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Szabadka két beruházási terve nyert az IPA-pályázaton
2012. november 17.
Szabadka Város két fejlesztési pályázata nyert a Magyarország–Szerbia IPA határon
átnyúló program keretén belül – közölték az illetékesek. Az elnyert támogatásokból
egyebek mellett felújítják a Bácsalmás–Bajmok közötti határátkelőút egy részét,
illetve a szabadkai Zsinagóga hátsó, északkeleti homlokzatát.
A Bácsalmás–Bajmok határátkelő hat kilométeres aszfaltútja már régóta vár a
felújításra. A fejlesztéshez több mint 1 millió 400 ezer euró szükséges, amelynek
nagy részét az Európai Unió finanszírozza. A felújítást jövő év februárjában kezdik el,
és összesen 18 hónapig tart.
A másik nyertes pályázat a Drágakövek a századforduló idejében – tematikus
barangolás a szecesszió csodálatos világában címet viseli, és Szabadka szecessziós
emlékeit öleli fel. A projekt fő célja a Zsinagóga hátsó, északkeleti homlokzatának
felújítása, ebbe azonban nem tartozik bele az ajtók és az ablakok rendbetétele.
Ezenkívül még több kisebb részprogramot is terveznek.
A január 1-jén kezdődő és 2014. április 30-ig tartó projekt fő partnere Szeged
Városa, a projekt összértéke több mint 293 ezer euró.
http://pannonrtv.com/web/?p=31488
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Folytatják a Zsinagóga felújítását
2013. február 15.
Folytatódhat a szabadkai Zsinagóga restaurálása. A munkálatokra a város 10 millió
dinárt különített el, a Magyarország–Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési
programnak köszönhetően pedig további 100 ezer euró áll rendelkezésre a feladatok
elvégzésére. A Zsinagóga négy kupoláját már korábban felújították, a homlokzat és
az épület belsejének restaurálása azonban elmaradt. A tervek szerint tavasszal
folytatódhat a munka. Az épület felújítását mintegy 30 évvel ezelőtt kezdték meg.
(Yueco)
http://pannonrtv.com/web/?p=46529
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Százezer eurós beruházás Szabadkán
2013. március 6.
Kedden tartották a Diamond – A századforduló ékkövei – A szecesszió tematikus
útjai elnevezésű IPA projektum első munkamegbeszélését Szabadkán. A
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által
támogatott beruházás összértéke 345 000 eurót tesz ki.

A két fél képviselői, a szabadkai és szegedi partnerek megállapodtak abban, hogy a
főcél mellett, ami a szecessziós örökség megőrzése ebben a két városban és a régió
más településein, nagy hangsúlyt kell fektetni az építészet hagyományainak
népszerűsítésére is. A vezető partner, Szeged városa a Gróf-palotának, a szegedi
belváros legnagyobb önálló szecessziós stílusban épült épületének felújítását végzi
majd el a tervezett projektum keretei között.
A tervek megvalósítása január elsejével indult, 2014. április 30-áig, a projekt végéig
számos kiadvány, konferencia és monográfia népszerűsíti hivatalosan is nemzetközi
szecessziós városnak minősített Szabadkát.
http://kitekinto.hu/karpatmedence/2013/03/06/szazezer_euros_beruhazas_szabadkan/#.UoHynCemY6I
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Megújul a zsinagóga
IPA-projektum keretében a szabadkai épület északkeleti homlokzatát újítják fel
2013. március 6.

Kezdetét vette A századfordulós ékkövek, tematikus kalandozások a szecesszió
varázslatos világában, röviden Diamond elnevezésű IPA-projektum, amelyben
Szabadka kísérőpartnerként és Szeged vezetőpartnerként működik együtt, és
amellyel a szecessziós épületek rekonstrukcióját segítik: Szabadkán a zsinagóga
északkeleti homlokzata, Szegeden pedig a Gróf-palota, a szegedibelváros
legnagyobb önálló szecessziós stílusban épült épületének tetőszerkezete újul meg a
344 787 eurós összértékű projektum keretében, az összeg biztosítása 50-50
százalékban oszlik meg a partnerek között.
A projektum megvalósításában Zenta is részt vesz, és mindhármuknak az a
feladata, hogy ezekről a szecessziós épületekről különböző módszerekkel
úgynevezett tematikus programajánlatot készítsen az érdeklődőknek: készül egy
közös könyvkiadvány, leporelló, honlap és az okostelefonokon megjelenő
mobilapplikáció. A projektumban részt vevő szakemberek részére egy kétnapos
tanulmányutat és egy konferenciát is szerveznek, amelyen bemutatják e szecessziós
épületek értékeit.
Ahogyan Dobó Márta Szabadka város regionális és nemzetközi kapcsolatokkal
megbízott tanácstagja és dr. Igaz Ágnes, a szegedi Fejlesztési iroda irodavezetője
elmondták, nem ez az első sikeres közös projektum Szabadka és Szeged között, és
remélik, hogy ezt is sikerül időben véghezvinni.
Nenad Ivanišević projektmenedzser, a zsinagóga igazgatóbizottságának tagja
hangsúlyozta, számára a zsinagóga felújítása élete egyik legjelentősebb projektuma,
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hogy a zsinagóga végre olyan lehessen, amilyennek lennie kell, a régi fényében
tündökölhessen, ennek szolgálatában áll ez a program is.
A Diamond projektum mellett folyamatban van a Chi elnevezésű projektum is,
amelynek célja, hogy a két város együttműködjön, és együttesen szerepeljen a
turisztikai kiállításokon, s ennek az együttműködésnek az alapja is a szecesszió, a
szecessziós értékek megőrzésén alapul. A Chi projektum március 8-án és 9-én
Kecskeméten, valamint 23-án Szegeden mutatkozik be az idegenforgalmi kiállításon.
http://www.magyarszo.com/hu/1901/kultura/93124/Meg%C3%BAjul-azsinag%C3%B3ga.htm
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2013. március 6.
http://tudositok.hu/7921/video/Felujul_a_szabadkai_zsinagoga
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Felújítják a szabadkai zsinagóga északkeleti oldalának
homlokzatát
2013. március 6.
Májusban kezdik el a szabadkai zsinagóga északkeleti homlokzatának felújítását egy
IPA pályázatának köszönhetően. Lesznek konferenciák is, valamint kiadnak egy
kötetet Szabadka, Szeged és Zenta szecessziós építészeti értékeiről.
A szabadkai zsinagóga legutóbb tavaly ősszel szépült meg – egy kis részben. Akkor
a délnyugati homlokzat két mellékbejáratát újították fel. A következő lépés ennél
nagyobb szabású lesz. Szabadka és Szeged közös IPA pályázata a Drágakövek a
századforduló idejében címet viseli, és a két pályázó város szecessziós emlékeit öleli
fel. A pályázat teljes értéke csaknem 350 ezer euró, a projekt pedig 2014 tavaszáig
tart. Dobó Márta, a Városi Tanács regionális és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott
tagja: „A projektum alkalmával fel lesz újítva az északkeleti homlokzat, az ablakok, a
bejárati ajtó és a kovácsoltvas elemek is.”
Ezzel együtt Szabadka szecessziós műemlékeit kecskeméti és szegedi
idegenforgalmi összejöveteleken is bemutatják. Sor kerül még két szakkonferenciára,
illetve Szabadka, Szeged, valamint Zenta szecessziós építészeti értékeit feldolgozó
kötet kiadására is. A fő cél azonban természetesen a zsinagóga felújítása. Május
folyamán indulnak meg a munkálatok, és októberben zárulnak.
A Jakab és Komor téri zsinagóga 1902-ben készült el, és a magyar szecesszió
jellegzetes jegyeit viseli. Az épület e pillanatban a világ tíz legveszélyeztetettebb
zsinagógája közé tartozik.
http://pannonrtv.com/web/?p=49460
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Szecessziós kalandozások Szegeden és Szabadkán
2013.04.08.
Egy szerb-magyar uniós támogatású projekt keretében felújítják a műemlékké
nyilvánított szegedi szecessziós Gróf-palota tetőszerkezetét és a szabadkai
zsinagóga északi homlokzatát, emellett szecessziós turisztikai programcsomag
is készül a térség látványosságainak bemutatására.
A „Századfordulós ékkövek - tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos
világában” című uniós támogatással megvalósuló magyar-szerb projekt bemutatóját
április 5-én, pénteken tartották Szegeden.
Oláh Miklós, a szegedi önkormányzat fejlesztési irodájának munkatársa elmondta,
hogy az önkormányzat Szabadkával közösen tavaly májusban nyújtotta be
pályázatát a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködésre. A több
mint 344 ezer euró összköltségvetésű projekt 293 ezer eurós uniós támogatást
kapott. A projekt célja, hogy Szeged, Szabadka és Zenta között fejlesszék a
turisztikai és örökségvédelmi együttműködést, erősítsék a közös kulturális,
társadalmi, gazdasági kapcsolatokat.
Felújítják a 2006-ban műemlékké nyilvánított, az idén 100 esztendős szegedi Grófpalota tetőszerkezetét. A tetőzet jellegzetes Zsolnay-kúpcserepeit eredeti minták
alapján gyártják le újra. Emellett elkészül a szintén szegedi Schaffer-palota
homlokzat- és tetőrekonstrukciós terve is. Szabadkán a szintén szecessziós
zsinagóga északi homlokzatának felújítási munkálatai valósulnak meg.
A program keretében emlékkiállítást rendeznek Raichle J. Ferenc munkásságának
tiszteletére, aki egyebek között a szegedi Gróf-palotának és több híres szabadkai
épületnek a tervezője volt. Az építész életútjáról, munkáiról monográfia is készül.
Annak érdekében, hogy Szeged, Szabadka és Zenta szecessziós épületei, értékei
színvonalasan bemutathatók legyenek, határon átnyúló turisztikai programcsomag
készül az egyéves projektben. Ebben szecessziós tematikus útvonal ajánló szerepel
a látogatásra javasolt épületek megjelölésével és bemutatásával. A programcsomag
mellé egy bővebb információkat tartalmazó könyv is készül, valamint leporellók,
weblap és mobil alkalmazás segíti a kalandozni vágyókat - hangzott el a
rendezvényen.
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Forrás:
MTI
http://www.e-epites.hu/hirek/szecesszios-kalandozasok-szegeden-es-szabadkan
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