационалан. Већинско становништво чине Срби и Мађари, као и
Црногорци, Албанци, Муслимани, Бугари, Роми, Хрвати…
У општини је најразвијенија пољопривреда, али у водећој структури привредних грана
све већи удео узимају мала и средња предузећа. Бечеј свој развој највише дугују:
плодној земљи, водном фонду, земном гасу и изворима термалне воде.
Предузећа која би се могла издвојити, као последица природно и социо-култирних
потенцијала, су: ПИК БЕЧЕЈ и Флора (чланице МК групе), Linde група – Линде гас
Србија, KNOTT Autoflex, Quivogne (обрада метала), Сојапротеин (чланица Victoria
групе), KWS (дорадни центар), Delhaize група и др.
На основу до сада обављених истраживања и нађеног материјала, зна се да је ово
подручје било насељено од петог миленијума п.н.е., од старијег неолита. На месту
данашњег града и у његовој околини нађени су артефакти и остали докази о постојању
насеља из периода неолита, бронзаног доба и гвозденог доба. У насељеном месту
Бечеј, али и по осталим местима општине, налазе се бројни културно-историјски

споменици. У самом центру града издваја се Српска правосалвна црква, подигнута
1858. године посвећена Светом великомученику Георгију, Римокатоличка црква из
1830. године, задужбина баронице Еуфемије Јовић из 1881. године - зграда Општинске
Управе, Градско позориште из 1861. године, родна кућа Богана Дунђерског из 1904.
године, Устава (стара преводница) на ушћу Великог Бачког канала у Тису, саграђеног
1900. године, као и бројне друге знаменитости.

Традиционалне манифестације су: Мајске игре, Дечији фестивал мађарског фолклора
„Кокетанц“, Уметничко такмичење средњешколаца, Цветна пијаца, годишњи сусрет
стародобних возила, Волонтерски камп...
Општина Бечеј има посебну билатералну сарадњу са следећим градовима: Сексард и
Чонград у Мађарској, са Галантом у Словачкој и са Миеркуреа Циуц у Румунији.

