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Tavasszal folytatódnak a szabadkai zsinagóga felújítási munkálatai
2014. január 3.

Várhatóan márciusban kezdődnek meg a felújítási munkálatok a szabadkai zsinagóga
nyugati, azaz a gimnázium felőli homlokzatán. Magyarország kormánya 300 ezer eurót
különít majd el a munkák folytatására, Szabadka önkormányzata pedig 30 millió dinárral járul
hozzá a felújítás költségeihez, írja honlapján a YuEco RTV.
A szabadkai zsidó hitközségben elmondták, nagyon örülnek annak, hogy a több évtizedes
várakozás után most van remény arra, hogy a zsinagóga felújítása befejeződhet.
Mint arról hírt adtunk, a zsinagóga északkeleti homlokzatának felújítása az Európai Unió
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával
valósult meg. A századforduló ékkövei – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos
világában elnevezésű IPA projektum összköltségéből erre a beruházásra 146 ezer eurót
irányoztak elő, a város pedig 25 ezer eurót különített el az eddigi munkálatokra.
A zsidó hitközség illetékesei szerint gyönyörű lett a felújított homlokzat, s különösen szépek
lettek a vitrázsok, amelyeket a zombori Stanišić cég újított fel.
A Magyarország által biztosított 300 ezer eurót a zsinagóga belső felújítására használják
majd fel, a nyugati homlokzat munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárást pedig már kiírták, így már márciusban folytatódhatnak a munkák.
A szerbiai illetékes minisztérium további 5 millió dinárt ad majd a kupola felújítási
munkálataira, úgyhogy tavasszal teljesen felállványozzák a szabadkai zsinagógát, amely
1902-ben épült, felújítása pedig már 30 éve várat magára, illetve csak nagyon lassan halad.
Az épületet 1974-ben nyilvánították műemlékké.
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16534/Tavasszal-folytatodnak-a-szabadkai-zsinagogafelujitasi-munkalatai.html
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Tavasszal folytatódik a szabadkai zsinagóga felújítása
2014-01-04
Várhatóan márciusban kezdődnek meg a felújítási munkálatok a szabadkai zsinagóga
nyugati, azaz a gimnázium felőli homlokzatán. Magyarország kormánya 300 ezer eurót
különít majd el a munkák folytatására, Szabadka önkormányzata pedig 30 millió
dinárral járul hozzá a felújítás költségeihez, írja honlapján a YuEco RTV.

A szabadkai zsidó hitközségben elmondták, nagyon örülnek annak, hogy a több évtizedes
várakozás után most van remény arra, hogy a zsinagóga felújítása befejeződhet.
Mint arról hírt adtunk, a zsinagóga északkeleti homlokzatának felújítása az Európai Unió
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával
valósult meg. A századforduló ékkövei – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos
világában elnevezésű IPA projektum összköltségéből erre a beruházásra 146 ezer eurót
irányoztak elő, a város pedig 25 ezer eurót különített el az eddigi munkálatokra.
A zsidó hitközség illetékesei szerint gyönyörű lett a felújított homlokzat, s különösen szépek
lettek a vitrázsok, amelyeket a zombori Stanišić cég újított fel.
A Magyarország által biztosított 300 ezer eurót a zsinagóga belső felújítására használják
majd fel, a nyugati homlokzat munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárást pedig már kiírták, így már márciusban folytatódhatnak a munkák.
A szerbiai illetékes minisztérium további 5 millió dinárt ad majd a kupola felújítási
munkálataira, úgyhogy tavasszal teljesen felállványozzák a szabadkai zsinagógát, amely
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1902-ben épült, felújítása pedig már 30 éve várat magára, illetve csak nagyon lassan halad.
Az épületet 1974-ben nyilvánították műemlékké.
http://www.mazsihisz.hu/index.php?nid=6690
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Tavasszal folytatódik a szabadkai zsinagóga felújítása
2014. január 05.
Tavasszal folytatódik a szabadkai zsinagóga felújítása
Forrás: Vajdaság.ma
Várhatóan márciusban kezdődnek meg a felújítási munkálatok a szabadkai zsinagóga
nyugati, azaz a gimnázium felőli homlokzatán. Magyarország kormánya 300 ezer eurót
különít majd el a munkák folytatására, Szabadka önkormányzata pedig 30 millió dinárral járul
hozzá a felújítás költségeihez, írja honlapján a YuEco RTV.

A szabadkai zsidó hitközségben elmondták, nagyon örülnek annak, hogy a több évtizedes
várakozás után most van remény arra, hogy a zsinagóga felújítása befejeződhet.
Mint arról hírt adtunk, a zsinagóga északkeleti homlokzatának felújítása az Európai Unió
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával
valósult meg. A századforduló ékkövei – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos
világában elnevezésű IPA projektum összköltségéből erre a beruházásra 146 ezer eurót
irányoztak elő, a város pedig 25 ezer eurót különített el az eddigi munkálatokra.
A zsidó hitközség illetékesei szerint gyönyörű lett a felújított homlokzat, s különösen szépek
lettek a vitrázsok, amelyeket a zombori Stanišić cég újított fel.
A Magyarország által biztosított 300 ezer eurót a zsinagóga belső felújítására használják
majd fel, a nyugati homlokzat munkálatainak megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárást pedig már kiírták, így már márciusban folytatódhatnak a munkák.
A szerbiai illetékes minisztérium további 5 millió dinárt ad majd a kupola felújítási
munkálataira, úgyhogy tavasszal teljesen felállványozzák a szabadkai zsinagógát, amely
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1902-ben épült, felújítása pedig már 30 éve várat magára, illetve csak nagyon lassan halad.
Az épületet 1974-ben nyilvánították műemlékké.
http://www.breuerpress.com/2014/01/05/tavasszal-folytatodik-a-szabadkai-zsinagogafelujitasa/
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A kupolára a kormánytól várnak pénzt
Nyárig várhatóan elkészül a Zsinagóga teljes homlokzata
2014. január 10.
Az időjárási viszonyok még mindig kedveznek az építési munkálatoknak, így a szabadkai
Zsinagóga homlokzatának munkálatai is folynak.

Tavaly a szabadkai SOS Zsinagóga – a Zsinagóga Felújítására és Helyreállítására Létesített
Alapítvány és a World Monuments Fund (WMF) műemlékvédelmi világszervezet
együttműködési szerződést írt alá, amely szerint a New York-i alapítvány 70 ezer dollárt
adományozott a szabadkai Zsinagóga délnyugati, a Jakab és Komor tér (Svetozar Marković
Gimnázium épülete) felé néző homlokzatának felújítására. A munkálatokra a városi
költségvetésből további 7 millió dinárt különítettek el, illetve a művelődési minisztérium is
további eszközökkel támogatta az idén 70 éves épület felújítási munkálatait.
– A Diamond Magyarország–Szerbia közötti határon átnyúló IPA-projektumon keresztül
további 100 ezer euróra tettünk szert, ezt az épület északkeleti homlokzatának felújítására
fordítjuk. A Nemzeti Beruházási Tervből 5 millió dinárt kaptunk a munkálatokra, továbbá a
kormány támogatására is számítunk, hogy megoldjuk az épület kupolájának problémáját. A
napokban számítunk a kormány pozitív visszajelzésére – emelte ki Nenad Ivanišević, az
SOS Zsinagóga – a Zsinagóga Felújítására és Helyreállítására Létesített Alapítvány elnöke.
Mint megtudtuk, a 2014-es évben is további terveik vannak, reményeik szerint ugyanis a
Zsinagóga
belterén
is
javításokra
lehet
majd
számítani.
– A 2014-es évben reményeim szerint sikerül majd az épület homlokzatán végzendő
munkálatok javát befejezni. Örömmel vettem tudomásul, hogy a magyar állam úgy döntött,
jelentős összeget különít el a Zsinagóga beltere felújítási munkálatainak elkezdésére.
Ezenkívül az idei városi költségvetésből is jelentős összeget különítettek el az épület frontális
homlokzatának munkálataira – részletezte az alapítvány elnöke.
A városi költségvetésben feltüntetett adatok szerint a Zsinagóga helyreállítására és
felújítására a folyó költségvetési bevételekből ebben az évben 22 880 000 dinárt, a
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nemzetközi szervezetek adományaiból 7 156 000 dinárt, a korábbi évekből áthozott
eszközökből pedig 5 676 000 dinárt fordítanak.
Nenad Ivanišević elmondta, a városi költségvetésből elkülönített pénz, valamint a tartományi
költségvetésből elkülönített további 1,8 millió dinár elég lesz, hogy a homlokzat munkálatait
befejezzék. A frontális homlokzat munkálatait várhatóan a következő építési idény elején
kezdik el, hogy augusztusig be tudják fejezni.
http://www.magyarszo.com/hu/2214/vajdasag_szabadka/106246/A-kupol%C3%A1ra-akorm%C3%A1nyt%C3%B3l-v%C3%A1rnak-p%C3%A9nzt.htm
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