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Свечаношћу, на којој су присуствовали председник Србије Александар Вучић и премијер Мађарске
Виктор Орбан, данас је отворена комплетно обновљена суботичка Синагога.

Обнову једног од највећих сакралних објеката, бисер сецесије, заједно су финансирале Владе
Србије и Мађарске.
- Синагога, друга по величини у Европи после будимпештанске, засијала је како заслужује. На
обнови смо радили заједно и напорима и средствима, а радови су повезали не само Јевреје с
православцима, католицима и протестантима, већ и владе двеју земља, али и међународне
институције, приближили људе – поручио је на свечаности председник Александар Вучић,
захваливши се мађарском премијеру Виктору Орбану, без чије помоћи не би било оваквог прелепог
сакралног објекта који делује нестварно. - Срећан сам што Суботичани имају нову-стару кућу лепшу
него икада, али сам срећан и што ће овде сви други да долазе. То ће бити и културно стециште и
туристи ће долазити из Србије и Европе, јер су овакви објекти ретк. Драго ми је да исте вредности
негујемо заједно, овакво културно наслеђе спаја и сигуран сам да ћемо умети да заједно и убудуће
обновимо оно што смо неретко уништавали и да подижемо мостове које смо не зна се због чега
успевали да срушимо.Ово ће бити кућа молитве, учења, окупљања...

Према речима премијера Мађарске Виктора Орбана отварање обновљене Синагоге биће упамћено
као дан када је средња Европа показала свој најлепши лик свету - лик сарадње и међусобне
толеранције.
- Синагоги је враћен сјај, а јеврејској заједници дуг за велики допринос развоју Европе и света. Срби
и Мађари већ живе заједно у Суботици, а данас шаљемо поруку да је ово Европа у којој желимо да
живимо - у миру и безбедности сви заједно – поручио је Орбан. - Сви народи Европе живе на
темељима јеврејске и хришћанске вере и желимо и даље желе да живимо у Европи у којој постоји
слобода вере, нације и језика. У свету и даље постоје места где су људи прогањани и где се не
обнавља већ се руши, али сам поносан на верску традицију Европе која гаји толеранцију.
Премијер Орбан је подстио да је Влада Мађарске определила 10 милијарди форинти за програм
обнове синагога широм Европе и додао да, након Другог светског рата и периода комунизма,
Мађарска сматра да је обавеза свих да омогуће да хришћани и Јевреји живе слободно.
- Централна Европа има само један пут, а то је Европа која се држи хришћанске и јеврејске
заједнице. Мислимо да је Србија требало одавно да буде са нама у ЕУ и желимо јој много успеха на
том путу - истакао је Орбан.
После свечаног дела, званичници две земље обавили су разговоре, на којима није било отворених
питања, већ само речи о будућој сарадњи две суседне земље.

- Ни сада није било отворених питања, разговарали смо како да заједно радимо на бољој
будућности, како да више мађарских компанија дође и улаже у Србију и како да се наше компаније
позиционирају у Мађарској – нагласио је Вучић на заједничкој конференцији за медије.
Према његовим речима, политика коју води Орбан допринела је стабилизацији односа са Србијом,
али је то допринело стабилизацији читавог региона и није значило само Мађарима, него и свим
људима који живе у овом делу Европе.
- О најбољим политичким и економским односима говори и трговинска размена од 1.49 милијарди
евра претходне године, што је за 22.3 одсто више него у 2016., као и да је у првом месецу ове
године забележен раст од 39 одсто у односу на јануар лане – истакао је Вучић. - Све то говори да
ћемо у кратком периоду достићи трговинску размену од две милијарде евра и да је Мађарска
Србији шести спољнотрговински партнер. Мађарска показује како се понаша суверена и независна
земља, чланица ЕУ, и захвални смо на подршци коју пружа нашем путу ка ЕУ.

Виктор Орбан изјавио је да се Мађарска радује развоју и напретку Србије, јер је пријатељ наше
земље, али и због тога што као суседна земља има интерес да Србија буде што успешнија.
- Твој плац више вреди, ако имаш комшију који је успешан. Европској унији потребна Србија, као
велики потенцијал и Срби увек могу да рачунају на Мађаре када је реч о прикључењу ЕУ. Србија
није проблем, Србија је велики потенцијал за нас – јасан је Орбан, похваливши однос наше земље
према националним мањинама. - Модел заштите мањина који је Србија изградила пример је за
целу Европу, јер је мало земаља у ЕУ које су имале снаге да ускладе понос и територјилани
суверенитет, а да истовремено обезбеде аутономију својим мањинама и чак да то подстичу.

