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Szabadka a széles Pannon síkság szívében, a kietlen homokpuszta és a termékeny 
löszös fennsík határvonalán, a Duna és a Tisza között terül el. A város nemrég 
ünnepelte fennállásának hatszázadik évfordulóját, mely idő alatt a több mint 
fél évezrede emelt várerődből egy nyitott és szélesen elterülő, hét kapun át 
megközelíthető várossá fejlődött, amely belesimul a rónaságba, stílusban és 
szellemiségben egybeforrva azzal. Szerencséje volt, hogy Bácsország egy részének 
központjává vált és az is maradt, minek folytán képes volt fejlődni és magát számos 
értékes szecessziós épülettel ékesíteni. Közülük szépségével és méreteivel is kitűnik 
a Városháza, a szecessziós építészet és a kézművesség remekműve, egyike Szerbia 
hét csodálatos építményeinek. Az előtte elterülő főtértől a város sugárszerűen terjed 
szét, a síkság beláthatatlan messzeségébe, egészen a szántóföldekig, legelőkig és 
erdőkig. 

A várost egykor különösebb rend és rendszer nélkül szétszórt tanyák vették körül. 
Közülük mára már csak néhány maradt fenn, helyettük utcákba rendezett falvak 
alakultak ki, a tanyák és csárdák emlékét pedig a dalok, az emlékezet és az egyre 
népszerűbb vendéglátói programok őrzik, melyek a nosztalgikus hangulatot ötvözik 
a modern kor különös izgalmakat kereső kalandvágyával.

Szabadka közvetlen közelében, a Pannon táj hangulatával összhangban a természet 
megalkotta, a szabadkaiak pedig megőrizték és felépítették Palicsot, a „síkság kék 
szemét”, az eltűnt Pannon tenger könnyét, „Szabadka csókját”, a város szebbik 
arcának tükrét. 

A nyitott, tágas, szélesen elterülő, kedves, soknyelvű és sok kultúrát ötvöző Szabadka 
évszázadok óta befogad és útra bocsát, ad és elvesz, többet nyújt mint amennyit 
kér, megvendégel, örömmel fogadja vendégeit és szívesen vendégeskedik. Így élik 
meg, ilyennek látják és szeretik látogatói – a mindig kedves vendégei.

Szabadka 
A rónaság hű képe
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Városi kalauz Városi kalauz 
Városi sétánkat kezdhetjük a Ferencesek teréről, nem messze a város keletkezésének 
helyétől, ahol ma szimbolikus erővel ötvöződik a régi és az új . Az egyik legrégebbi 
ház Szabadkán egy modern vendéglátóipari létesítmény mellett áll. 
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A ferencesek temploma
A XV. századból származó, középkori vár romjain épült 1736-ban a 
Szent Mihálynak szentelt ferences rendi templom. A mellette emelt 
rendház kápolnájában található Fekete Mária oltárkép kultuszát itt 
ma is hűen őrzik.

A szerb ortodox templom
A templom 1726-ban épült az egykori óváros 
legmagasabban fekvő részén. Mai barokk kinézetét 
1910-ben nyerte el, amikor új tornyot kapott és 
felállították az új képfalat. A templomot az Úr 
mennybemenetelének tiszteletére szentelték fel. 

Corvin utca
A gyalogos övezethez tartozó Corvin utca nevezetes kávéházai a város 
védjegyévé váltak. Kedvelt találkahelyei fiatalonknak, időseknek, a város 
polgárainak és turistáknak egyaránt.

A Raichle-palota – Képzőművészeti 
Találkozó Kortárs Művészeti Képtár
A saját családjának és tervezőirodájának otthont adó palotát 
Raichle Ferenc műépítész emelte 1904-ben. Az értékes anyagok, 
a színek különleges kombinációja, a homlokzat, a belső tér és az 
udvar játékos formája a szecessziós építészet kiváló példája. Ez 
a palota építőjének a szépség, a művészet, a családja és az élet 
iránti szeretetéről tanúskodik, ezért nem csoda, hogy legfőbb 
motívuma éppen a szívforma. Az épület ma a Képzőművészeti 
Találkozó Kortárs Művészeti Képtárnak ad otthont.

A Sokol Otthon és a Gyermekszínház
A művelődés és sport népszerűsítését szolgáló Sokol Otthon, a 
térség két háború közötti építészetének eme kiváló példája 1933-
ban nyitotta meg kapuit. Itt kapott helyet a Gyermekszínház és 
ideiglenesen a Népszínház Jadran színpada. 

www.suboticka-biskupija.info

www.likovnisusret.com 

www.deposi.co.yu 
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12A Jovan Nenad cár emlékmű 
Petar Palavičini szobrászművész alkotása a két világháború között 
keletkezett, jelenlegi helyére 1991-ben állították. Jovan Nenad vagy 
Cserni Jován ellentmondásos történelmi személyiség volt. Magát 
császárrá, Szabadkát pedig 1527-ben, rövid időre székvárossá 
nyilvánította.

www.biblioteke.org.yu/subotica/

www.suteatar.org

7 A Népszínház
A hat korinthoszi oszlopáról felismerhető klasszicista stílusú épület több 
mint 150 éve épült. A vándor színtársulatok már 1747-től játszottak 
Szabadkán. A leromlott állagú épület újjáépítési munkálatai 2007 nyarán 
kezdődtek meg, s az új épület elkészültéig a szerb, magyar és horvát 
nyelvű előadásokat a város más színpadain mutatják be.

A Korzó
A Korzó az egykori kereskedők útján létesült főutca. Neve gyakran változott 
a történelem során, mai elnevezése pedig arra utal, hogy ez a szabadkaiak 
kedvelt sétálóutcája. Két oldalát különböző stílusú épületek ékesítik: a 
neoreneszánsz, klasszicista, eklektikus és szecessziós palotáktól egészen a 
modern építményekig.

Ivan Sarić szobra
Ivan Sarić (1876-1966) kerékpározással és motorkerékpározással 
foglalkozott, de neve leginkább a repülés úttörőjeként maradt fenn, 
aki 1910-ben saját gyártmányú repülőgépével felrepült a szabadkai 
lóversenypályáról. Az emlékmű Oto Logo munkája.

A Városi Könyvtár
E neobarokk épület Raichle Ferenc tervei alapján készült. 
Jellegzetessége a két atlasz, melyek vállukon a város egyik 
legszebb erkélyét tartják. 1897-ben épült mint Nemzeti 
Kaszinó. A Városi Könyvtárat 1890-ban alapították.

A Költők tere
A parkosított téren három nagy szabadkai író mellszobra 
látható: Danilo Kiš (1935-1989), Csáth Géza (1887-
1919) és Munk Artúr (1886-1955), kiknek műveiben 
meghatározó szerepet játszik e táj.

A szökőkutak
A város központját két szökőkút ékesíti: a zöld 1985-ben, 
a kék színű pedig 2001-ben épült Zsolnay kerámiából, 
a város szecessziós épületeit díszítő kerámiákhoz és 
díszcserepekhez hasonlóan.
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A Városháza 
A Városháza, Szabadka központja és szimbóluma 1912-ben 
épült, Komor és Jakab neves építészek alkotásaként. Az európai 
szecesszió, a századforduló uralkodó stílusának díszítőelemeit itt 
a magyar népművészet motívumai gazdagítják stilizált virágok, 
kerámia virág-díszek és kovácsoltvas elemek formájában. 
Az épület központi helyisége a díszterem ékes vitrázsaival. 
A városháza ma is mint sok évvel ezelőtt a közigazgatási 
hivatalnak, a város kulturális intézményeinek, üzleteknek és 
bankoknak ad otthont. A 45 méter magas toronyból gyönyörű  
kilátás nyílik a városra és környékére.

A Dimitrije Tucović utca 
Ez az utca vásárló- és sétálóutcaként éli fénykorát, 
a népszerű városi sétányt, a Korzót és a Sugárutat 
köti össze. Két oldalát Szabadka központjára 
jellemző bérpaloták övezik, földszintjükön 
üzletekkel. 

A Városi Múzeum
A Városi Múzeum komplex múzeumi intézmény 
régészeti, népművészeti, helytörténeti, művészeti, 
természettudományi és a hagyatékokat képező 
gyűjteményekkel. Állandó kiállítása a Városháza 
nyugati szárnyában tekinthető meg, míg a többi 
kiállítás a Vágó fivérek által a darmstadti szecesszió 
stílusában tervezett és 1906-ban épült palotában 
kap helyet. Eme építészpáros alkotásait jellegzetes 
módon mindig madármotívumok díszítik, mint ezen 
az épületen is látható.

A Zsinagóga 
A magyar szecesszió jegyében épült 1902-ben. 
Stilizált tulipán, szegfű és pávatoll-motívumok 
díszítik. Merész és modern építészeti megoldásaival 
a szerkezet és díszítőelemek tökéletes összhangját 
képezi. Ez az építmény a Komor és Jakab építészpáros 
első szabadkai alkotása, és az egyik legszebb 
zsinagógának tartják Európa ezen részén.
www.sos-sinagoga.org.yu 

www.gradskimuzej.subotica.org.yu 

www.gradskimuzej.subotica.org.yu/gradskimuzej/index_eng.htm
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A Gimnázium 
A térség első gimnáziuma Szabadkán alakult 1747-ben. A gimnázium 
épületét a 19. század végén Raichle Ferenc tervezte. Itt található 
az egyik legnagyobb magyar író, Kosztolányi Dezső tiszteletére 
berendezett emlékszoba, és ide helyezték át az író egykori szülőházát 
jelző emléktáblát.

A Székesegyház
A késő barokk stílusban épült, a népnyelvben Nagytemplomként 
ismert templomot Avilai Szent Teréz, Szabadka védőszentjének 
tiszteletére szentelték fel, kinek alakja a város címerében is látható. 
A Székesegyház 1779-ben épült és azóta többször felújították. 1974-
ben a Pápa kis bazilika rangot adományozott a templomnak. 

A Fasizmus áldozatainak tere és a 
Szent Teréz tér
A fasizmus áldozatainak emlékére emelt közel 18 méter 
széles és 8 méter magas emlékmű Szabadka legnagyobb 
méretű emlékműve. A csoport című bronz dombormű 
Tomo Rosandić szobrászművész munkája. Az emlékművet 
1950-ben leplezték le. Az előtte kialakított pihenőn egy 
díszkút és a Kezek című szobor láthatók.

A Lifka Sándor Art Mozi és Művelődési Központ
A kulturális eseményeknek otthont adó művész mozi Lifka Sándorról (1880-1952) kapta 
nevét, aki 1900-ben megalakította az Osztrák-Magyar Monarchia első vándor filmszínházát, 
Szabadkán pedig 1910-ben megnyitotta az első állandó mozit. Emellett filmeket is forgatott, 
jelentősen hozzájárulva az európai filmművészet fejlődéséhez.
www.alifka.org 

www.gimnazija.subotica.net 

www.suboticasvterezija.org.yu 
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Gasztronómia: éttermek
Szabadka kiváló alkalmat nyújt a gasztronómiai élvezetekre is. A sós és édes ízek kavalkádjában különböző népek 
konyhái keverednek itt, a régi receptek vegyülnek az új gasztronómiai irányzatokkal. Szabadka és környéke a kiváló étkek 
hazája, így igen nehéz egy  specialitást kiemelni – mert mindegyik kitűnő. De talán mégis első helyen említhetnénk az 
aranylevest, a pörköltet, a paprikást, a gulyáslevest, a mákos kalácsot és a rétest. 
A szabadkai-horgosi homokpuszta borászati hagyománya igen hosszú múltra tekint vissza. A homokos talaj, a 
mérsékelt kontinentális éghajlat és a minőségi szőlőfajták igen kellemes ízű borokat adnak. A homoki borfajták közül a 
legelterjedtebbek a Kövidinka, a Kadarka, az Ezerjó és a Bouvier, de az újabb fajtákat is termesztik, mint például a Rizling, 
a Souvignon és a Chardonnay.
A szabadkai homokvidék gyümölcspálinkáiról is ismert, melyek közül legjobbak a birsből, körtéből, sárgabarackból 
készültek, leggyakoribb pedig az almapálinka. 
Gloria, a Gloria  szállodaban
Dimitrije Tucović utca 2., Tel.: 672-010, www.hotelgloriasubotica.com  
A ház specialitása: Gloria halfilé

Gurinović - Bunyevác konyha
Bajai út 32., Tel.: 554-934, www.gurinovic.com
A ház specialitása: Fatál

MG club
Zmaj Jova utca 6., Tel.: 680-690, www.simexgroup.com  
A ház specialitása: Pulykahús rakott tésztával

Népkör - Magyar konyha
Kossuth Lajos tér 11., Tel.: 555-480, nepkor.b2ss.net  
A ház specialitása: Népkör specialitás háromféle húsból

Panorama, a Galleria szállodaban 
Corvin Mátyás utca 17., Tel.:647-100, www.galleria-center.com  
A ház specialitása: Töltött hátszín Fero-módra, huszárnyárs

Patria, a Patria szállodaban 
Đure Đaković utca sz. n. Tel.: 554-500, www.hotelpatria.rs
A ház specialitása: pörkölt

Shiraz
Palicsi út, Tel.: 686-220, www.shiraz.rs 
A ház specialitása: Borjúval töltött üsző

Bates - Szerb konyha
Vuk Karadžić utca 17., Tel.: 566-088
A ház specialitása: Birka paprikás

Az egykoron híres szabadkai kávéházak hagyományát őrző éttermek még az 
Iparos Kamara, a Madera, a Play Off,  a Šajóhoz címzett, stb.

Gyorséttermek:
McDonald’s, Szabadság tér 1.
Green Food, Raichle park sz.n.
Lipa Pékség, Đuro Đaković utca 17.

Gasztronómia: kávézók – 
pizzériák és cukrászdák
A laza hangulatú pizzériák és kávézók, a kellemes belső terek, teraszok és kerthelyiségek a fiatalok és idősebbek 
kedvelt találkozóhelyei, ahol megpihennek egy-egy kávé mellett, elfogyasztanak egy könnyű ebédet vagy 
megvacsoráznak a nemzetközi konyha specialitásaiból válogatva.
Basch-ház  
A 120 éves ház kellemes környezetében található a modern európai irányzatokat követő étterem, 
a koktél bar és galéria. Érdekes koncertek, kiállítások és a nem mindennapi ételkínálat az, ami 
ezt a helyet kiemeli a többi étterem közül. 
Lazar cár utca 3. Tel.: 552-292, www.bashkuca.com  

Boss
A szabadkaiak és vendégeik egyik legkedveltebb szórakozóhelye egy pizzeriából, kávézóból és 
átriumból áll. A kiváló kiszolgálás, a melegséget sugárzó környezet és a szecessziós palota 
árnyékában fogadó kellemes hangulat, valamint a minőségi ételek és italok gazdag választéka 
miatt ez a hely Szabadka idegenforgalmi kínálatának egyik kihagyhatatlan pontja. 
Corvin Mátyás utca 7-8. Tel.: 551-111, www.bosscaffe.com 

Denis 
Főleg az olasz konyha fantáziadús gasztronómiai kínálatával és kiváló borokkal várja a vendégeket 
ez a modern kialakítású belső térrel, és egyedülálló, igazi esztétikai élményt nyújtó kerthelyiséggel 
rendelkező étterem. 
Radić fivérek utca 24. Tel.: 551-155, www.denis.subotica.org  

A Régi Pizzéria  
A város legrégebbi pizzériája 1977 óta működik. Kínálatában több mint húsz különféle pizza szerepel. A pizzéria emeleti részében borozó található, ahol 
nyolcvan borfajta közül válogathatunk. Corvin Mátyás utca 5. Tel.: 551-835   

Egyéb kávézók – pizzériák: Gentlemen’s Pub, Nirvana  stb.

A szabadkai cukrászdák még őrzik a „régi szép idők” szellemét. Közülük néhány ma is ápolja az egykori 
hagyományokat: kifogástalan kiszolgálással, márványasztalokkal, csipketerítőkkel és nagy ablakokkal várja a 
vendégeket akik beszélgetnek, csevegnek vagy újságot olvasnak, az elengedhetetlen kávé és habos sütemény 
mellett, amit egy pohár víz kíséretében szolgálnak fel. 

     

     Bread & Co – a cukrászda, amelyből a legszebb kilátás nyílik, Köztársaság tér 14., Tel.: 533-603 

     Bódis – a város legrégebbi cukrászdája, Rudics utca. 1., Tel.: 559-258    

     Papillon – a nemes szellemiséget sugárzó cukrászda, Dimitrije Tucović utca 11.

     Pelivan – a város legjobb fagylaltozója, Szabadság tér 4., Tel.: 539-021

     Plato – a könyvek mellett sütemény is kapható, Jovan Nenad cár tér 2-4., Tel.: 670-220  

     Ravel – a cukrászda, ahol megállt az idő, Nušić utca 2., Tel.: 554-670
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Szálláshelyek
Szabadka szállodai kínálata napról napra gazdagodik, s a régi, hagyománnyal rendelkező hotelek mellett 
folyamatosan újak is létesülnek. Négy csillaggal rendelkeznek a Galleria, a Gloria és a Patria szállók, van több 
három csillagos szálláshely, a Szabadkára érkező fiatalok rendelkezésére pedig két ifjúsági szálló áll. Valamennyi 
szálláshelyet a hagyományos vendégszeretet és a szolgáltatások magas szintje jellemzi. 

Hotelek és motelek
Hotel Galleria ****, Corvin Mátyás utca 17., Tel.: 647-111, www.galleria-center.com 
Elhelyezkedés : városközpont. Férőhelyek száma: 180, Konferencia terem, bál terem;
Hotel Gloria ****, Dimitrije Tucović utca 2., Tel.: 672-010, www.hotelgloriasubotica.com  
Elhelyezkedés: városközpont. Férőhelyek száma: 70, Konferencia terem ; fitness terem;
Hotel Patria ****, Đure Đaković utca sz.n., Tel.: 554-500,  www.hotelpatria.rs 
Elhelyezkedés: városközpont. Férőhelyek száma: 315, Konferencia terem, fitness-wellness központ;
Hotel PBG ***, Harambašić utca 19-21., Tel.: 556-542, www.pbghotel.co.yu
Elhelyezkedés: lakónegyed, Férőhelyek száma: 60;
Hotel Evropa **, Velebit utca 69., Tel.: 562-766, www.hotelevropa.co.rs 
Elhelyezkedés: kereskedelmi negyed. Férőhelyek száma: 23;
Motel Denis *, Aksentije Marodić utca 56., Tel.: 567-210, 
Elhelyezkedés: déli bekötőút. Férőhelyek száma: 45;
Vila Royal Crown, Zombori út 75., Tel.: 533-666, www.vilaroyal.rs 
Elhelyezkedés: kereskedelmi negyed. Férőhelyek száma: 50;

Szálláshelyek és hosztelek
Alexander A, Szegedi út 86., Tel.: Tel.: 686-840, www.aleksandera.co.yu 
Elhelyezkedés: keleti bekötőút. Férőhelyek száma: 65; 
Vila Modena, Vladimir Majakovszkij utca 24.,Tel.:555-434, www.vilamodena.com 
Elhelyezkedés: lakónegyed. Férőhelyek száma: 28, fitness terem;
Mecosano, Jó Lajos utca 42., Tel.: 524-744, www.mecosano.info
Elhelyezkedés: lakónegyed. Férőhelyek száma: 20, Squash pálya, fitness-wellness központ;
Gat, Gundulić utca 42.,Tel.: 557-345, www.gat.subotica.info
Elhelyezkedés: lakónegyed. Férőhelyek száma: 10;
Malkon-1, Stipan Kopilović utca 15., Tel.: 553-510 
Elhelyezkedés: a buszpályaudvarnál. Férőhelyek száma: 14;
Malkon-2, (hosztel) Zeta utca 22., Tel.: 553-510 
Elhelyezkedés: lakónegyed. Férőhelyek száma: 35;
Malkon-3, (hosztel) Széchenyi István utca 8., Tel.: 553-510; 
Elhelyezkedés: városközpont. Férőhelyek száma: 20 (2009-től: 200), 500m2-es terem;
Középiskolás Diákotthon, (hosztel) Harambašić utca 22., Tel.: 555-510, 
www.internatsu.edu.yu 
Elhelyezkedés: lakónegyed. Férőhelyek száma: 23 (a vakáció ideje alatt 350);
Szent Endre Villa, Szegedi út 55. – épülőfélben

Vásárlás
Szabadkán viszonylag kis területen megtalálhatjuk a neves világmárkák üzleteit, kiváló könyvesboltokat és számos 
aranyművest. A pompás homlokzatok mellet a város egyik nevezetessége a helyiek által Ócskapiacnak nevezett 
bolhapiac, ahol a négy világtáj kereskedelmi útvonalai keresztezik egymást. 
A Városháza északi bejárata  mellett található galériában és ajándékboltban vásárolhatunk szalmaképeket, búzacsokrokat, mézeskalács-
szíveket vagy Szabadkáról szóló, gazdagon illusztrált könyveket, melyek szép emlékei lehetnek az itt töltött napoknak.
Szabadság tér 1., Tel.: 626-793

Piacok 
Kisbajmoki piacközpont, Zombori út 70.  
Tejpiac, Komor es Jakab tér
Zöldike, Harcosok sorakozója lakótelep
Vegyespiac, Tesla-telep

Bevásárló központok 
Square Center, Jovan Nenad cár tér 2-4.
Átrium, Galleria Szálloda, Corvin Mátyás utca 17.

Vásárló utcák 
Korzó, Strossmayer utca, Rudics utca, Matko Vuković utca és 
Dimitrije Tucović utca

Árúházak
Mega Rodić, Szegedi út 92.
024, Szegedi út 80.
KTC, Pacséri út 61.
Idea, Belgrádi út sz.n.
Tuš, Banijska utca sz.n.
Zipper, Belgrádi út 117.                         

Sportlétesítmények
Sportcsarnok, /kosárlabda, röplabda és kézilabda/, Szép Ferenc utca 3.
Teniszpályák, Sétaerdő sz.n.
Városi uszoda, /úszás és vízilabda/, Grabovačka utca sz.n.
Kis stadion és műjégpálya, /gyephoki, műkorcsolya, torna, súlyemelés, 
birkózás, asztali tenisz és kerékpározás/, Raichle Ferenc park 12.
A Sever F.C.pályája, Magnetna polja 6.
A Bácska F.C: pályája, Zombori út 77
Lóversenypálya, Franjo Supilo utca 2
Városi stadion, /labdarúgás és atlétika/, Belgrádi út
Squash pálya, Jo Lajos utca 42.
Teke pálya, Proleterskih brigada utca 84.
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Kultúra
A színházi és mozielőadások, irodalmi estek, a Városháza dísztermében vagy a két templomban tartott 
hangversenyek vagy a három nemzeti művelődési központ valamelyikének kulturális programjai a különböző 
igényeknek is megfelelnek és egy-egy kellemesen eltöltött estét ígérnek.  

Az eseményekről, rendezvényekről és programokról a Turisztikai Információs Központ vagy a  
www.visitsubotica.rs honlap révén lehet értesülni.

Színházok
Népszínház, Jadran színpad, Raichle Ferenc park 12a., Tel.: 557-436, www.suteatar.org 
Kosztolányi Dezső Színház, Harambašić utca 4., Tel.: 557-471, www.kosztolanyi.org 
Gyermekszínház, Raichle Ferenc park 12a., Tel.: 557-715, www.deposi.co.yu 

Mozik
Korzó Mozi, Korzo 3, Tel: 553-670
Lifka Sándor Art Mozi, Harambašić utca 4., Tel.: 527-110, www.alifka.org 

Koncerttermek
A Városháza díszterme (koncertterem), Szabadság ter 1.
Szent Teréz templom, Katedrális tér 19., Tel: 553-610, www.suboticasvterezija.org.yu 
A ferencesek temploma, Ferencesek tere 12., Tel: 551-256, www.suboticka-biskupija.info
Zenede, Strossmayer utca 3., Tel.:553-837

Nemzeti  Művelődési Központok
Népkör Magyar Művelődési Központ, Kossuth Lajos tér 11., Tel.: 557-033, nepkor.b2ss.net
Bunjevačko Kolo Horvát Művelődési Központ, Preradović utca 4., Tel.: 555-589
Szent Száva Szerb Művelődési Központ, Köztársaság tér 16., Tel.: 556-117
Bunjevačka Matica Bunyevác Művelődési Központ, Korzó 8., Tel.: 557-213
Mladost Ifjúsági Művelődési Egyesület, Harambašić utca 4., Tel.: 552-216 
Roma Művelődési Központ, Harambašić utca 14.
Német Népi Szövetség, Karađorđe út 72., Tel.: 572-210
Szabadkai Ruszinok Egyesülete, Strossmayer utca 8., Tel.: 553-164

Muzeumok és  Galériáják
Városi Múzeum, Zsinagoga tér 3., Tel: 555-128 
www.gradskimuzej.subotica.org.yu 
Képzőművészeti Találkozó Kortárs Művészeti Képtár, 
Raichle Ferenc park 5., Tel.:553-725, www.likovnisusret.com
A Szabadegyetem Galériája, Jovan Nenad cár tér 15., 
Tel.: 554-600, www.openunsubotica.co.yu 
Galéria A Torony Alatt, Szabadság ter 1., Tel: 556-819
Szabadkai Galéria - ajándékbolt, Szabadság ter 1., 
Tel.: 626-793
Dr. Vinko Perčić Képtár, Makszim Gorkij utca 22., 
Tel.: 559-063

Könyvtárok
Városi Könyvtár, Dušan cár utca 2., Tel.: 553-115, 
www.biblioteke.org.yu/subotica/ 
Amerikai sarok, Dušan cár utca 2., Tel.: 673-580, 
www.ac-subotica.net

Éjszakai élet
Szórakozóhelyek
Alkatraz, Zágráb utca 23., www.clubalcatraz.eu

Péntekenként élőzene, szombatonként DJ rock és house zene.

Beer & Co., Corvin Mátyás utca 4., www.beersu.com

Jazz, blues rock élőzene minden csütörtökön, pénteken és szombaton.

Club Code, Szabadság ter 8., www.myspace.com/clubthecode

Hétvégeken DJ, techno és elektronikus zene.

Latino, Corvin Mátyás utca 10.

Hétvégenként DJ, folk zene.

Neptun, Dimitrije Tucović utca 2.

Péntekenként DJ house&folk, szombaton élő folk zene.

Pub, Ferencesek tere

Hétfőn és csütörtökön élő rock zene, minden második pénteken karaoke. 

Q-Bar, Corvin Mátyás utca 17., www.qbar.rs

Keddenként élő zene. a többi napokon  house zene van műsoron.

Renaissance, Corvin Mátyás utca 13., www.renaissance.co.yu 

Hétvégenként DJ, éjfélig house zene, éjfél után folk zene. 

Sax, Corvin Mátyás utca 10., www.saxcaffe.com 

DJ & élőzene: rock, jazz, rap, reagge, techno partik. 

Trubadur, Raichle Ferenc park 11.

DJ, techno és elektronikus zene.

Kaszinók és fogadóirodák
El Dorado, Nušić utca 32. (00-24) 

Premier, Nušić utca 19.
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Palics 
Palics település és az azonos nevű tó Szabadkától 8 kilométerre északra helyezkedik el. Az egykor sziksós tó iszapja 
és vize gyógyhatású volt. Fénykorát a XIX. és XX. század fordulóján élte, mint gyógyfürdő és nagyvilági üdülőhely. 
Az egykoron exkluzív fürdőváros ma is kedvelt kirándulóhely. Az idegenforgalom kezdetei Palicson az 1845-ös 
évhez kapcsolódnak, ugyanis ekkor építették meg az első gyógyászati célú fürdőt.
A nagy park (1840) egyedülálló hangulati egységet alkot, melyet a természeti értékek és az építészeti örökség 
ötvözete képez. Ezt az örökséget a festői szépségű palicsi villák mellett olyan monumentális, a pihenést és 
szórakozást szolgáló építmények képezik, mint a Víztorony, a Vigadó, mely modern, többfunkciós építményként 
reneszánszát éli, továbbá a Zenepavillon és a Női strand, melyek mindegyikét 1912-ben avatták fel, ünnepélyes 
keretek között. Valamennyi épület a szecesszió magyar változatában épült, tervezőik pedig azok az építészek 
voltak, aki a szabadkai Városházát és zsinagógát tervezték.
Vermes Lajos szabadkai nagybirtokos, a sport nagy szerelmese és versenyző, 1880 és 1914 között Palicson 
sportjátékokat szervezett, melyeken részt vett Közép-Európa több száz akkori legjobb sportolója. E célra számos 
sportlétesítményt és pályát építtetett, a versenyeket pedig az olimpiai szellemiség jegyében szervezte meg, 16 
évvel azelőtt, hogy Pierre de Cubertain megrendezte az első modernkori olimpiát. 
A Palicsról szóló történetben említést kell tenni az állatkertről is, amely koncepciója, szépsége, rendezettsége és 
az állatokhoz való viszonyulása révén az Európa ezen részén működő hasonló intézmények élvonalába tartozik, 
továbbá a termetes tölgyek árnyékában megbúvó, kőből épült Szabadtéri Színpadot, melyet sokan az európai film 
fesztiváljának helyszíneként ismernek. 

Ma Palicson három magas színvonalú szálloda, számos felújított villa, néhány panzió és sok kiadó szoba működik. 
A kiváló éttermek és kávézók, sportpályák, az állatkert, három rendezett strand, termál medence, kerékpárút, 
sétányok, a pezsgő kulturális élet, szórakoztató és sportprogramok, valamint a különféle rendezvények együttesen 
képezik a palicsi idegenforgalmi központ gazdag kínálatát. 
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Palics 
Szálláshelyek - Hotelek és villák
Park és Jezero****, Hősök parkja 9, Tel.: 753-112, www.elittepalic.co.yu
Férőhelyek száma: 107. Konferencia terem, kondicionáló terem, kerékpár kölcsönzés;
Prezident ****, Pennavin Olga utca 2., Tel.: 622-662, www.prezident.subotica.net
Férőhelyek száma: 100. Nyitott és fedett medence, wellness központ, konferencia termek;
Hotel Regina ***, Spliti fasor 21., Tel.: 754-695, www.villaregina.co.yu
Férőhelyek száma: 15; 
Vila Milord, Spliti fasor 19., Tel.: 602-800, www.vilamilord.com
Férőhelyek száma: 30. Nyitott és fedett medence, konferencia terem;
Lujza Villa, Vermes Lajos sétány  sz.n., Tel.: 753-004, www.vilalujza.com
Férőhelyek száma: 24; 
Vila Lago, Hegedűs József 16b., Tel.: 603-500, www.vila-lago.com
Férőhelyek száma: 30. Pezsgőfürdő, nyitott medence; 
Master, Kanizsa út 17a., Tel.: 602-540, www.palic.rs
Férőhelyek száma: 29. Konferencia terema;
Vila Lira, Horgosi út 144., Tel.: 753-032, www.maestoso.co.yu
Férőhelyek száma: 32;
Brvnara, Víkend-telep  sz.n.,Tel.: 754-024, www.brvnara-palic.com
Férőhelyek száma: 24;  
Palićka kruna, Víkend-telep 222.,Tel.: 755-750, www.palickakruna.co.yu
Férőhelyek száma: 50; 

Egyéb szálláshelyek
Vila Alexandar, Vila Elizabeth, Vila Jasmina, Vila Ricz stb., Tel.: 753-111, www.palic.rs

Egyéb éttermek
Kisvendéglő, Hősök parkja 9. Tel.:753-447
Halászcsárda, Vermes Lajos sétány  sz.n. Tel.:755-040
Vila Viktorija, Jezerska 15. Tel.:754-497
Brvnara, Víkend-telep  sz.n., Tel.:753-431
Ábrahám, Horgosi út 132., Tel.:755-012
Fontana, Víkend-telep  sz.n., Tel.:753-034

Egyéb Ostali restorani:
Akác, Kod Goluba, Paprika Csárda stb., Tel: 753-111, www.palic.rs

Kávézók és cukrászdák
Yachting Club, Vermes Lajos sétány, Tel.:753-096
Női strand, Vermes Lajos sétány, Tel.:754-698
Del Lago, Testnevelési park sz.n., Tel.:753-191
Paligo Cukrászda, Horgosi út 85., Tel.:754-930
Omega Pizzeria, Hősök parkja 2., Tel.:755-111
Tenisz club, Hősök parkja 16., Tel.:753-124
Elita, cukrászda, Spliti fasor1., Tel.:754-059

Egyéb kávézók és cukrászdák: Don Corleone, West, Pub, stb., Tel.: 753-111, www.palic.rs

TourInfo Iroda 
Kanizsa út 17a., 
Tel.: 753-111 
www.palic.rs

Internet kávézó  (00-24h)
Kanizsa út 17a., 
Tel: 753-111 
www.palic.rs

Állatkert    
Korfu utca 3, 
Tel.:753-075
www.zoopalic.co.yu 

1.Bagolyvár
2.Palicsi Olimpiai park
3.Öko-központ
4.Női strand
5.Szabadtéri Színpad
6.Víztorony
7.Vigadó
8.Zenepavillon
9.Emlék-kút
10.Ábel Park
11.Villamosmegálló
12.Gabrić Képtár
13.Abbazia Mozi 
14.Termál medence
15.Ferfi strand
16.Sportközpont
17.Homokpart

           Érdekességek: 

I A Szerelmesek padja, 
II A költők „Jóreménység-foka”, 
III A Sóhajok sétánya, 
IV A Hamvas-hárs, 
V Szellemébredés (szobor-
együttes) 
VI A Zsolnay amforák
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Látnivalók a környéken
A Kelebiai Ménes, a Majur Étterem és a Majur Villa
Szerbia legnagyobb lipicai ménesében megcsodálhatjuk a fiákerek, lovas szánok és lószerszámok 
gazdag gyűjteményét is. Emellett a látogatók megtekinthetik a lovakat a kifutóban, utazhatnak 
fiákeren vagy lovagolhatnak a kelebiai erdőkben. A ménes mellett, az évszázados fenyőerdőben 
található a vidék jellegzetes gazdaházainak stílusában épült Majur Étterem****, és a luxus-szálláshely, 
a Majur Villa. 
Majur Villa, Cím: Kelebia sz.n., Tel.: 646-646, www.vilamajur.com, Majur Étterem Tel.: 646-600; 
Kelebiai Ménes. Tel.: 789-063, www.lipicaner.com 

Čuvardić Bortanya
A régi családi szőlőskertben búvik meg a Čuvardić Bortanya, gazdag borkínálattal, melyben 
megtalálhatók a régi, őshonos borfajták úgy mint az újabb fajta borok is. Kisebb csoportok 
előre bejelentett látogatása esetén készítenek régi házias specialitásokat is. Cím: Edvard 
Kardelj utca 139., 
Tel.: 515-720,

Hrastovača Vadászlak 
Az erdő mélyén, közvetlenül a magyar határ közelében található a vadászlak, a 
gazdag vadászterület központja. A vadászlak mellett a látogatókat szálláslehetőség 
és vadászétterem is várja. A vadászat mellett kisebb csoportoknak szerveznek 
fotószafarit, reggeli fiákerkirándulást a vadászterületekre, reggelit az erdei 
tisztáson vagy egy pikáns, sütőharang alatt sült vadas ebédet is. 
Cím: Graničarska 109., 
Tel.: 550-482

Radanovác 
Radanovácon, félúton Szabadka és Palics között van ménes és lovas klub is, ahol 
lóidomítást végeznek, de lovagolni is lehet a közeli erdőkben. Cím: Radanováci 
utca 9/d., Tel.: 596-149. Nem messze a ménestől található a Bohém Tanya Étterem. 
Tel.: 063/544.044

www.vinskisalas.com

A Tőzeg-tó
A tó a múlt század 60-as éveiben keletkezett azon a helyen, 
ahol tőzeget termeltek ki. Ma itt sporthorgászati – pontyfogó 
versenyeket tartanak. A tavat az évszázados tölgyesen keresztül 
lehet megközelíteni, a látogatókat pedig rendezett játszótár és 
halételeket szolgáló klub-étterem várja. 
Tel.: 753-860,

A Ludasi Látogatóközpont
A Ludasi-tó különleges természetvédelmi terület a tavon kívül 
felöleli a környező lápos-mocsaras területeket is, valamint a 
Szelevényi puszta különleges természeti rezervátumot. A terület 
madárvilága igen gazdag, emellett számos ritka és veszélyeztetett 
növény és állatfaj élőhelye. A korszerű Ludasi Természetvédelmi 
Látogatóközponttól négy tanösvény indul, hosszuk 700-tól 5500 
méter. 
Cím: Hajdújárás, Preszpai utca 12., 
Tel.: 758-083,

Szúnyog Csárda a Ludasi-tó partján
A Ludasi Látogatóközpont mellett található a Szúnyog Csárda. A látogatókat itt 
érintetlen természet, náddal benőtt tópart és egy eredeti, náddal fedett házikó 
várja, egy egyedülálló szúnyog-emlékmű, és kiváló halétkek. A csárda májustól 
novemberig működik. Cím: Hajdújárás, Preszpai utca 12., 
Tel.: 758-083,

Róka Tanya
A százéves, hangulatosan berendezett tanya a Ludasi-tó keleti partján található. 
A házban érdekes néprajzi, régészeti és természeti gyűjtemény látható. A Róka 
Tanyán nincs áram, de ízelítőt kaphatunk a régies, hagyományos módon elkészített 
ételekből és a friss, kemencében sült kalácsból. A tanya április 15-től október 31-ig 
látogatható. 
Cím: Hajdújárás - Nosza, 
Tel.: 064/12-23-504,

www.tresetiste.co.yu 

www.ludas.rs 

 www.palic.rs

www.etnolife.org 
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Borkastély
Szőlőskertektől övezve, a hajdújárási Borkastély a borok széles választékát kínálja. Az e 
borászatból származó borok védett földrajzi jelzéssel rendelkeznek, a látogatók pedig 
borkóstolón vehetnek részt a rusztikus borpincében. A pince mellett a Borkastélynak van 
étterme is, amely a magyar konyhai specialitások gazdag választékát kínálja, és harminc 
kényelmes szobával rendelkezik. Cím: Hajdújárás sz.n., 
Tel.: 754-762,

Gulyás Csárda
Mindössze néhány kilométerre Palicstól, 
a Ludasi soron található a Gulyás Csárda. 
Egy struccfarmból, egy kis állatkertből, 
halastóból, játszótérből, panzióból és egy 
étteremből áll, utóbbi a mangalica- és 
strucc-specialitásairól híres.  Cím: Ludas, 
Ludasi sor 206., 
Tel.: 758-093,

Majkin Salaš Vendégfogadó és a Cvetni Salaš Villa
Palics határában, egy gyümölcsöskert közepén található a Majkin Salaš Vendégfogadó. Ez 
egy régi vajdasági tanya, ahol hagyományos ételeket, házi pálinkát és őshonos borokat 
szolgálnak fel, eredeti tamburazene mellett. A tetszetős környezetben a látogatók egyéb 
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint például a kocsikázás, horgászás a halastavon, 
stb. Az étterem melletti Cvetni Salaš Villa szállást is kínál. 
Cím: Palics, József Attila utca 79., 
Tel.: 753-276,

Szarvas Tanya
A homokpusztán épült tanyán megkóstolhatók a legjobb környező borospincékből származó, 
híres homoki borok, és magyar, vajdasági, sőt bosnyák specialitások is rendelhetők. Az etno-tanya 
étteremből és lakosztályokból áll, a természet és az érdekes építészeti megoldások harmonikus 
egységében. Cím: Lopudi utca 7., 
Tel: 753-586

www.vinskidvor.com

www.gulyascsarda.co.yu 

www.majkinsalas.co.yu

Szentkút
Palics délnyugati partján található a két vallás hívőinek közös zarándokhelye: Szűz Mária 
szentkúti kegyhelye, horvátul Bunarić, illetve Vodice, ahogyan a szerb ortodox hívők nevezik. 
A gondozott parkban két kis kápolna áll, melyek egész évben látogathatók, a búcsút pedig 
augusztusban tartják. Cím: Sándori tanyák 124., 
Tel.: 566-546 (Plébánia), 
Tel.: 566-122 (ortodox templom)

A sándori templom
Ebben a Szent Demeter tiszteletére felszentelt kis városszéli templomban található az a 
képfal, melyet a térségben keletkezett első műalkotásként tartanak számon. A barokk 
stílusú ikonosztáz valószínűleg Jovan Popović festőművész munkája, a városi ortodox 
templomból helyezték át ide, 1909-ben. 
Cím: Belgrádi út 159., 
Tel.: 566-122

Tavankút
A szalmából készített eredeti naiv művészeti alkotások 
kizárólag Szabadkát és környékét jellemzik. A Szabadka melletti 
Tavankúton már több mint húsz éve rendeznek szalmakép-készítő 
művészeti tábort. A Matija Gubec Horvát Művelődési Egyesület 
kiállítótermében őrzik többek között az e technikával készült első 
alkotásokat is. Cím: Tavankút, Marko Orešković utca 10., 
Tel.: 548-350,

Györgyéni tájház
A Györgyénbe, ebbe a Szabadka melletti kis faluba látogatók egyedülálló kiállítást tekinthetnek 
meg, minek során a használati tárgyaktól a mezőgazdasági szerszámokig felölelő néprajzi 
gyűjtemény mellett megcsodálhatják a szalmából készült koronák gyűjteményét is. A közeli 
templomban található a kereszt útjának a világon egyedülálló, szalmából készült ábrázolása. 
Cím: Györgyén 325., 
Tel.: 768-100

www.suboticka-biskupija.info

www.matijagubec.org.yu 
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Korisne informacije – Useful Information - Információk
Pozivni brojevi – Country & Area code – Nemzetközi és körzet-szám

+381 (0) 24

Željeznička stanica – Railway station – Vasúti pályaudvar
Bose Milićević bb, tel: 555-606, www.zeleznicesrbije.com 

Autobuska stanica – Bus terminal – Autóbusz pályaudvar
Senćanski put 3, tel: 555-566, www.sutrans.co.yu 

Iznajmljivanje automobila - Rent-a-car - Autókölcsönző 
Ascar, tel: 064.933.4.777, www.ascarrent.co.yu 

Taxi
tel: 581-581, 582-582, 970, 9761, 9762, 9765, 9766, 9767, 9769, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789 

Parking - Parking - Parkolási lehetőségek 
tel: 694-200, www.suparking.co.yu 

Depo za vozila - Towed  away car parking - Elszállított autók telephelye
Izvorska bb, tel: 555-311

Generalni konzulat Republike Mađarske, General Consulate of the Republic of Hungary, A Magyar Köztársaság Főkonzulátusa 
Đure Đakovića 1-3, tel: 626-300

Generalni konzulat Republike Hrvatske, General Consulate of the Rep. of Republik of Croatia, A Horvát Köztársaság Főkonzulátusa 
Maksima Gorkog 6, tel: 557-793

Internetkafe – Internet cafe -  Internetkávezó
Le Piaf, Korzo 9  

HotSpot 
Bash kuća, Cara Lazara 3, www.bashkuca.com 
Caffe Sax, M. Korvina 10, www.caffesax.com 

Hotel Gloria, D. Tucovića 2, www.hotelgloriasubotica.com 

Hitna pomoć – Urgent medical help - Mentőszolgálat
Petefi Šandora 24, tel: 94, www.shmp.info 

Apoteka (00-24) - Pharmacy - Gyógyszertár
Trg slobode 1, tel: 552-499, www.apotekasubotica.co.yu 

Pomoć na putu – Help on the Road - Segélyszolgálat
tel: (024, 063, 064) 789, www.ams.co.yu 

besplatan poziv - toll free number – ingyenes hívas 0800-009-009, 

Policija - Police - Rendőr 
Rajhlov park 1, tel: 92, 553-071

Saobraćajna policija - Traffic Police - Közlekedési Rendőr
Izvorska 1, tel: 556-238

Fotografije - Photo
www.marinowski.com, www.subotica.com, www.subotica.info

Rendezvények
Szabadka, január 21-én és február 14-én, Téli Bornapok, www.palic.rs

Palics, május elseje és másodika, Majális, www.palic.rs  

Palics, május elején, Trenchtown Fesztivál, az urbánus kultúra fesztiválja, www.trenchtown.org 

Szabadka, május közepén, Gyermekszínházak Nemzetközi Fesztiválja, www.lutfestsubotica.net 

Palics, május végén, Palicsi Borünnepek - Szent Orbán, www.palic.rs  

Palics, június végén, Etnofest, a világ kultúráit bemutató fesztivál,  www.etnofest.org 

Palics, június harmadik hétvégéje, A fürdőidény megnyitója, www.palic.rs  

A környező falvak egyike, július elején, Aratóverseny, az aratók versenye, www.duzijanca.co.yu 

Palics, július közepén, Európai Filmfesztivál Palics, www.palicfilmfestival.com 

Szabadka, augusztus közepén, Dužijanca, az aratóünnepség záró rendezvénye, www.duzijanca.co.yu 

Szabadka, augusztus végén, Interetno Fesztivál, www.interetno.net  

Szabadka, szeptember elseje, Szabadka Város Napja, www.subotica.co.yu  

Palics, szeptember végén, Szüreti Napok és Szabadkai Arany Kezek,  www.palic.rs 

Szabadka, december elején, Önöknek, szeretettel, ünnepi vásár, www.palic.rs 




