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МАРШРУТ В СТИЛЕ МОДЕРН
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O SECESIJI
Новый стиль в искусстве, который
появился на рубеже XIX и XX веков, был под
влиянием вихревой индустриализации,
урбанизации с обществом, которое
быстро менялось. Архитекторы были
против строгих канонов историзма и
доминирующего вкуса того времени.
Таким образом, представители стиля
модерн своё вдохновение искали не в
предыдущих эпохах и бывших стилях
искусства, а в природе, её формах и
структурах.
Стиль модерн оставил свой след в
искусстве и во всех областях современной
жизни. Это не только художественный
стиль – это стиль жизни. Основными
характеристиками
архитектуры
стиля модерн являются свободные,
непринуждённые формы со множеством
изогнутых
линий,
волнообразных
движений
и
необычных
сочетаний
красок.
Выраженная
асимметрия,
использование новых материалов и новых
строительных технологий дали зданиям
своеобразную пластичность, а тонкая,
иногда преувеличенная декоративность
орнамента – игривость.
Геометрические и цветочные узоры и
фигуры женщин – стали популярными
мотивами у архитекторов всей Европы.
Несмотря на то, что стиль модерн в
сущности является интернациональным,
в различных областях под влиянием
национальных чувств он развивался
по разному. В Австрии этот стиль был
известен как Венская сецессия, в Германии
Югендштиль, во Франции и Бельгии как
Ар-нуво, в Англии Стиль модерн, в Италии
Цветочный стиль, а на территории АвстроВенгерской империи – сецессия.

על הזצסיון
 והחברה שהשתנתה, העיור,בגלל השראת התיעוש
 האמנות החדשה עברה נקודות מפנה במאה,במהירות
 ומרדה נגד הקנונים המחמירים של20- ו ה19-ה
 הזצסיון לא, לכן,ההיסטוריציזם והטעם הדומיננטי
חיפש השראה בסגנונות אמנותיים מהעידן הקודם אלא
 הזצסיון. בצורותיו ומבנהו,חיפש רעיונות חדשים בטבע
השאיר את החוטם שלו על כל האמנויות ותחומי החיים
המודרניים ולכן הזצסיון אינו סגנון אמנותי – אלא אורח
.חיים
מה שמאפיין את ארכיטקטורת הזצסיון היא החופשיות
 והצורות הבלתי מעובדות של קווים גליים מעוגלים,שבה
 בארכיטקטורת. ושיליבי צבעים יוצאי דופן,ומלאים
 השימוש בחומרים חדשים,הזצסיון מודגשת האסימטריה
 דבר שנותן גמישות מסוימת,וטכניקות בנייה חדשות
לדברים וחזק את הקישוט השובב שלפעמים היה אפילו
 מניעים גיאומטריים וצמחיים כמו כן צורת.קצת מופרז
האישה הפכו להיות המניעים האהובים על האדריכלים
.ברחבי אירופה
 אמנם היא חזקה,על אף היותה ארכיטקטורה בינלאומית
את התחושה הלאומית בחברות שונות ויצרה מגוון של
 היא היתה ידועה כזצסיון, באוסטריה.צורות שונות
 בצרפת ובלגיה כארט, בגרמניה כיוגנדסטיל,הוינאי
 באיטליה כסגנון הפרחוני, באנגליה כסגנון מודרני,נובו
. הזצסיון- הונגרית-ובאימפריה האוסטרו
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СЕЦЕССИЯ в Суботице
На рубеже XIX и XX веков в Европе происходили
бурные события в области искусства, науки и
быта. Новый стиль модерн в архитектуре из
Будапешта дошёл до Суботицы. В то время
эти два города были в одном государстве. Это
был спокойный период - без военных событий.
Это время экономического процветания. А
строительство города Суботицы было в полном
разгаре. Новый стиль постепенно внедрялся в
архитектуру Суботицы. Он развивался в двух
направлениях. Один подражал архитектуре
городов Мюнхена, Вены, Парижа и Лондона другой развивался в национальном, венгерском
стиле. В Суботице гораздо больше зданий
европейского стиля. Венгерский вариант арнуво
присущ лишь в нескольких примерах. Здания
находятся в самом центре и своими размерами
и предназначением доминируют в городе.
Благодаря Ратуше, Синагоге, Дворцу Райхла
и некоторым банкам - Суботицу называют
городом сецессии.
Венгерские художники-авангардисты, как и их
европейские коллеги считали, что развитие
промышленности приводит к разрушению
всего красивого, и что искусство должно
существовать в повседневной жизни, опираясь
на традиционную архитектуру и традиции
использования
местных
материалов.
Б
поисках национальных особенностей они
изучали венгерский фольклор и национальную
архитектуру. Так создан Венгерский стиль
сецессии национальными характеристиками.
Несмотря на способности, талант и знания
местных
архитекторов,
только
работы
архитекторов из Будапешта и других городов
дали городу Суботице дух мегаполиса и новые
тенденции в архитектуре.
Следует отметить тандемы архитекторов
Марцела Комора и Деже Якоба, Ференца Райхла
и братьев Ваго, Пала Вадаса, как и местных
архитекторов, которые приняли этот стиль –
Титуса Мачковича и Мачаша Шалга.
Большое вдохновение архитекторов, художников
и ремесленников и огромные желания жителей
этого города, привели к созданию многих
зданий в Суботице и на окрестном Паличе. Эти
здания и сегодня красивые, привлекательные и
интригирующие, как и сто лет назад.
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הזצסיון בסובוטיצה
20- ו ה19-בנקודת המפנה של המאה ה
התרחשו אירועים מעניינים באירופה בתחומי
 אשר הגיעו דרך בודפשט, המדע והחברה,האמנות
 זו.לסובוטיצה – שבזמנו היו באותה אמפרייה
היתה תקופה של שלום ושל שגשוג כלכלי בזמן
 השינויים שהגיעו.שסובוטיצה היתה בעיצומה
מאירופה נכנסו אט אט לתוך הארכיטקטורה של
. בשני זרמים,סובוטיצה אבל התפתחו בשני כיוונים
,בזמן שזרם אחד פנה למרכזי אירופה כמו מינכן
 הזרם הדומיננטי השני פנה אל, פריז ולונדון,וינה
 למרות שאירופה מכילה.הזצסיון הלאומי ההונגרי
 אבל סובוטיצה קבלה את שם,הרבה יותר אנשים
 וזה בזכות הזצסיון ההונגרי שזרם,העיר הזצסיוני
,לעיר דרך כמה מבנים לא רבים אבל מיקומם
 אלה.גודלם ומטרתם היו מאד טובים ומעניינים
 ארמון רייכל, בית כנסת, כמובן בית העיירה,היו
.ובנקים
האמנים ההונגריים הנבחרים חשבו כי הפיתוח
 וחיקו,התעשייתי יוביל להרס כל הדבריים היפים
 הם חשבו כי האמנות.את עמיתיהם האירופיים
צריכה להיכנס לתוך החיים היומיוםיים דרך הבנייה
 וגם דרך שימוש בחומרים,הלאומית ומסורת העם
מקומיים וחיפוש אחרי מאפיינים ייחודיים לאומיים
כגון לימוד אמנות עממית ובנייה ארצית וכך
הצליח הזצסיון ההונגרי ליצור שפה ארכיטקטונית
.ייחודית ומוכרת
 הידע והנסיעה, היכולות,למרות כל הכישורים
 רק בהתערבותם של,של אדריכלים מקומיים
יוצרים מבודפשט וערים אחרות הצליחו היוצרים
 אשר,ההונגאים להכניס את רוח הערים הגדולות
.הכניסה זרם חדש בארכיטקטורה לעיר סובוטיצה
כאן יש מקום להזכיר את האדריכלים המפורסמים
 האחים, פרנס רייכל,כגון מרסל קומור ודז'ה ג'קב
 וגם אחרים שהיו אדרכאליים, פאבלה ואדאש,ואגו
 כמו טיטוס,מקומיים שקבלו את הזרם הזה
.מרקוביץ' ומאצ'אש שאלגא
הרצון הגדול של תושבי סובוטיצה וההשראה
, האמנים ובעלי המלאכה,הגדולה של הבונים
 ויצרו, הצליחו לבנות מבנים רבים בסגנון הזצסיון
 אטרקטיביות,עבודות מדהימות אשר נשארו יפות
.ומסקרנות באותה מידה גם אחרי מאה שנים

РАТУША
В отличие от многих европейских городов,
в центре Суботицы доминирует не собор
или церковь, а Ратуша. Благодаря своему
расположению, размеру и причудливой
архитектуре
венгерского
варианта
сецессии, Ратуша стала символом и
определителем Суботицы.
Ратушу строили с 1908-ого по 1910-ый
год, а внутренняя отделка была закончена
в 1912-ом году. Она занимает площадь
почти в 6000 м², где общая площадь
помещений 16.000 м2. Высота башни
76 метров, смотровая площадка на
высоте 45,5 метров, с неё открывается
незабываемый вид на город Суботицу и
её окресности. Ратуша была построена
по проектам известных архитекторов из

בית העירייה
 במרכז סובוטיצה,להבדיל מערים אירופאיות רבות
 בגלל. אלא בית עירייה,אין המון קתדרלות או כניסיות
, המידות ואדריכלות של הזצסיון המשובחת שלו,המיקום
הפך בית העירייה לסמל ולמרכז ולמקום הידוע ביותר
.בעיר סובוטיצה
 כאשר,1910  ל1908 בית העירייה נבנה בין השנים
 הוא.1912 הארכטקטורה הפנימית שלו הושלמה בשנת
 מ"ר ושטח שימושי6000 משתרע על שטח של כמעט
 מטר ומצפה76  יש לו מגדל בגבוה של. מ"ר16,000 של
 שם יכולים לראות נוף בלתי, מטרים45.5 בגובה של
 בית העירייה הזה תוכנן על.נשכח של סובוטיצה וסביבתה
 שהם אדריכלים מפורסמים,ידי מרסל קומור ודז'ה ג'קב
.מבודפשט
למנה זה יש בסיס סימטרי עם ארבע חצרות פנימיות

5

Будапешта – Марцела Комор и Деже Якоба.
Она имеет симметричную основу с четырьмя
внутренними дворами и четырьмя входами. На
северной стороне, где красивый парк с Голубым
фонтаном, находится вестибюль с парадной
лестницей из мрамора. Она ведёт на второй,
репрезентативный этаж. Там находятся три зала:
Зелёный и Жёлтый, в которых проходили собрания
местых властей под руководством Великого жупана
и мэра города. Третий – центральный зал самый
большой и самый красивый. Это Актовый зал, который
является сердцем Ратуши. В нём сегодня проходят
заседания Городского парламента, концерты,
церемонии бракосочетания и важные встречи. В
Актовом зале шестнадцать великолепных витражей
яркого колорита, работы Микши Рота и художника
Шандора Наджа. Шесть витражей Шандора Наджа,
которые находятся в боковых апсидах, являются
шедеврами прикладного искусства.
Ратуша была построена в соответствии с
потребностями того времени. Она и сегодня имеет
большую роль в жизни жителей города.
В настоящее время там Кабинет мэра, Городское
правительство, городские службы, городской архив,
магазины, банки...
Функциональность и современность, а также синтез
различных отраслей искусства – архитектуры,
живописи и прикладного искусства, и есть самая
большая ценность этого здания. Посетителей Ратуши,
в первую очередь, поражает богатая орнаментика.
Декоративные украшения стиля сецессии здесь
обогащены романтической нотой венгерского
фольклора. Это стилизованные цветы и цветочные
украшения из керамики, кованого железа, резьбы
по дереву, латунные фитинги, светильники,
керамические
плитки,
которые
являются
художественной ценностью и роскошью этого
уникального здания.
Время посещения для индивидуальных туристов:
Вторник - суббота: 12:00 h
Отправная точка: церемониальный вход в мэрию
Стоимость билета: 150 RSD - Большая Ратуша, 150
RSD - Смотровая

 יש פארק, בצד הצפוני.וארבע כניסות
 הפארק,מעוצב להפליא ומזרקה כחולה
משמש כמעבר הבנוי ממדרגות משובחות
 אשר מוביל לקומה הייצוגית,משיש
–  כאן ישנם שלושה אולמות.הראשונה
ירוק וצהוב שהמתמשו בהם השליט המחוזי
, האולם השלישי המרכזי,וראש העיר
הכי הגדול והיפה ביותר מכולם – הינו
אולם גדול חגיגי שנחשב ללבו של בית
, משתמשים בו לאסיפות המועצה.העירייה
. חתונות ומפגשים חשובים,קונצרטים
יש כאן שש עשרה ויטראז’ים בצבעים
 עבודה מדהימה זו היא עבודתם,מהבהבים
של מיקשה רוט והצייר שנדור נאדג’ אשר
עשה את הויטראז’ים שבצד והם נחשבים
.ליצירות אמנות יוצאות דופן
העיצוב של בית העירייה נחשב לעיצוב
 וכיום, יחסית לאותה תקופה,מודרני
.הוא עונה על צרכים רבים של העיר
, קבינט של ראש העיר:נמצא בו עכשו
 ארכיון,משרדי ניהול העיר ושירותי העיר
 פונקציונליות... בוטיקים ובנקים,היסטורי
 כמיזוג של ענפי אמנות שונים,ומודרניות
 ציור ואמנות שימושית הם,– ארכיטקטורה
כנראה הערכים הגבוהים ביותר של הבניין
 אבל מה שמפליא את המבקרים הוא,הזה
.בהחלט הקישוטים העשירים שלו
הקישוט של הזצסיון מועשר ברוח רומנטית
של הפולקלור ההונגרי והוא מתבטא
דרך סגנונות של כישוטי פרחים העשויים
 מה שהופך את הבניין הזה,מקרמיקה וברזל
 אביזרי,לערך האמנותי הוא העץ המגולף
 אריחי קרמיקה דבר שתורם, המנורות,פליז
.לייחודיות הבניין

Trg Slobode 1, tel: +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs
6

КОМОР И ЯКОБ

Архитекторы Марсель Комор (1868-1944) и Деже
Якоб (1864-1932) в 1897-м году объединили
свои усилия и открыли конструкторское бюро
в Будапеште. Они вдвоём проектировали
многие здания по всей Венгрии до конца
Первой мировой войны. Они были учениками и
последователями родоначальника венгерского
варианта сецессии – Эдёна Лехнера. Maрцел
Koмор был ответственным проектантом,
отвечал за концепцию здания, за организацию
внутренних помещений, их функциональность и
конструкцию.
Деже Якоб занимался дизайном интерьера,
планировал всё, вплоть до мельчайших деталей.
Несматра на небольшое число зданий в
Суботице, которое они спроектировали, каждое
из них стало символом города. Это: Синагога,
здание Торгового банка, (сегодня Koрзо 4),
Ратуша и большой комплекс зданий на Паличе –
Водонапорная башня, Большая терраса, Женский
пляж и Мемориальный фонтан.

קומור וג'קב
)1868-1944( האדריכלים מרסל קומור
) התאחדו בשנת1864-1932( ודז’ה ג’קב
. והקימו משרד לתכנון בבודפשט1897
צמד זה תכנן מבנים ברחבי הונגריה עד סוף
 הם היו תלמידיו.1918 המלחמה בשנת
 עדן- וחסידיו של מייסד הזצסיון ההונגרית
, מרסל קומור היה מנהל הפרויקט.להנר
 התפקוד, ארגון השטח,הממונה על המבנה
 ודז'ה ג'קב אחראי על העיצוב,והבנייה שלו
 והוא תכנן את כל הפרטים,הפנימי של הבניין
.שבו עד לפרט הקטן ביותר
למרות ששניהם לא תכננו מספר גדול של
 אבל כל אחד מהמבנים,מבנים בסובוטיצה
שעשו הפך לסמל בעיר בתקופה מאוחרת
 הבנק המסחרי (כיום ברחוב, בית הכנסת:יותר
 בית העירייה ומתחם גדול של בנינים,)4 קורזו
 בניין, המרפסת הגדולה, מגדל המים- 'בפאליץ
.חוף הנשים ומזרקת הזיכרון
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ДВОРЕЦ
ФЕРЕНЦА РАЙХЛА
Архитектор Ференц Райхл, для своего будущего
дома и офиса выбрал центральное место в
городе Суботице. Работая для себя и для своей
души, он отвергал все ограничения и шаблоны в
проектировании, и создал такое здание, которым
многие восхищаются и сегодня. Дворец Райхла –
это первое велелепное здание, которое посетитель
видит, когда прибывает поездом в Суботицу.
Дворец поражает своими формами, декорацией и
необыкновенным колоритом.
Монументальный парадный вход во дворец
построен у самого фасада и представляет собой
стилизованное сердце повернутое верхом вниз.
Кованые железные ворота также имеют форму
сердца. Украшения на перилах балкона пышнее,
чем украшения на первом этаже и представляют
стилизованное сердце. Изображения сердца
сделанны из керамики, мурано мозаики, из
кованого железа, резбы по дереву и в штукатурке
здания везде представлены новым, оригинальным
способом.
Свой особняк Райхл построил в 1904-ом году
в венгерском стиле модерн, вдохновлённый
народным искусством Трансильвании, яркими
красками сельских домов, резными деревянными
воротами, мотивами цветущих садов и, конечно,
сердца.
Дворец был функциональным и удобным
для семейной жизни. На первом этаже было
8

ארמון פרנס רייכל
האדריכל פרנס רייכל בחר באחד המקומות
היפים ביותר בסובוטיצה בכדי לבנות שם את
 הוא עבד.ביתו העתידי ומשרד העיצוב שלו
 הוא,בשביל עצמו וכדי מענה וסיפוק אישי
עזב את כל הכלים והתבניות של העיצוב ויצר
 ארמון של.בניין שהרבה אנשים העריצו
רייכל הוא הבניין הראשון שהמבקרים רואים
 הוא מבהיר,כשמגיעים לסובוטיצה ברכבת
.בצורתו ובקישוטים ובצבעים יוצאי דופן שלו
הכניסה הענקית של הארמון משולבת בחלק
 המעוצבת בצורת לב הפוך כלפי,מהחזית
 השער עשוי מברזל מחושל והוא גם.מטה
 העיטור של גדר המרפסת מפואר.בצורת לב
אפילו יותר מזה בקומת הקרקע – מקושט
 יכולים להבחין בצורת הלב בכל.בלב מעוצב
 ומצופה בקרמיקה, עשויה מברזל,מקום
 בחקיקה על העץ – כל,ופסיפס מורנו
.העיצוב היה מוצג בדרך חדשה ומקורית
 בסגנון1904 רייכל בנה את ביתו בשנת
הזצסיון ההונגרי בהשראת אמנות הפולקלור
של ארדל והבתים הכפריים הצבועים
 רוח, שערים מעץ מגולף,בצבעים תוססים
. לבבות- של פרחי גינה וכמובן
.הארמון היה פונקציונלי ונעים לחיי המשפחה
בקומת הקרקע היה משרד האדריכלות של
פרנס רייכל ובקומה הראשונה היה חדר
אוכל גדול עם גן חורפי שהשתמשו בו גם
 מעוצב-  חדר עישון לגברים,כאולם נשפים
, חדר שינה, סלון לנשים,כחדר טורקי

архитектурное бюро Ференца Райхла, а на втором
этаже находилась большая столовая с зимним
садом, который заодно служил и танцевальным
залом. Там был мужской зал для курильщиков,
который напоминает турецкую комнату, женский
зал, спальня, ванная, гардеробная и детская
комната. Всё было авангардным для времени, в
котором построено.
Райхл наслаждался роскошью своего дома всего
лишь четыре года, потому что он обанкротился.
Его дворец, вместе с мебелью, драгоценными
предметами и произведениями искусства были
проданны на аукционе. Сегодня в этом здании
находится галерея современного искуства Ликовни
сусрет, а во дворе особняка находится знаменитое
кафе. Слева от входа - арендный дом, который по
своим размерам, украшениям и колориту похож на
жилой дом, но намного скромнее.
Рабочее время:
Понедельник - пятница с 8h до 19h,
Суббота с 9h до 13h
Стоимость билета: 100 динаров для индивидуальных
туристы, 50 динаров для групп

 ארון בגדים וחדר ילדים – משובח,מקלחת
.מאד יחסית לזמן שנבנה בו
 הוא פשט,רייכל לא נהנה זמן ארוך בעושרו
. שנים מאז שעבר לחיות בארמון4 רגל לאחר
 הפרטיים היקרים,את הארמון עם הרהיטים
שבו ויצירות האמנות שלו מכרו במכירה
 נמצאת שם גלריה מודרנית, כיום.פומבית
של העיר סובוטיצה ובחצר הארמון יש בית
 משמאל לכניסה נמצא ארמון.קפה מפורסם
 והוא, וצבעים, מלא קישוטים,שכור של רייכל
 אם כי הרבה יותר, הוא דומה לארמון הראשי
.צנוע

Park Ferenca Rajhla 5, +381(0)24 553 725,
info.sgsubotica@gmail.com
www.sgsu.org.rs

ФЕРЕНЦ РАЙХЛ

Ференц Райхл (1869-1960) закончил факультет
архитектуры в Будапеште. В Суботицу он переехал
в 1896-ом году. В самом начале он снисходительно
относился ко вкусу своих клиентов и поэтому
его первые здания были выполнены не в стиле
сецессии. Несматря на то, что на конкурсах
архитекторов ему не везло, он спроектировал
много разных общественных и частных зданий:
здание сегодняшней Городской библиотеки, здание
Гимназии, здание бывшего Австро-Венгерского
банка (ул. Димитрије Туцовића 15) и многие другие.
Райхл был человеком bon vivant - любящим жить в
своё удовольствие, богато и беспечно в кругу своей
семьи. Он безжалостно тратил деньги на поездки,
предметы искусства, драгоценные материалы для
оснащения своего особняка – что стало одной из
причин его банкротства в 1908 году. После этого
он покинул Суботицу. Четыре года провёл в Сегеде,
откуда переехал в Будапешт. Там он продолжал
работать архитектором, оправился от банкротства
и до глубокой старости наслаждался красотами
жизни и искусства.

פרנס רייכל
) למד1960 – 1869( פרנס רייכל
 ועבר לגור בסובוטיצה,אדרכאלות בבודפשט
 עבודתו התאימה לטעמם של.1896 בשנת
לקוחותיו כאשר את הפרויקטים הראשונים
 למרות שלא.שלו לא ביצע בסגנון של הזצסיון
 אך הוא,היה לו מזל במכרזים בסובוטיצה
:עיצב מבנים ציבוריים ופרטיים שונים כגון
, בניין הגימנסיה,בניין ספריית העירייה כיום
D.(הונגרי לשעבר-בניין הבנק האוסטרו
.) ועוד מבנים רבים אחריםTucovića 15
 הוא נהנה מהחיים,רייכל היה איש תענוגות
 הוא בזבז כסף על,ומהאהבת משפחתו
 על חומרים יקרים, על חפצי אמנות,נסיעות
 זאת היתה אחת- אמנותיים לארמונות שלו
 לאחר.1908 הסיבות לפשיטת הרגל בשנת
 הוא עזב את סובוטיצה וחי במשך ארבע,מכן
 והמשיך,שנים בסגד אחר כך התיישב בפשט
 הוא התאושש מפשיטת הרגל,לעבוד כאדריכל
.ובזקנתו נהנה מהיופי של החיים והאמנות
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СИНАГОГА
Еврейская община в Суботице выбрала проект
синагоги, который на конкурсе в Сегеде занял
второе место. Так Суботица получила одну из самых
красивых синагог в этом районе Европы, как это
обычно говорят жители Суботицы. Синагога была
построена в 1902-ом году по проектам Марцела
Комора и Деже Якоба. Кроме художественных и
эстетических ценностей, её особенности в том,
что Синагога в Суботице и Синагога в Сегеде
единственные синагоги в Европе, которые
имеют элементы венгерской сецессии. Типичные
украшения для этого стиля цветы: тюльпаны, розы
и лилии и украшения в виде павлиньего пера. Они
видны и на фасадах и в интерьере в виде витражей
и росписей на стенах. Витражи были изготовлены в
мастерской Микши Рота в Будапеште, а украшения
на фасадах и черепица на фабрике керамики в Пече.
Интерьер имеет шатровую форму, ассоциирует на
времена Ветхого Завета, а блестящая гармония
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בית הכנסת
הקהילה היהודית בסובוטיצה זכתה במקום
 וכך,שני במכרז סגד להקמת בית הכנסת
זכתה סובוטיצה "באחת הסינגוגיות היפות
 איך- "ביותר בחלק הזה של אירופה
 בשנת.שאוהבים להגיד תושבי סובוטיצה
 הוקם בית הכנסת על פי הפרויקטים1902
 בנוסף לערך.של מרסל קומור ודז'ה ג'קב
 הוא גם יוצא דופן,האמנותי והאסתטי שלו
כי זה בית הכנסת היחיד באירופה שנושא
 מה שמיחד את,את תכונות הזצסיון ההונגרי
הסגנון הזה הם העיטורים הפרחוניים בצורת
 ורדים ושושנים, פרחי הלילי,נוצות טווס
 על,אשר נמצאים על החזית וגם בפנים
 הויטראז'ים.ויטראז'ים והקירות הצבועים
,עשויים בבית החרושת של מיקשה רוט
וקישוטי החזית והאריחים במפעל הקרמיקה
 בית הכנסת עוצב.שבעיר פצ' של ג'ולנאי

красок должна была пробудить у верующих чувство
радости. Нужно отметить авангардный дизайн
Синагоги в Суботице, гармонию её строительства и
отделки и переплетение функции и формы.
Синагога может вместить 1600 верующих, на
нижнем этаже 850 мужчин, а на галёрке 550
женщин. О её размерах свидетельствуют данные:
высота интерьера 23 метра, объём купола 12,6
метров, высота здания снаружи 40 метров.
После Второй мировой войны, немногие выжившие
евреи города Суботицы не могли заполнять
и сохранять это здание. В 1976 году Синагога
перешла в руки города. В конце восьмитдесятых
годов ХХ века в Синагоге проводились спектакли.
Сегодня, несмотря на то что она в полуразрушенном
состоянии, она по-прежнему великолепна. После
завершения реконструкции в 2018 году здание
стало одним из самых популярных туристических
объектов в Суботице.
Время посещения:
Вторник - пятница с 10h до 18h,
Суббота - воскресенье с 10h до 14h часов.
Стоимость билета 250 динаров для индивидуальных
туристов, 150 RSD для групп

 דבר שמזכיר בזמנים,מבפנים בצורת אוהל
 השילוב של הצבעים המבהירים,הותיקים
 בבית הכנסת.שמעורר תחושה של שמחה
בסובוטיצה צריך להדגיש את בנייתו
 את ההרמוניה של הבנייה שלו,המשובחת
 וגם את השילוב היפה של,ואת הקישוט שלו
.תפקוד וצורה
, מתפללים1600 בית הכנסת יכל להכיל
 נשים550  גברים בקומת הקרקע ו850
 מטר23  הגובה הפנימי שלו הוא.בגלריה
 הגובה החיצוני. מטר12.6 וטווח הכיפה הוא
. מטר40 של הבניין הוא
 מספר קטן של ניצולים,אחרי מלחמת העולם
 לא יכלו אפילו לשמור על,מיהודי סובוטיצה
 עבר בית הכנסת1976  ובשנת,הבניין הזה
 בסוף שנות השמונים של.לידי הרשויות בעיר
המאה הקודמת התקיימו בבית הכנסת מופעי
 הבניין המפואר הזה יבריק מחדש.תיאטרון
.2018 לאחר השלמת השחזור בשנת

Trg Jakaba i Komora 6, +381 (0) 65 278 84 16,
info@szabadkaizsinagoga.rs
www.szabadkaizsinagoga.rs
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ארמון מיקשה דמטר

ДВОРЕЦ МИКШИ
ДЕМЕТЕРА
Бывшие владельцы и арендаторы этого дворца
оставили значительный след в здравоохранении,
журналистике, предпринимательстве и искусстве
города Суботицы. Проект дворца у братьев Ваго
Ласла и Йожефа из Будапешта заказал в 1906–ом
году Микша Деметер, врач и настоящий интеллектуал. Дворец Деметера был одним из перых наёмных домов с геометрическими элементами стиля
венской сецессии.
Дом Микши Деметера является экстраординарным
сочетанием функционального и художественно
офорленного пространства. Дом имел все необходимые для того времени удобства. На первом
этаже, справа от входа в дом, были два магазина,
а за ними печатный цех. Слева от входа была роскошная пятикомнатная квартира владельца и поликлиника. На втором этаже две почти одинаковые
квартиры для аренды.
В этом дворце шесть десятилетий была типография, а в 2008-ом году он восстановлен и с тех пор
там находится Музей города Суботицы.
Рабочее время:
Вторник - суббота с 10h до 18h
Стоимость билета 150 RSD

הבעלים והדיירים שגרו לשעבר בארמון
הזה השאירו סמל משמעותי בתחום
 העסקים והאמנות, העיתונאות,הבריאות
 הפרויקט של הארמון תוכנן.של סובוטיצה
, והוא הפרויקט של האחים ואגו1906 בשנת
לסלא וג'וזף – אחד האדרכלים מבודפשט
 רופא- המליץ עליהם לד"ר מיקשה דמטר
 ארמון.תכליתי-ואיש אינטלקטואלי רב
דמטר היה אחד הבתים הראשונים להשכרה
עם אלמנטים גיאומטריים של הזצסיון הוינאי
.בסובוטיצה
ביתו של מיקשה דמטר הוא שילוב יוצא דופן
 אשר הכיל,של עיצוב פונקציונלי ואמנותי
.את כל השירותים הדרושים לאותה תקופה
 היו שתי, מימין לכניסת הבית,בקומת הקרקע
 משמאל.חנויות ומאחוריהן היה בית דפוס
לכניסה היתה דירה מפוארת המורכבת
 ובקומה הראשונה,מחמישה חדרים ומרפאה
.שתי דירות דומות נוספות להשכרה
 היה בית הדפוס במשך ששים,בארמון הזה
 שופץ הארמון ומאז הפך2008  ובשנת,שנה
.להיות מוזיאון העיר סובוטיצה

MОТИВЫ С ПТИЦАМИ

В работах архитекторов братьев Ваго
всегда присущи мотивы с птицами, что
видно и в этом здании. Их лучше можно
заметить на решётке террасы, где две
птицы стоят лицом к лицу.

המוטיב של ציפור
עבודותיהם של האדריכלים האחים ואגו תמיד מודגש
 דבר זה, דבר שבולט בבניין הזה,בעיטורי הציפורים
,בולט במיוחד על גדר הברזל המעטר את המרפסות
.יש עליו שני ציפורים פונים זה לזה

Trg sinagoge 3, +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs
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ЗДАНИЕ
ТОРГОВОГО БАНКА
Архитекторами этого здания были Марцел
Комор и Деже Якоб. Оно построено в 1907ом году после Синагоги, и до начала строения
Ратуши. В то время это был единственный
банк на главной улице города. Кроме банка, на
первом этаже был ресторан, а на верхних этажах
были квартиры. Об основном назначении
этого объекта говорят символы на фасадах:
белка - символ трудолюбия, улей - символ
бережливости и сова - символ мудрости.
Фасад изогнутый по углам, верхние этажи
украшены
декоративной
керамикой,
вдохновлённой мотивами народного искусства.
На фасадах видна и резьба по камню, которая
была настоящей редкостью в архитектуре
Суботицы, где люди главным образом
экономили. В этом здании были первый раз
в Суботице применены большие стеклянные
поверхности, они на первом этаже заменили
камень. Самая большая ценность этого здания
её красота в простоте. Здесь каждый цвет,
каждая деталь, каждое украшение хорошо
обдуманны и гармоничны.

ארמון הבנק המסחרי של
סובוטיצה
בניין זה תוכנן על ידי מרסל קומור ודז'ה ג'קב
 הם תכננו אותו לאחר,בגרסת הזצסיון ההונגרית
 בשנת,שתכנו את בית הכנסת ולפני בית העירייה
.1907
ארמון הבנק במסחרי היה הבנק היחיד ברחוב
 בנוסף לבנק היתה כאן מסעדה ועל.הראשי
 ניתן לזהות את.הקומות העליונות היו דירות
המטרה העיקרית של בניין זה בסמלים שנמצאים
 סמל-  כוורת, סמל של ערך-  סנאי.על החזית שלו
. סמל של חוכמה-  ינשוף,של חסכון
 הקומה העליונה,החזית הנטויה מסביב לפינה
מעוטרת בקרמיקה דקורטיבית מחוקקות באבן
 דבר שהיה נדיר מאוד,בהשראת מאמנות הפולקלור
.באדריכלות של סובוטיצה ותושביה החסכוניים
 לראשונה בסובוטיצה השתמשו במשטחי,בבנין זה
 קומת קרקע, במקום מה שהיה לפני,זכוכית גדולים
 הערך הגדול ביותר של בניין זה, בכל זאת.מסיבית
 כל פרט וכל קישוט, כל צבע,הוא פשוט היופי שלו
.היו מתוכננים והרמוניים

Korzo 4
13

ГОРОДСКОЙ НАЁМНЫЙ
ДВОРЕЦ
Городской наёмный дворец создан в стиле Венской
сецессии с таким творчеством, что он отличаеися от
всех остальных зданий в городе. Её архитектором
был Пал Вадас. Своей современной концепцией,
упрощёнными формами, конструкцией и выбором
хороших материалов он создал эстетически ценное
здание. Спокойные, аскетские геометрические
формы стиля модерн смягчены человеческими
фигурами на золотом фоне (ниже угловой башни),
ненавязчивой мозаикой с стилизованными
изображениями птиц (в нижней части эркера) и
масками, изготовленными из кованого железа (над
входной дверью) предвставляют прямое влияние
венских художников и архитекторов на рубеже
веков.
Сегодня на первом этаже этого здания находится
кондитерская, где, кажется, время остановилось,
и где всё ещё можно почувствовать дух старого,
доброго времени - belle époque.

Branislava Nušića 2
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הארמון העירוני
הארמון העירוני לשכירות מעוצב ברוח של
 בעל יצירתיות שמבדילה,הזצסיון הוינאי
 האדם שיצר של.אותו משאר הבנינים בעיר
 הוא.הבניין הזה הוא האדריכל פאל ודס
הצליח לעצב את הבניין הזה דרך קונספט
 יצירת ובחירת, צורות פשוטות,מודרני
 בכך הצליח ליצור ערך,חומרים שונים
 הסגנון הגאומטרי של הזצסיון.אסתטי כזה
השקט בשילוב עם דמויות אנושיות נעימות
 פסיפס,)על רקע זהוב (מתחת למגדל הפינה
עדין עם תצוגות ציפורים מסוגננות (מהצד
 מסכות עשויות ברזל (מעל הדלת,)התחתי
הקדמית) – דבר שמהווה השפעה ישירה של
.ציירים ואדריכאלים וינאים לאורך השנים
היום בקומת הקרקע של הבניין הזה יש
, בה נראה כאילו שהזמן נעצר,קונדיטוריה
בה ניתן מרגישים את הרוח של הימים
. העידן היפה- העתיקים

קרמיקה ז'ולאני

ЖОЛНАИ (ZSOLNAY)
КЕРАМИКА
Архитектура стиля модерн, особенно венгерского
варианта,
богато
украшена
глазурованной
расписной керамикой, которая современные и
функциональные здания облагораживала, делала
их более гуманными и более тёплыми. Завод
керамики «Жолнаи» в Пече в Венгрии был основан
в 1852-ом году Миклошем Жолнаи. После смерти
Вилмоша управление заводом принял его сын
Вилмош. Вилмош Жолнаи запустил новые виды
керамической глазури. Пирогранитом, это общее
название группы морозостойкой строительной
керамики, облицовывались кровли и украшались
многие фасады домов в стиле модерна в Суботице.
В конце XX века в центре Суботицы из Жолнаи
керамики построены Зелёный и Голубой фонтаны.
Благодаря специальному способу изготовления
фарфора, созданного на заводе Жолнаи, получена
новинка – эозиновая глазурь. Это уникальное
покрытие фарфора при котором получается
металлический бронзовый оттенок, который
называли свет зари. Эозиновые плитки и рельефы
можно видеть на ступеньках парадного входа
в Ратушу. Жолнаи керамика качественная, она
даже после столетия пленяет яркими красками
и попрежнему привлекает взгляды посетителей
богатством и игривыми формами.

НАЁМНЫЙ ДВОРЕЦ СИМЕОНА
ЛЕОВИЧА
В 1893-ем году, в период строительства
дворца Симеона Леовича, в Суботице стал
складываться стиль модерн. Некоторые из
особенностей этого стиля: отказ от старых
форм, стремление к созданию одновременно
и эстетически красивых и функциональных
зданий, асимметрия - новые материалы,
всё это можно найти на этом объекте.
Архитекторы, которые проектировали здание
были предшественниками стиля модерн, т.е.
его венгерского варианта. Это были самые
известные венгерские мастера Эдён Лехнер и
его сотрудник Дьюла Партош.

 במיוחד אלו שנעשו שבסגנון,בנייני הזצסיון
,ההונגרי הם מועשרים בקישוטי קרמיקה רבים
שפכו את הבניינים המודרניים והמעשיים
 מפעל הקרמיקה.ליותר אנושיים וחמים
 בבעלות מיקלוש,"ז'ולאני" מפצ'וי בהונגריה
 הוקם בשנת,ז'ולאני והיורש שלו הבו וילמוש
 הבן וילמוש ז'ולאני יצר סוגים חדשים.1852
 פירו גרניט הוא השם.של קרמיקה וגלזורות
הידוע של כל הקרמיקות לשימוש החיצוני
,אשר סובל תנודות טמפרטורה גדולות
מכוסים בגגות זצסיוניות ומעוטרים בחזיתות
, לאחרונה.זצסיוניות רבות בעיר סובוטיצה
 נבנו במרכז העיר מזרקות,20-בסוף המאה ה
ירוקות וכחולות שהיו עשויות מקרמיקה
.ז'ולנאי
בזכות תהליך ייצור הפורצלן המיוחד שתוכנן
, אוזין-  נוצר חידוש נוסף,במפעל ז'ולנאי
 אפשר,וגלזורות המתוארות כאור השחר
להבחין באריחים מאוזין על המדרגות
.החגיגיות של בניין העירייה
קרמיקה ז'ולאני עברה את מבחן האיכות
כאשר אחרי מאה שנה היא לא איבדה את
 היא עדיין מושכת בעושר שלה.צבעיה
.ובצורתה המעניינת

'ארמון סימיון ליוביץ
הזצסיון נכנס לסובוטיצה בבנית הארמון של
 חלק מהתכונות של סגנון.1893 ליוביץ' בשנת
 פרופורציות, דחייה של צורות ישנות:זה הם
–  חומרים חדשים, אסימטריה,מותאמות לאנשים
 האדריכלים.אשר יכולים למצוא אותם בבניין זה
שתכננו את הבניין היו המייסדים של האמנות
 אלה היו. בסגנון ההונגרי שלו,הזצסיון החדשה
האדריכלים ההונגריים הכי המפורסם להנר ושותפו
.ג'ולה פרטוש

Park Ferenca Rajhla 11
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НАЁМНЫЕ ДВОРЦЫ
ШАЛАМОНА ЗОНЕННБЕРГА
Оба дворца были возведены в 1910 году
по проектам Исидора Штрасбургера
и Лайоша Гомбоша. Здание на улице
Ђуре Ђаковића (в настоящее время
Генеральное консульство Венгерской
Республики) является одним из лучших
образцов венгерской сецессии. Яркие
краски мотивов стилизованных цветов
и растений на декоративных элементах
из
Жолнаи
керамики
подражали
венгерским народным мотивам. Фасад
другого дворца по-проще под влиянием
Венского стиля модерн с декоративными
элементами венгерского стиля модерн с
декоративными элементами венгерского
фольклор.

ארמון שלמון סוננברג
 לפי הפרויקטים1910 שני הארמונות שלו הוקמו בשנת
 הבניין ברחוב.של איסידור שטרסבורגר ולאיוש גומבוש
ג'ורה ג'אקוביץ' (כיום הקונסוליה של הרפובליקה
ההונגרית) מייצג את אחת הדוגמאות היפות ביותר של
 הצבעים הפרחוניים של צמחים.סגנון הזצסיון ההונגרי
עם פרטים דקורטיביים מקרמיקת ז'ולאי היו מודל לחיקוי
 חזית הארמון השני היתה.בהשראת העממיות ההונגריות
 אך בשילוב עם,פשוטה יותר בהשפעת הזצסיון הוינאי
.פרטים דקורטיביים של הזצסיון ההונגרי
Đure Đakovića 3 i Matije Korvina 10

ДВОРЕЦ ГОСТИНИЦЫ
ЗЛАТНО ЈАГЊЕ
Фасад гостиницы Златно јагње из 19
века переоформил в 1904-ом году
местный архитектор Титус Мачкович
в стиле Мюнхенского югендштиля. В
восьмидесятых годах прошлого века,
здание было снесено и построено новое по
образцу старого. В этом здании нежного
вида долгие годы был Дом армии.

''ארמון של מלון ''טלה הזהב
- ZLATNO JAGNJE

 הותאמה19- מהמאה הZlatno jagnje חזית מלון
 על יד האדריכלי,לסגנון הזצסיון של מינכן – יוגנדסטיל
 בשנות השמונים של המאה.'המקומי טיטוס מצ'קוביץ
 ובמקומו נבנה בניין,הקודמת נהרס הבניין של המלון
 בבניין הזה בעל המראה.חדש ברוח של הבניין הישן
.העדין נמצא בית הצבא למשך שנים רבות
Korzo 3
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ДВОРЕЦ ГЕНЕРАЛЬНОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА ВЕНГРИИ
Несмотря на большие размеры и
отличное месторасположение, здание
бывшего банка по сравнению с Ратушой,
Центральной площадью, и когда-то
монументальным зданием театра, вблизи
которого он расположен, - остаётся
незамеченным. Банк был построен в
1911-ом году в Геометрическом стиле
венского модерна по проекту архитектора
Альфреда Хайош.

ארמון בנק האשראי הכללי ההונגרי
 בניין הבנק,על אף היותו גדול במיוחד ובמיקום יוצא דופן
 הכיכר הגדול ובניין,לשעבר בהשוואה עם בית העירייה
- התיאטרון המונומנטלי לשעבר שנמצאים בסביבתן
1911  הבנק נבנה בשנת.נשאר ללא הבחנה מיוחדת
בסגנון של גיאומטרי של הזצסיון הוינאי על פי הפרויקט
.של אדריכל הבודפשטי אלפרד היוש
Trg republike 2

ДВОРЕЦ ЙОЖЕФА
РОСНОВСКОГО
Дворец был спроектирован местным
архитектором
Титусом
Мачковечем
в 1909-ом году. Это единственное
трёхэтажное здание на этой улице в стиле
модерн. Фасад этого дворца, как и фасады
других объектов Мачковича были под
влиянием венгерской и Дармштадской
сецессии, но не напрямую, а через братьев
Ваго, архитекторов из Будапешта.

ארמון ג'וזף רונזופסקי
ארמון ג'וזף תוכנן על ידי האדריכל מסובוטיצה טיטוס
 זהו הבניין הזצסיוני הדו קומתי.1909 מצ'קוביץ' בשנת
 כמו מבנים, החזית של הארמון הזה.היחיד ברחוב כולו
 מושפע בזצסיון,'זצסיוניים אחרים שנבנו על ידי מצ'קוביץ
 אבל לא ממש ישירות אלא,הוינאי והזצסיון של דרמשטט
. אדריכלים מבודפשט,דרך האחים ואגו
Štrosmajerova 22
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ДВОРЕЦ ДУШАНА
СТОЙКОВИЧА
Хотя дом был спроектирован ещё в
начале XIX века, свой сегоднящний вид
дворца приписыпают архитектору Гезе
Коцка. Несмотря на то, что он был самым
верным представителем Неоренессанса
в Суботице, фасад этого здания создан
в стиле Венского модерна. Здание богато
украшено орнаментами в стиле модерна.
Очень красив эркер на углу здания, под
которым опоры формы большой ракушки.
После реконструкции здание получило
новую функцию. В нём был открыт
ресторан.

'ארמון דושן סטויקוביץ
 כאשר המראה,19-הארמון תוכנן בתחילת המאה ה
 על אף.הנוכחי שלו תוכנן על ידי האדריכל גזה קוצקה
שהוא היה הנציג הנאמן ביותר של סגנון הרנסנס החדש
1907  אלא שהוא תכנן את הבניין הזה בשנת,בסובוטיצה
 מה שמעניין שבנוסף לעיטורי.בסגנון הזצסיון הוינאי
 יש גם עיצוב של פינת הבניין המוחזקת,הזצסיון העשירים
 הבניין קיבל פונקציה חדשה, לאחר השיפוץ.בצדף גדול
.והפך להיות בניין אירוח
Trg republike 10

ДВОРЕЦ
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО
БАНКА
Массивное двухэтажное здание, которое
создаёт впечатление безопасности и
стабильности, спроектировал 1901-ом
году Ференц Райхл. Влияние стиля модерн
можно заметить на деталях здания. Это
многочисленные декоративные элементы
в виде женских лиц, головы Меркурия,
цветов подсолнечника, ульев. Ключи и
дверные ручки в форме сфинкса. Это
символи богатства, безопасности и
засекреченности вкладов.

הונגרי-ארמון הבנק האוסטרו
מבנה מסיבי הבנוי מקומה אחת שנותן את הרושם של
.1901  תוכנן על ידי פרנס רייכל בשנת,ביטחון ויציבות
השפעת הזצסיון על בניין זה מתבטאת במספר רב של
 פרחי, ראשי מרקור, כמו פני נשים,אלמנטים דקורטיביים
 מפתחות וידיות של דלתות בצורת, כוורות,חמניות
 ביטחון וסודיות של,ספינקס – אשר הוו מסר של עושר
.התפקיד
Dimitrija Tucovića 15
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СЕЦЕССИЯ НА ПАЛИЧЕ
Палич - название озера и поселения, которое
находятся в 8 км к востоку от города Суботицы. В
конце XIX века Палич стал известным курортом
и элитным местом отдыха. В XX веке работы
в связи с расширением и реконструкцией
курорта были доверены архитекторам Марселю
Комору и Деже Якобу, которые в Суботице
спроектировали Ратушу и Синагогу. В 1912-ом
году было торжественное открытие комплекса
на Паличе, по венгерскому варианту стиля
модерн, который выполнен под вдохновением
народного искусства Трансильвании. Это:
Водонапорная башня, Большая терраса, Женский
пляж, Музыкальный павильон и Мемориальный
фонтан.
Эти сооружения разные по назначению, и
по выбору материалов, дизайну. Все они
красного цвета, характерны для Палича и все
они уникальны. Идею соединить архитектуру
с окружением Комору и Якову удалось здесь
до совершенства. Они отвергли классический
стиль строить здания вдоль улиц и бульваров,
по котором люди проходят мимо зданий
не замечая их. Здесь прохожие идут через
Водонапорную башню и через Большую террасу.
Используя переходы, подъезды и террасы,
исчезает строгое разделение между внешним
и
внутренним
пространством.
Природа
переплетается с архитектурой и дизайном
интерьера, что является самой большой
ценностью этих зданий стиля модерн.
Все перечисленные сооружения являются
символами Палича. Их необычная архитектура,
предназначена для отдыха и удоволыствия, и
сто лет спустя привлекает посетителей.

'הזצסיון בפאליץ
 ממוקם, הוא אגם ויישוב בעלי אותו שם,'פאליץ
 הוא זכה בתהילה. ק"מ מזרחה לסובוטיצה8
שלו כספא טבעי ואתר נופש משובח בסוף המאה
 הופקד השיפוץ-20  בתחילת המאה ה.19-ה
וההרחבה של המקום לאדריכלים מרסל קומור
ודז'ה ג'קב שעיצבו גם את בית העירייה ואת בית
 המבנים בפאליץ' השייכים.הכנסת בסובוטיצה
לגרסה ההונגרית של הזצסיוני בהשראה מהאמנות
 אלה.1912  נפתחו בשנת,העממית של ארדליה
 בניין חוף, המרפסת הגדולה,הם מגדל המים
. ביתן המוסיקה ומזרקת הזיכרון,הנשים
כל אחד מהבניינים האלה שונה בהתאם למטרה
 הבנייה והצבע, אבל ומבחינת בחירת החומר,שלו
.האדום של פאליץ' –הם דברים ייחודיים לבניינים
את הרעיון של חיבור הארכיטקטורה והאווירה של
. הובילו קומור ודג'קב אותו לשלמות,הפארק הגדול
 בדחיית הבנייה הקלאסית הנמוכה לאורך,לכן
הרחוב או הטיילת שלידם אנו עוברים לעתים
-  אבל לא נכנסים או לא שמים לב להם,קרובות
.כאן אנו עוברים דרך מגדל המים והמרפסת הגדולה
 נעלמה,על ידי בניית מעברים ומרפסות כאלה
 השילוב של.החלוקה בין המרחב החיצוני לפנימי
 הארכטקטורה החיצונית ואדריכלות הפנים,טבע
הוא כנראה הערך הגבוה ביותר של מבנים הזצסיון
 כל המבנים האלה הפכו להיות הסמלים של.האלה
 הארכיטקטורה יוצאת הדופן של מבנים.'פאליץ
אלה שנועדו למנוחה ולהנאה היא עדיין כובשת את
 ומושכת את המבקרים גם לאחר,הלב ואת העין
.יותר ממאה שנה
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ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
По своей форме водонапорная башня
напоминает павлина, который по ранему
християнству был символом воскресения.
Он выбран для представления нового
начала будущего курорта.

מגדל המים

 שהוא,הצורה של מגדל המים מזכירה מופע של טווס
 הוא.סמל נוצרי קדום שמסמל את תחיית ישו מהמות
נבחר לייצג את ההתחלה החדשה של מרכז הנופש
.העתידי

БОЛЬШАЯ ТЕРРАСА
Задуманная как универсальный объект
и в настоящее время имеет аналогичную
функцию. На первом этаже были
рестораны и кондитерская, на втором
- роскошный бальный зал и сегодня
современный конференц-зал.

המרפסת הגדולה
המרפסת הגדולה תוכננה במטרה שתהווה בניין רב
 בקומה.תכליתי אשר עדיין שומרת על אותה פונקציה
 בקומת הקרקע היו,הראשונה היה אולם ריקודים מפואר
. והיום הוא אולם קונגרס מודרני,מסעדות וקונדיטוריה

ЖЕНСКИЙ ПЛЯЖ
В те времена, когда строили пляж,
люди жили по другим обычаям. Во
время купания женщины должны были
скрываться от взглядов мужчин.

בניין חוף הנשים
. היו סטנדרטים חברתיים שונים,בעת הקמת הבניין הזה
 הנשים היו מוכרחות להסתתר מעיני העוברים,בזמנו
.והשבים כשהיו מתרחצות באגם
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН
Это самое маленькое сооружение стиля
модерн. Музыкальный павильон был и
остался местом для оркестра во время
концертов.

ביתן מוסיקה
 גם בעבר,בניין הקטן ביותר של הזצסיון הוא ביתן המוזיקה
.וגם היום הוא משמש מקום להופעות וקונצרטים

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНТАН
Мемориальный фонтан был построен в
честь завершения работ стиля модерн на
Паличе. Он является центральной точкой,
когда направляемся от Водонапорной
башни к озеру.

מזרקת הזיכרון

מזרקת הזיכרון הוקמה לכבוד סיום הבנייה של סגנון הזצסיון
 והיא הנקודה המרכזית שאנו מסיימים בה כאשר,'בפאליץ
.מתחילים להסתכל מהצד של מגדל המים לכויוון האגם

ГОЛУБЫЕ ВАЗЫ НА ПАЛИЧЕ
Две большие голубые вазы из Жолнаи
керамики, изображающие Бога воды, стоят
в Большом парке перед двумя гостиницами.
В 1910-ом году владелец завода керамики
Жолнаи в Пече подарил эти вазы городу
Суботице.

'אגרטלי פאליץ
 שעשויים מקרמיקהת ג'ולנאי, גדולים,שני אגרטלים כחולים
 הנמצאים לפני שני בתי מלון,עם צורות של אלילי המים
 כמתנה מבעל מפעל1910  והם הגיעו בשנת,בפארק הגדול
.הקרמיקה ג'ולנאי לפאליץ' ולסובוטיצה
21
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Туристическая организация Суботица выпустил эту брошюру для продвижения
туристского предложения и информировать туристов. Информация, содержащаяся
в брошюре, собрана добросовестно, опираясь на имеющуюся информацию. Таким
образом, Туристическая организация Суботицы не может гарантировать, что публикуемая
информация обязательно является всеобъемлющей, точной, полной или актуальной.

כתב ויתור
 המידע הכלול בחוברת נאסף בתום.ארגון התיירים של סובוטיקה הוציא חוברת זו לקידום הצעת התיירים והכרת התיירים
 ארגון התיירות של סובוטיקה אינו יכול להבטיח כי המידע המתפרסם הוא בהכרח, לפיכך. ממסר על המידע הקיים,לב
. שלם או מעודכן, מדויק,מקיף

МАРШРУТ В СТИЛЕ МОДЕРН /  הדרך של הזצסיוןautor: Turistička organizacija
grada Subotice; fotografije: Turistička organizacija grada Subotice. - Subotica, 2020
(Subotica: Birografika MB doo). - 24 str.; fotogr. u bojama; 21 cm
Uporedo ruski tekst i hebrejski prevod. - Tiraž 5.000.
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