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Полагањем камена темељца данас су званично почели радови на изградњи Мађарског
културног центра на Палићу, који је део пројекта „Colorfull Cooperation“ вредног 3,7 милиона
евра, који се реализује кроз ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње између Србије и
Мађарске.

Објекат површине 800 метара квадратних који се гради у Бохињској улици, вредан је 77
милиона динара, а биће завршен на лето наредне године. У оквиру истог пројекта гради се и
Српски културни центар у мађарском месту Морахалом, чији су радови при крају и његово
отварање се очекује у јануару наредне године.
Полагању камена темељца присуствовали су званичници Мађарске и Србије, као и
градоначелници партнерских градова Суботице и Морохалома.

- Реализација овог пројекта даје снажан подстицај развијању укупних културних веза између
српског и мађарског народа - поручио је Небојша Војновић, подсекретар за регионални развој,
који је и истакао да успешна реализација и постигнути резултати оправдавају добре локалне
иницијативе. - Несумњиви значај огледа се, поред осталог, у омогућавању додатног
активирања привредних и туристичких потенцијала овог подручја у циљу креирања бољег
пословног окружења за инвестиционе пројекте и стварање бољих услова за живот грађана.
Град Суботица и Палић, поред тога, добијају још један простор за учвршћивање нашег

међусобног поверења на регионалном нивоу, што чини важну претпоставку и за друге
активности које нас у наредном периоду очекују.
По речима градоначелника Суботице Богдана Лабана Србија и Мађарска не постављају
границе које деле две земље, већ граде мостове који ће их спајати.

- Ово је значајан пројекат како за Суботицу и Палић, тако и за Србију, Мађарску и регион. Овај
објекат ће у будућности представљати тачку сусретања, центар сарадње наша два града и
држава. Вековима влада мишљење да границе значе поделу, а следећи политике наших
влада, ми у Суботици на то гледамо другачије – нагласио је градоначелник Лабан, истичући да
две земље имају заједничку визију, циљ, прекограничну културу и економију. - Изградњом
овог Дома културе јасно показујемо да наша два народа у будућности желе заједничке
подухвате и што је најважније, бољи живот за будуће генерације.
Золтан Ногради, градоначелник Морахалома, истакао је да ће изградња културних центара у
два погранична места допринети сарадњи и бољем разумевању Срба и Мађара.
- Поред тога, значај изградње културних центара у Морахалому и на Палићу је што ће, с обе
стране државне границе, Европској унији бити послата порука да постојимо и сарађујемо те да
средствима која су нам обезбедили градимо бољу будућност и за Србе и за Мађаре како би
наши млади могли да остану на родној груди, а да истовремено имају и културни и економски
стандард какав је и другде у Европи – порућио је Ногради.

Поред оснивања Српског културног центра у Морахалому и Мађарског на Палићу, циљеви
пројекта “Разнобојна сарадња” су и покретање онлајн центра за информације и вести на
српском и мађарском језику, те интегрисање града Новог Сада, будуће европске престонице
културе, у туристички и културни живот целог српско-мађарског пограничног региона.

