
Szabadka (Subotica) - Szerbia
http://www.vajdasagiturizmus.hu/szabadka.php
GPS: 46.101789,19.665559 (parkoló)

A Külügyminisztérium WEB lapján ez olvasható a beutazással kapcsolatosan:
A Vajdaság a magyar állampolgárok számára biztonságos térségnek számít. Az elmúlt három 
évben nem érte atrocitás az ide utazó magyar állampolgárokat.
Az EU tagországainak és a schengeni zóna államainak polgárai 2010. június 12-étől kezdődően �
90 napot nem meghaladó időtartamú látogatás esetén érvényes személyi azonosító igazolvánnyal
is beléphetnek Szerbiába. Ideiglenes személyi igazolvánnyal nem lehet átlépni a határt.
Megerősítem, valóban Személyi igazolvánnyal utaztunk (kártyás), gyors határátlépés mindkét 
irányban.

A szabadkai Zsinagógában működik egy Látogatóközpont, írtam egy információ kérő e-mailt, és 
az alábbi választ kaptam (info@zsinagoga.com):
Szombaton 10 és 14 óra között a zsinagóga nyitva van. Egyéb esetben az alsó cenzus 5 belépőjegy, 
vagyis 1 és 5 látogató között összesen 1500 forint. A belépőjegyek 1oo dinár vagy 3oo forint per fő. 
Ugyanilyen árakkal dolgozik a múzeum (szabadkai szecessziós kiállítás van), városháza 
vezetéssel:díszlépcsőház, nagyterem és ha jó idő van a városháza tornyában levő kilátót is tudom 
ajánlani. Van vezető, aki a kívánságuk szerint vagy belvárosi paloták sétát vagy Kosztolányi és 
Csáth szabadkai emlékei sétát tud vezetni. A sétának is 5 belépőjegy az alsó cenzusa, a múzeum, 
városháza, kilátóban nincs min fő, azzal, hogy a kilátó minden nap 12 órakor van.  Szabadkán lehet 
forintot váltani a pénzváltóban (jobb az árfolyam, mint ha otthon vált forintot euróra, majd azt szerb 
dínárra). A múzeum és a városháza csak dinárban fizethető, a zsinagóga és séta forintban és 
dinárban is.
Mindenhol biztosítani tudjuk a magyar nyelvű vezetést.
Amennyiben szállás vagy étkezés érdekli, abban is tudunk segíteni.
Tisztelettel, Negyela László Márk

2012.10.22 (hétfő) éltünk a Zsinagóga Látogatóközpont nyújtotta komplex 
szolgáltatással, ellátogattunk Szabadkára.
Elfogadtuk László ajánlatát, magyar nyelvű vezetéssel megnéztük a Zsinagógát, a Városházát és 
kaptunk egy "Paloták városnéző" sétát, mindez 3 órás program volt, négyen voltunk, így a 
minimális létszámhoz (5 személyre) kötött programonkénti 1.500 forintot, azaz összesen 4.500 
forintot fizettünk.
Udvarias, kedves, hozzáértő vezetésben és élményekkel teli városnézésben volt részünk, ez 
úton is köszönjük Lászlónak és Dórának.

Szabadka a Vajdaságban, Szerbia legészakibb részén a szomszédos Magyarország határa 
mellett terül el. A város Belgrádtól kb. 175 kilométerre, Budapesttől 200 kilométerre (M5-Szeged, 
vagy 53-as úton Tompa határátlépéssel) helyezkedik el. Történelmi források 1391-ben említik 
először Zabotka néven, noha ismeretes, hogy e térségben már sokkal korábban is létezett település. 
Szabadka sorsát sajátságos földrajzi helyzete, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Török Birodalom 
határán való földrajzi fekvése határozta meg. 
Gyorsan fejlődött és már 1864-ben kiépült az első vasútvonal, majd az első korszerű ipari 
létesítmények (1879), a Városi Könyvtár (1846), a színház (1854) és a város életében sok jelentős 
egyéb intézmény. Az első iskolát 1743.-ban nyitották, az első egyetemi kart 1920-ban alapították, az 
első orvos még 1770-ben érkezett városunkba. Az első sportegyesületet 1864-ben hozták létre, az 
első mozgóképeket  pedig 1902.-ben mutatták be.� �

Szabadka ma korszerű város, a közlekedés és a művelődés révén összeköttetésben áll minden 

http://www.vajdasagiturizmus.hu/szabadka.php
mailto:info@zsinagoga.com


európai országgal, a belgrádi és budapesti repülőtereken keresztül pedig az egész világgal. 
Lakosainak száma több mint 100.000. Három kultúra, a magyar, a szerb és a horvát-bunyevác 
találkozóhelye, ez és a szecessziós stílusban épült városközpont adja meg a város igazi hangulatát. 
Szabadka Észak-Bácska művelődési, oktatási, tudományos, gazdasági és sportközpontja
Főkonzulátus: Dure Dakovica u. 1 - 3. Szabadka (Subotica), 24000 Szerbia
Telefon: 00-38-1-24 554-811, Ügyelet: 00-38-1-63-519-790, Főkonzul: Korsós Tamás

Szépen restaurált házak a városközpontban, sok-sok kis üzlet, nagy bevásárló az egyetlen 
METRO áruházon kívül nincsen, például az "Aranyművesek utcájában" 16 aranyműves 
üzlet és mindegyik megél. Nyüzsgő városközpont, mindenfelé magyar nyelvű beszélgetés. A 
városközpont három parkolási zónára van osztva: kék, sárga és piros, ezeknek megfelelő 
jegyet kell váltani (trafik), 1 és 2 órás jegyek vannak, ezeket pontosan (év, hónap, nap, óra, 
perc kell kitölteni).

Látnivalók
Városháza (szecessziós, 1912)
GPS: 46.099751,19.665901
A város szimbóluma. Komor Jakab tervezte a magyar 
szecesszió jegyében számos népi motívumot felhasználva. 
Az épületet fafaragások, kovácsolt vas elemek, illetve 
Zsolnay kerámiák díszítik. Az épület tornya kilátóként, 
nyugati szárnya Városi Múzeumként szolgál. Az épület 
legjelentősebb terme, a nagyterem festett üvegablakokkal 
rendelkezik, melyek a magyar királyokat és uralkodókat 
mutatják be. A díszlépcsőház különösen szép látvány, 
ólomüveg ablakaival.

Népszínház (klasszicista, 1854)
GPS: 46.100164,19.665966

Az épületet a szabadkai Skultéty János tervezte. A bejáratnál 
hat korinthoszi oszlop áll, melyekhez egy egyszerű fríz 
tartozik, amelyen a kétnyelvű: Narodno 
Pozori te/Népszínház felirat látszik. Az épületben magyar,�  
szerb és horvát nyelvű előadásokat játszanak. Itt kezdte 
pályafutását Blaha Lujza.
Sajnos 2007-ben elbontották, csupán az oszlopsor 
maradt meg, mögötte ronda vasbeton valami épül.

Raichle-palota (szecessziós, 1904)
GPS: 46.10147,19.668637
Raichle Ferenc építette családja számára, ma 
Képzőművészeti Találkozó, a kortárs képzőművészek háza. 
Az épületet gazdag, játékos díszítés, gazdag színkompozíció 
jellemzi. A homlokzat mellett, a beltér és az udvar is 
látványos.



Zsinagóga (szecessziós, 1902)
GPS: 46.10147,19.661459
A Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte épület a magyar 
szecesszió egyik legkiválóbb alkotása. Zsolnay kerámiák és 
terrakották, festett ablakok, szekkók díszitík az épületet. 
Mivel a szabadkai zsidóság száma csekély, alig éri el a 
félszázat, egyházi intézményként nem, csupán turisztikai célt 
szolgál. Szombat kivételével csak előzetes bejelentkezéssel 
látogatható.

Zöld-szökőkút (1985) és Kék-szökőkút (2001)
GPS: 46.10147,19.661459
A város főterét és a Korzót ékesítő szökőkutak, amelyeket a 
szecesszió jegyében Zsolnay kerámiákkal díszítettek. 
A Zöld szökőkutat időközben lefedték, mivel egy 
vízkőtlenítés alkalmával savat használtak, ezt pedig a 
Zsolnay kerámia nem viselte el.

Forrás. http://www.mediakapu.hu/cikk/show/id/341 

Induljunk el a vasútállomástól a Lenijov parkon át egészen 
a Korzóig, ami az első balkáni mozi ( a Lifka Filmszínházzal 
szemben  húzodik).  A  Korzót  üzletek,  bankok,  irodák  és 
kávézók sokasága szegélyezi. Egy kihalt bevásárló-központ 
árválkodik  az  Engels  utca  sarkán,  az  egykori  Beograd-
áruház.  Ezt  kisebb  üzletekre  osztották  fel,  de  sorra  be  is 
zártak.  Az Engels  utca  egy igazi  gyöngyszem:  hangulatos 
sétálóköz,  és  itt  bal  oldalt  található  Szabadka  legrégebbi 
pizzériája: a Stara Pizzéria (személyesen ajánlom a helyet!). 

A pravoszláv parókia mellett van a Raichle Ferenc építette 
palota, ami ma a Képzőművészeti Találkozó, a kortárs képzőművészek háza.

Az épületet  játékos díszítés és gazdag színkompozíció jellemzi,  udvara pedig átjárható és ott  is 
kávézók, éttermek várják az átutazókat. A Korzón végigsétálva a Szabadság térre jutunk. Itt a híres 
Szabadkai Népszínház klasszicista stílusú épülete áll amelyet Skultéty János tervezett. Jelenleg is 
a  rekonstruktciója  (sajnos  félbemaradt  pénzhiány  végett)  zajlik.  2007-ig  itt  állt  a  korinthoszi 
oszlopos  régi  színházépület,  ahol  a  „nemzet  csalogánya”,  Blaha  Lujza  is  rengeteget  játszott. 
Továbbá  többször  megfordult  itt  Bartók  Béla,  Kosztolányi  Dezső  és  Csáth  Géza  is.  Csáth 
szülővárosa volt Szabadka, ezért a városban kiállították a mellszobrát is.

A téren  található  a  Korzó  végén  a  Városháza épülete, 
amelyet Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte a magyar 
szecesszió jegyében, számos népi motívumot felhasználva. 
Nemcsak  a  városvezetés  otthonául  szolgál,  hanem  a 
Nyugati  szárnyában  rendezték  be  a  Városi  Múzeum 
kiállítását  is.  Gyönyörűek  a  tanácsterem  festett 
üvegdarabjai,  de  az  épület  külső,  fafaragásokkal  és 
kovácsoltvas  elemekkel  díszített  része  is  bámulatos. 
Érdemes megfigyelni éjszaka is az épületet, mivel nagyon 
szép díszkivilágítást kapott.

http://www.mediakapu.hu/cikk/show/id/341


Előtte  a  könyvtárnál  és  tőle  jobb oldalt  a  park  közepén  található  a  Zöld-szökőkút  és  a  Kék-
szökőkút.  A  város  főterét  és  a  Korzót  ékesítő  szökőkutak  a  szecesszió  jegyében  Zsolnay 
kerámiákkal díszítettek. Az előbbit 1985-ben, utóbbit 2001-ben építették. Itt rengeteg galamb fordul 
meg a szép napokon, úgyhogy aki szereti, az etetheti őket.

A Szabadság térből rengeteg utca ágazik ki. Mindegyikben üzletek sokasága és szórakozóhelyek 
sorakoznak.  Én  ezek  közül  a  tér  jobb  felső  sarkán,  a  körforgalomnál  (az  egykori 
villamosállomásnál), a Rudics utcában lévő  Bódis Cukrászdát javaslom. A Cukrászdát 1924-ben 
alapította Bódis János cukrászmester. Ma is a magyarok leginkább kedvelt törzshelye. A személyzet 
is  mindig  magyar,  ezért  nem  lesz  nehéz  megértetnünk  magunkat.  Süteményeik  és 
kávékülönlegességeiket tudom ajánlani. Ha viszont fagyizni szeretnénk a Kék-szökőkúttal szemben 
a sétálóutcán található Pelivan Cukrászdába térjünk be.

A Rudics utcából kiérve egy nagy sugárúthoz érünk. Ezen továbbhaladva a szabadkai  zsinagógát 
pillanthatjuk meg a tejpiacnál, a jobb oldalt. A Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte épület a 
magyar szecesszió egyik legkiválóbb alkotása. Zsolnay kerámiák és terrakották, festett ablakok, 
szekkók díszitík  az épületet.  Mivel  a szabadkai  zsidóság száma csekély,  alig  éri  el  a félszázat, 
egyházi intézményként csak elvétve funkcionál. Jelenleg épp felújítás alatt áll.

Ha  továbbhaladunk  a  Szabadság  tér  körforgalmától  nyugatra  a  belvárosi  nagytemplomhoz 
érkezünk. Innen indulnak a vallási ünnepek felvonulásai - mint például a Dužijanca - a városháza 
felé. Itt megemlítendő, hogy Szabadka egész évben bővelkedik kultúrális programokban.

Szerző: Vörös Gábor

Városnéző séta:
A : Zsinagóga
B : Városháza
D : Paloták séta – Korzó
E : Raichle palota (Múzeum)
F : Vasút állomás
G : Zsinagóga


