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В ећ деценијама Сомборци са 
извесном дозом завидљивости 
гледају у своје комшије Суботи-

чане, у чијем атару су и неколико 
граничних прелаза са суседном Ма-
ђарском, који поред путничког омо-
гућавају и теретни међународни са-
обраћај. Ово је са собом повукло и 
пролазак ауто-пута, односно Kоридо-
ра 10 кроз Суботицу, па је Сомбор 
бивао све више на саобраћајној мар-
гини Србије.

Kоначно се нешто мења и кад је 
саобраћајна повезаност највећег гра-
да на западу српског дела Бачке са 
Мађарском у питању. Наиме, поста-
вљањем, односно каблирањем ниско-
напонске електричне мреже у Улици 
Матије Гупца у Сомбору, почели су 
припремни радови који ће омогућити 
проширење прекограничног пута из-
међу Сомбора и Баје, што је један од 
пројеката са којима су ова два брат-
ска града успешно аплицирала на 
фондове Европске уније.

Поред тога што ће проширење 
пута допринети атрактивности кори-
шћења граничног прелаза Бачки Брег, 
оно ће створити и коначне услове да 
се овај постојећи прелаз коначно 
оспособи и за теретни саобраћај, што 
је давнашња жеља Сомбораца. Тиме 
ће бити задовољни и путници, пошто 
се с путног правца Сомбор -Баја и 
укључивањем на мађарску мрежу 
ауто-страда, скраћује пут од Београ-
да до Беча за неколико десетина ки-
лометара.

Почетку радова присуствовали су 
чланови Пројектног тима пројекта 

„Побољшање прекограничног пута 
Сомбор – Баја 2“, Атила Прибила и 
Виктор Деспотовић, те Илона Пелт, 
посланица у Скупштини АП Војводи-
не и Силард Јанковић, члан Градског 
већа за област националних мањина 
и сарадње са верским  заједницама.

- Kаблирање нисконапонске (НН) 
мреже и јавне расвете било је неоп-
ходно, пошто стубови НН мреже сме-
тају проширењу пута. Радови су по-
верени сомборској компанији „Сом-
борелектро“, уз обавезу да их оконча 
у року од 45 дана. Вредност ових ра-
дова износи 64.800 евра и финанси-
рају се из средстава пројекта - навео 
је члан Пројектног тима и помоћник 
начелника Одељења за комуналне 
делатности Градске управе Виктор 
Деспотовић.

Његов колега, помоћник градона-
челнице за месну самоуправу Атила 
Прибила је истакао да је од великог 
значаја што пројекат проширења 
пута између Сомбора и Баје подржа-
ва цео град, а нарочито градоначел-
ница Душанка Голубовић.

- Подршка свих је значајна, јер 

ћемо проширењем пута омогућити  
излаз наше робе на границу. Циљ није 
само да се обнови пут до границе, већ 
да наша роба има што краћи пут на 
запад Европе. Након проширења  
пута, који сада износи шест метара, 
за две до три године можемо очеки-
вати и прекатегоризацију граничног 

прелаза Бачки Брег – Херцегсантово 
- нагласио је Прибила.

Укупна вредност пројекта „Побољ-
шање прекограничног пута Сомбор 
- Баја 2“ износи 3,12 милиона евра. 
Европска унија обезбеђује 85 одсто, 
а Град Сомбор 15 одсто средстава, од 
укупне вредности пројекта.  

Приширује се прекогранични пут између два града САРАДЊА

НАГРАДЕ

Баја и Сомбор добијају обновљену 
саобраћајницу

Почели су припремни радови који ће омогућити проширење прекограничног 
пута између Сомбора и Баје, што је један од пројеката којима су ова два 

братска града успешно аплицирала за средства из фондова Европске уније

Свечаност у Будимпешти

У позоришно-филмској сали „Ура-
нија“ у Будимпешти, овога пута 
је уручено тринаест награда 

„PRO CULTURA MINORITATUM 
HUNGARIAE", а једна од добитница је 
и Зорица Јурковић Ембер, просветни 
радник у Српској основној школи и 
гимназији „Никола Тесла“ у Будимпе-
шти и дугогодишња чланица Српског 
позоришта у Мађарској. Признање јој 
је додељено за рад на пољу образо-
вања и ангажовању на популаризаци-
ји позоришта код деце и одраслих. 

Признања су такође примили и 
Ђенђи Бајзек, представница Словена-
ца, Андраш Фаркаш и Иштван Оројан, 
представници Рома, Огњан Кожуха-
ров, представник Бугара, Малгорзата 
Леско, представница Пољака, Андраш 
Манајло, представник Русина, Немач-
ка културна комисија за неговање 
националног наслеђа из Немешнаду-
двара, Георгиоу Нотис, представник 
Грка, Немачки народносни дувачки 
оркестар из Пилишверешвара, Јожеф 
Саваи, представник Хрвата, Мариа 

Тот Ђерђне, представница Немаца и 
словачко позориште „Вертиго“.

Награде су добитницима уручили 
Миклош Шолтес, државни секретар 
за питања народности и односе са 
верским заједницама при мађарском 
Министарству за људске ресурсе и 
његова заменица Каталин Лангерне.

 „За мене су одувек највећа одли-
ковања били осмеси и задовољство 
ученика после успешне представе, 
као и аплауз гледалаца после одигра-
не представе. Међутим, када сам са-
знала да ћу бити међу награђенима, 
била сам веома поносна. Присетила 
сам се лица мојих старих ученика, 
прве генерације са којом сам 2003. 
године почела да радим у Драмско-
-педагошкој радионици Сунцокрет, 
учесника наше прве представе „Где 
станује сунчев зрак”, као и многих 
ђака са којима сам провела дивне 
тренутке у раду и стварању“, рекла je 
Зорица Јурковић Ембер за наш лист 
и додала:

„Мој ангажман у Српском позори-

шту у Мађарској почео је 1994. године, 
годину дана по оснивању. Моја прва 
представа је била „Пастир вукова”, а 
потом су се низале једна представа 
за другом, наступи и гостовања. Рад 
на оба поља много волим, не раздва-
јам ова два посла. Мислим да јесам 

глумица, позориште обожавам. Као 
драмски педагог, са децом радим кроз 
игру. Волела бих да ову награду могу 
да поделим са њима и, наравно, са мо-
јим супругом, Тибором, који ми је увек 
велика помоћ и подршка.

Пре почетка програма, свечаном 
беседом присутнима се обратио др-
жавни секретар Миклош Шолтес, који 
је поред осталог рекао: „Народности 
у Мађарској чувамо као најдрагоце-
није благо, које обогаћује целу нацију, 
целу земљу, цео Карпатски басен.“ 

Он је културни живот народности 
у Мађарској упоредио са шумским, 
разноврсним јесењим бојама. „Треба 
чувати и ценити заједнички живот, он 
је симбол постојаности. Народности 
земљи дају снагу и енергију“, закљу-
чио је Шолтес.

К. П.

Уручена признања за допринос  
мањинским културама

Међу добитницима награде је и Зорица Јурковић Ембер (пета с лева)

Сомбор

И ове године, Влада Мађарске је доделила признање "PRO CULTURA 
MINORITATUM HUNGARIAE", организацијама и појединцима који  

су у оквиру својих националних заједница остварили  
запажене резултате у области културе


