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Dunakiliti
Árpád-kori település a Szigetköz legészakibb részén. A község határában található Duna-ágak elsőrangú 
vízitúrázó helyek, utolérhetetlen horgászparadicsom. A falu kiváló gyalogtúra lehetőségeket is biztosít 
az érintetlen természet csendjét kedvelőknek. A település nevezetességei közé tartozik a neogótikus ró-
mai katolikus templom színes üvegablakokkal, mely előtt az 1896-ban ültetett millenniumi tölgyfa áll, Dr. 
Batthyány–Strattmann László, a „szegények orvosa” szülőháza a Batthyány-kastély, a vele szemben álló kis 
fogadalmi kápolna, a Faluház, a Pogány-kastély, valamint a félbe maradtan is látványosság számba menő 
Duzzasztómű.

Die Siedlung aus der Zeit der Árpáden liegt auf dem nördlichsten Teil der Schüttinsel. Die verzweigten Do-
nau-Arme am Rande des Dorfes zaubern Dunakiliti zu einem Paradies für Wassersporten, Angeln und Wan-
dertouren. Zu den Sehenswürdigkeiten der Gemeinde gehören die Millennium-Eiche (sie wurde im Jahre 
der ungarischen Tausendjahrfeier 1896 gepflanzt), die römisch-katholische Kirche im neogotischen Stil mit 
bunten Glasfenstern, die ehemalige Németh-Villa, das Geburtshaus von Dr. László Batthyány-Strattmann, 
„des Arztes der Armen”, das Batthyány-Schloss, die kleine Dankkapelle ihm gegenüber, das Dorfhaus, so-
wie das Stauwerk, dessen Bau abgebrochen wurde. 

Halászi
Halászi Mosonmagyaróvártól 4 km-re fekszik a Mosoni-Duna partján, a Szigetközben. A falut a Szigetköz 
kapujának is nevezik, hiszen itt léphetünk be a Halászi-hídon az „ezer sziget világába”. A település neve 
utal a fekvésére és a múltjára is: hajdani lakói a magyaróvári uradalom halszállítói voltak. Központjában két 
oromfalas barokk ház fölé emelkedik nagy, barokk stílusú temploma (1777), melynek freskóit Maulbertsch 
tanítványai festették. A Mosoni-Duna partján épült csárda és szabadidőpark a vízen, kerékpárral érkezők, 
fürödni, sétahajózni vágyók kedvelt célpontja. A Babos-majorban található lovarda is számos lehetőséget 
nyújt az aktív pihenés kedvelőinek.

Halászi liegt 4 km von Mosonmagyaróvár entfernt, am Ufer der Mosoner-Donau. Das Dorf wird auch das 
Tor der Schüttinsel genannt, da man über seine Brücke in die ”Welt der Tausend-Insel” kommt. Der Name 
(Halász - Fischer) deutet auf die Lage und Vergangenheit der Siedlung hin: die ehemaligen Einwohner wa-
ren die Fischlieferanten des Magyaróvárer Hofes. Im Zentrum der Gemeinde befinden sich zwei barocke 
Bauernhäuser mit Giebelmauern. Gleich daneben steht die grosse Barockkirche (1777), deren Fresken von 
Lehrlingen von Maulbertsch gemalt wurden.Die Tscharda und der Freizeitpark an der Mosoner-Donau sind 
ein beliebtes Reiseziel für Wassersportler und Radfahrer. Hier kann man sich erholen, schwimmen und eine 
Bootsfahrt machen. Auch der Babos Reiterhof bietet zahllose Möglichkeiten für die aktiven Gäste. 

HéDervár
A Szigetköz történelmi központjaként Hédervár az egykori Győr, Moson és Pozsony vármegyék határán 
található. Legismertebb épülete a háromszintes, három saroktoronyos reneszánszkastély, parkjával, az 
ún. Angol-kerttel.  Híres középkori búcsújáró és Mária-kegyhely a Boldogasszony-kápolna, melyet a XVII. 
században, hazánkban az elsők között lorettói kápolnával bővítettek ki. Előtte áll Magyarország legidősebb 
fája, a kutatások szerint nyolc évszázados mocsári tölgy, melyet a történelmi emlékezet Árpád-fának nevez, 
Kortárs érdekességként a faluban található az országban eddig egyedülálló „Krumplibogár-szobor.”

Das bekannteste Gebäude von Hédervár ist das über drei Ecktürme verfügende dreistöckige Renaissance-
Schloss, das von einem Park, dem sogenannten Englischen-Garten umgeben ist. Ein berühmter, mittelalter-
licher Wahlfahrtsort ist die Friedhofskapelle zur Heiligen Jungfrau Maria, die in den 1680er Jahren mit einer 
lateranischen Kapelle erweitert wurde. Im Garten der Kapelle steht der älteste Baum von Ungarn, eine der 
Forschungen nach 800 jährige Stieleiche. Im Dorf befindet sich Ungarns einzige Kartoffelkäfer-Statue.

JánossomorJa
6000 lakosú kisváros a Hanság és a Mosoni-síkság találkozásánál, közvetlenül az osztrák határ mellett. Az 
egykor önálló községek: Mosonszentpéter, Mosonszentjános és Pusztasomorja 1970-es egyesülése óta 
viseli a Jánossomorja nevet. A közelben van az 1956-os menekülők útja és az andaui híd is. Legjelentősebb 
látnivalói római kori templomai, az Árpád-kori alapokra épült szentpéteri, valamint a XVI. századi, később 
barokkizált somorjai plébániatemplom. Említésre méltó a Hármashalom-emlékmű, melyet a Szent István 
korabeli Magyarország 52 vármegyéjének földjéből alakítottak ki. 

Jánossomorja ist eine Kleinstadt mit 6000 Einwohnern beim Zusammentreffen der Fertő-Hanság-Becken 
und der Mosoner-Ebene. Die Gemeinde trägt nach der Vereinigung (1970) der einst selbstständigen Dörfer 
Mosonszentjános, Mosonszentpéter und Pusztasomorja den Namen Jánossomorja. Nach den türkischen 
Kriegen brachten die Habsburg-Eigentümer des Herrschaftsgutes in Óvár deutsche Ansiedler hierher. In der 
Nähe finden wir den Weg der Flucht von 1956 und auch die Brücke von Andau. Die bedeutendste Denkmäler 
sind die römisch-katholischen Kirchen, die auf das Fundament der aus dem Zeitalter der Árpáden stammen-
den Pfarrkirche von Szentpéter und die aus dem XVI. Jahrhundert stammende, später barockisierte Pfarr-
kirche von Somorja. Nennenswert ist weiterhin das Dreihügeldenkmal, das aus der Erde der 52 Komitate 
des zeitgenössichen Ungarns des Heiligen Stephans erschaffen wurde.

kimle
A Mosoni-Duna kanyarulatában, a Mosomagyaróvárt és Győrt összekötő ősi út mellett helyezkedik el Kimle. 
A község három településrész - Horvátkimle, Magyarkimle és Novákpuszta - egyesítésével jött létre. A Han-
ság és a Szigetköz, Magyarország e két önmagában is különleges területe találkozik a község határában, és 
ezáltal rendkívül gazdaggá teszi a környék növény- és állatvilágát. A folyó, a folyópartokat szegélyező erdők 
sok ritkaságot rejtenek az érdeklődők számára. A Mosoni-Dunán egyre élénkebb a vízi turizmus, melynek 
következtében sok turista fordul meg Kimlén. 

Die Mosoner-Donau fliesst durch die von ungarischen, kroatischen und deutschen Nationalitäten bewohnte 
Siedlung. Neben der katolischen Kirche in Horvátkimle (kroatischer Teil) ist das geschnitzte Relief des Pfarr-
dichters Mate Mesic Miloradic (1850-1928) zu finden. Die katholische Kirche in Magyarkimle (ungarischer 
Teil) aus dem 13. Jahrhundert wurdde im 18. Jahrhundert barockisiert, auf dem Platz steht an der 110 jäh-
rigen Linde eine Dreieinigkeitsstatue. Im Jahre 2001 wurde die Statue zur Ehre des Millenniums des Königs 
Béla IV. eingeweiht. Ein Teil des Dorfes heisst Novákpuszta, hier wurde eine neue Kirche Gebaut.

lébény
Lébény az M1-es autópálya közvetlen közelében fekszik. Önálló nagyközség, melynek határát a Hanság, s a 
Rábca folyó öleli körbe. A falu főterén áll középkori építészetünk egyik legértékesebb román stílusú emléke, 
a Pot ispán alapította Szent Jakab-plébániatemplom, amely máig őrzi a XIII. század elején épített három-
hajós, bazilikás formáját, a bélletes, gazdagon faragott díszes főkapujával. A falu közelében elterülő tavak, 
a gyönyörű, virágos tölgyerdő, a nagy kiterjedésű, kiszáradó láprétek és a maradvány erdőkben csordogáló 
csatornavizek. Kiváló lehetőséget nyújtanak a kirándulni, horgászni vágyók részére. 

Lébény liegt in direkter Nähe der Autobahn M1. Es ist eine selbstständige Grossgemeinde, die vom Wasen und 
dem Fluss Rábca umgeben ist. Auf dem Hauptplatz der Gemeinde steht eines der bedeutendsten Denkmäler 
der romanischen Baukunst, die von Gespan Pot gegründete Sankt Jacob Pfarrkirche, die bis zum heutigen 
Tage die im XIII. Jahrhundert errichtete dreischiffige Basilikaform bewahrt. Das Gebäude ist gewaltig, hoheit-
lich in seiner grauen Strenge, mit den flachen Wänden der Hauptfassade und dem mit Schnitzarbeiten reich 
verzierten Haupttor. Die Teiche, die wunderschönen blumenreichen Eichenwälder, die grossflächigen sich  
trocknenden Moorwiesen und in den Restwäldern sickernden Kanalwasser die die Gemeinde umgeben, 
ausgezeichnete Möglichkeiten denjenigen, die sich erholen, entspannen möchten. 

lipót
Az elmúlt évszázadokban Lipótot halászfaluként ismerték, másik híres foglalkozás az aranymosás volt. Is-
mertek voltak a falu vízimalmai, és sokan keresték a kenyerüket hajózással.  A 700 fős kis település ma 
elsősorban a turizmusból él. Turisztikai vonzerejét a Termál és Élményfürdője jelenti, melyet 2000 m mélyről 
feltörő 65 Celsius fokos hőforrás táplálja. A települést északról 70 ha-s tündérrózsás morotva tó határolja, 
melynek partján kiépített tanösvény madárlesekkel várja a kirándulókat. 2009-ben a falu megnyerte a „Vi-
rágos Magyarországért” versenyt, s itt készülnek a Lipóti Pékség finomságai is. 

In den letzten Jahrhunderten war Lipót als Fischerdorf bekannt. Ein anderer wichtiger Beruf im Dorf war das 
Goldwaschen. Das 700 Einwohner zählende kleine Dorf lebt heute in erster Linie vom Tourismus. In 2009 
wurde Lipót ein Goldenpreisträger der Entente Florale. Die Siedlung wird von Norden von einem 70 Hektar 
grossen Morast-See mit Wasserlilien begrenzt, an dessen Ufer Rastplätze und ein Lehrpfad mit Vogelbeob-
achtungspunkten errichtet wurde. Auch der Weg nach Darnózseli ist sehr stimmungsvoll, da es eine schatti-
ge Rosskastanien – Allee ist. Die Hauptanziehungskraft der Gemeinde ist das Thermal- und Erlebnisbad, das 
von einer aus 2000 m hervorspringenden 65 oC warmen Thermalquelle gespeist wird.  

raJka
Első írásos említése a XIII. század elejéről való. A település legszebb látnivalója a római katolikus templom, 
melynek XIII. századi tornyát római őrtoronyra építették. Előtte barokk kálvária látható. Késő barokk em-
lék a Zichy-kastély. Evangélikus temploma a XVIII. században nyerte el mai formáját. A falu határában, a 
magyar-osztrák-szlovák hármas határ szögletében szoborpark található. A település a Mosoni-Duna túrák 
kedvelt induló állomása.

Ihre erste schriftliche Erwähnung ist vom Anfang des XIII. Jahrhunderts. Die schönste Sehenswürdigkeit 
der Gemeinde Rajka ist die römisch-katholische Kirche, deren Turm im XIII. Jahrhundert auf einen römischen 
Wachturm gebaut wurde. Vor der Kirche ist ein Passionsweg zu sehen. Ein spätbarockes Denkmal ist das 
Zichy-Schloss. Die evangelische Kirche erhielt ihre heutige Form im XVIII. Jahrhundert. Neben dem Dorf, im 
Dreiländereck (Ungarn, Österreich, Slowakei) ist ein Statuenpark zu finden. Rajka ist ein beliebter Ausgans-
punkt für Wassertouren auf der Mosoner-Donau.

www.szigetkozportal.hu
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mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál, Bécstől 80, Pozsonytól 30 km-re fekszik. Köz-
úton, kerékpárúton, vasúton és vízen könnyen megközelíthető, kedvező fekvésű város. A városon át vezet a 
Duna menti nemzetközi kerékpárút. 
A város fontos turisztikai vonzereje a gyógyvize. Az egész évben nyitva tartó fürdő termálvize elismert 
gyógyvíz, amely – besorolása szerint – Európa öt, legjobb hatásfokú gyógyvize közé tartozik.
Mosonmagyaróvár története több mint 2000 évre tekinthet vissza. Már a római korban őrhely a limes men-
tén Ad Flexum néven, a honfoglalás után ispánsági központ, később megyeszékhely. Moson és Magyaróvár 
1939-ben egyesült, s a már 1905-ben Magyaróvárhoz csatlakozott Lucsonnyal együtt alkotják a jelenlegi 
32.000 lakosú várost. 
Az óvári vár a római település maradványaira a XIII. században ráépített, és többször átalakított, szabály-
talan négyszög alaprajzú épület. 1818-ban Albert Kázmér szász-tescheni herceg, Mária Terézia Habsburg 
uralkodó veje agrár-felsőoktatási intézményt alapított az épületben. Ennek jogutódja a vár épületében ta-
lálható Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kara. A Deák téren áll az 
1744-ben emelt Nepomuki Szent János-szobor, városunk egyik jelentős barokk emléke. A téren látható a 
Habsburgok főhercegi kastélyának egyemeletes épülete - ma részben panzió -, mellette látható Habsburg 
Frigyes padon ülő szobra.
A Fő utca ékessége a Cselley-ház. A gótikus jegyeket is tartalmazó épületben a Hansági Múzeum ipartör-
téneti kiállítása, a Gyurkovich-gyűjtemény, dongaboltozatos pincéjében pedig római kori kőtár látogatható. 
A Cselley-háztól a Városház utcán át jutunk a város sétálóutcájára, a Magyar utcára. Itt áll a Szt. Gotthárd 
plébániatemplom, mely a XVIII. században épült. Altemploma Habsburg Frigyes főherceg és feleségének 
temetkezési helye. A templom mellett álló Szent László szobor 1993-ban készült közadakozásból. 
A Magyaróvártól Mosonba vezető út mentén, a városi kórházzal szemben építették a XX. század elején az 
ország egyik legrégibb alapítású múzeumát, a Hansági Múzeumot. Mosonban, a Szent István király út 123. 
szám alatt található Flesch Károly hegedűművész és zenepedagógus szülőháza. 
A mosoni Nepomuki Szent János plébániatemplom barokk stílusban épült az 1750-es években. Előtte avat-
ták fel 2000. augusztus 20-án a millennium tiszteletére Szent István király szobrát. Az Ipartelepen található 
a Gyásztér, mely egy szimbolikus temető, ami az 1956. október 26-i sortűz áldozatainak állít emléket.
2012 nyarán megnyitotta kapuit Mosonmagyaróvár legújabb attrakciója, a FUTURA. A közel 300 éves volt 
magtár épületben egy olyan interaktív élményközpont jött létre, ahol a látogatók közelebbről megismerked-
hetnek a természettudományokkal, a négy őselem keresztül. A FUTURA rendkívül izgalmas, élményékkel 
teli kiállításai játékra és egyben ismeretszerzésre csábítják a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A térségbe érkezőknek július és augusztus hónapokban a hét minden napján garantált programok (város-
nézés, sétahajózás, lovaglás, pálinkakóstolás, kastélylátogatás Héderváron, kerékpártúra, sétakocsizás, 
tárlatvezetés a mosonmagyaróvári múzeum képtárában) biztosítják a változatos kikapcsolódást. 

Mosonmagyaróvár liegt am Zusammenfluss der Mosoner-Donau und der Leitha. Die Stadt liegt 80 km von 
Wien und 30 km von Bratislava entfernt. Die günstig liegende Stadt kann auf dem Land, Fahrradwegen, mit 
der Eisenbahn oder auf dem Wasser erreicht werden. Durch die Stadt führt der internationale Fahrradweg. 
Die größte Attraktion der Stadt ist das Thermalbad. Das Thermalwasser des im ganzen Jahr geöffneten 
Thermalbades ist ein anerkanntes Heilwasser, das – entsprechend seiner Einstufung – zu den fünf, am 
besten wirkenden europäischen Wässern seiner Art zählt. Die Geschichte der Stadt blickt auf mehr als 
2000 Jahre zurück. Schon zu Römerzeiten war die Stadt entlang des Limes ein Soldatenlager, genannt 
Ad Flexum, nach der Landnahme war es das Zentrum einer Gespanschaft, und später der Komitatssitz. 
Lucsony wurde 1905 zu Magyaróvár angeschlossen und seit 1939 bilden sie mit Moson zusammen eine 
Stadt mit 32.000 Einwohnern.
Die Óvárer Burg wurde auf den Überresten der römischen Siedlung im 13. Jahrhundert mit einem 
mehrfach umgearbeiteten Grundriss erbaut. 1818 gründete der Schwiegersohn von Maria Theresia, 
der Fürst Albert Kasimir von Sachsen-Theschen, ein landwirtschaftliches Privatinstitut mit Hoch-
schulcharakter in dem Gebäude, wessen Rechtsnachfolger die sich im Gebäude der Burg befindende 
Landwirtschaftliche und Lebensmittelwissentschaftliche Fakultät der Universität von Westungarn 
ist. Auf dem Deák Platz steht die 1744 errichtete Sankt Johann von Nepomuk Statue, die eine der be-
deutendsten Barockdenkmäler unserer Stadt ist. Auf diesem Platz sind das einstöckige erzherzogliche 
Schloss der Habsburger - heute Pansion - und die Sitzstatue von Friedrich von Habsburg zu finden. Das 
Schmuckstück der Hauptstraße ist das Cselley-Haus. Im Gebäude mit gotischen Merkmalen können die 
industriegeschichtliche Ausstellung des Hansági Museums, sowie die Gyurkovich-Sammlung, und im Keller 
mit Tonnengewölbe das Lapidarium aus der Römerzeit besichtigt werden. Von dem Cselley-Haus kommen 
wir über die Városház Straße auf die Fußgängerzone, auf die Magyar Straße. Hier steht die Sankt Gotthard 
Pfarrkirche, die im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Ihre Unterkirche ist die Begräbnisstätte des Erzher-
zogs Friedrich von Habsburg und seiner Gattin. Die Statue des Heiligen Ladislaus vor der Kirche wurde 
im Jahre 1993 aus Spenden aufgestellt. Neben der Straße, die nach Moson führt, finden wir gegenüber 
dem Krankenhaus das im 20. Jahrhundert errichtete Hansági Museum. Es zählt zu den ältesten Museen 
des Landes. In Moson findet man unter dem Szent István király Straße 123. das Geburtshaus des Vio-
linkünstlers und Musikpädagogen Károly Flesch. Die Mosoner Pfarrkirche Heiliger Johann von Nepomuk 
wurde in den 50-er Jahren des 18. Jahrhunderts im Barockstil gebaut. Vor der Kirche wurde zur Ehre des  
Millenniums am 20. August 2000 die Statue von Sankt Stephan eingeweiht. In dem Stadtteil Ipartelep ist 
der so genannte Gyásztér (Trauerplatz) zu finden. Es ist ein symbolischer Friedhof, der an die Opfer der Salve 
von 26. Oktober 1956 erinnert.
Im Sommer 2012 wurde das Futura interaktives Naturwissenschaftliches Erlebniszentrum geöffnet. In 
dem 300 Jahre alten Gebäude eines Getreidespeichers wird ein interaktives Naturkunde Erlebniszentrum 
ins Lebengerufen, das mit spannenden Ausstellungen und Spielen für Kinder und Erwachsenen ebenso  
besonderen Einblick in die Naturwissenschaften ermöglicht.  Im Juli und August bietet die Region jeden 
Tag ein neues Erlebnis mit spannenden Programmen wie Stadtführung, Bootsfahrt auf der Donau, Reiten, 
Schnapsverkostung, Schlossbesichtigung in Hédervár, Radtour und Kutschenfahrt. 

szigetköz / scHüttinsel
Hazánk legnagyobb szigetét, a Nagy- és a Mosoni-Duna körülölelte Szigetközt nem véletlenül nevezik a 
Duna ajándékának, hiszen annak hordaléka építette fel. A táj gazdag növény- és állatvilága várja a ter-
mészetkedvelő turistákat. A vízi túrák kedvelői végigjárhatják a galériaerdők övezte Mosoni-Dunát és a 
vadregényes felső-szigetközi Duna-ágrendszert, ahol a változatos szakaszok felejthetetlen élményt ígér-
nek a kajakkal, kenuval érkezőknek. Az idelátogatók a Mosoni-Dunán sétahajóról is gyönyörködhetnek a 
vadregényes tájban. A Duna ágrendszere mellett több, jó fogást ígérő, telepített kavicsbánya-tó teszi Szi-
getközt igazi horgászparadicsommá. A Duna menti nemzetközi kerékpárút része a Szigetközön átvezető 
szakasz, mely mellett a töltés és a kisforgalmú mellékutak is alkalmasak kerékpározásra. Mosonmagyaróvár 
és Győr között az Eurovelo 6 kiépített kerékpárút mentén kellemes pihenőhelyeken a Szigetköz épített és 
természeti értékeiről informálódhatnak a turisták. Kedvelt a térség lovardái által a szigetvilágba szerve-
zett túralovaglás, sétakocsikázás. Dunakilitin kilenclyukú golfpálya várja a golf szerelmeseit. Szigetköz 
gazdag vadállományban: őz, szarvas, vaddisznó elejtése kecsegteti a térségbe érkező vadászokat. Sziget-
közben a négycsillagos kastélyszállótól a wellness hoteleken, magán vendégházakon keresztül egészen a 
sátorozóhelyekig minden igényt kielégítő szálláshelyek, jó konyhájú vendéglők és sokrétű szolgáltatások 
csalogatják a turistákat. 

Die grösste Insel unseres Landes, die von der grossen Donau und der Mosoner-Donau umgebene Schüttinsel 
(Szigetköz) wird nicht zufällig als Geschenk der Donau bezeichnet, denn deren Ablagerungen haben diese 
erschaffen. Die reiche Pflanzen- und Tierwelt erwartet die naturverbundenen Touristen. Die Liebhaber von 
Wassertouren können die von Galeriewäldern umgebene Mosoner-Donau und die Donauzweige der Oberen-
Schüttinsel durchstreifen, wo die abwechslungsreichen Strecken für die Kajak- und Kanufahrer ein unver-
gessliches Erlebnis bieten. Die Besucher können auf der Mosoner-Donau auch von Promenadenschiffen die 
wildromantische Landschaft bewundern. Die neben den Donauzweigen erschaffenen Kiesgrubenteiche ver-
sprechen einen guten Fang und machen die Schüttinsel zu einem wahrhaften Angler-Paradies. Die durch die 
Schüttinsel verlaufende Fahrradstrecke ist ein Teil des internationalen Donau-Radweges (Eurovelo 6), neben 
dem auch die Deiche und die Nebenstrassen zum Fahrradfahren geeignet sind. Entlang dieser Strecke kön-
nen sich die Radfahrer auf angenehmen Rastplätzen über die gebauten-, und Naturschätze der Schüttinsel 
informieren lassen. Ebenfalls beliebt sind die von den Reithöfen des Gebietes organisierten Ausritte, Spazier-
fahrten. In Dunakiliti erwartet ein Neunloch-Golfplatz die Liebhaber dieses Sportartes. Die Schüttinsel ver-
fügt über einen reichen Wildbestand, das Erlegen von Rehen, Hirschen und Wildschweinen zieht zahlreiche  
Jäger an. In der Schüttinsel locken - von 4sterne Schlosshotel, Wellness Hotels, Privathäuser bis zu Zelt-
plätzen - Unterkunftsmöglichkeiten, die alle Ansprüche befriedigen, Restaurants mit guter Küche und viel-
fältige Dienstleistungen die Gäste an. 

információk / informacion 
1.szigetköz turizmusáért egyesület tDm
tourinform
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel./Fax: + 36 96 206 304
info@szigetkozportal.hu 
www.szigetkozportal.hu

2. cselley Ház / museum
H-9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
Tel.: +36 96 212 094
hansagi@hansagimuzeum.hu
www.hansagimuzeum.hu 

3. feHér ló közösségi Ház / gemeinDes Haus
H-9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142.
Tel.:+36 96 206 307

4. flescH károly kulturális központ / 
kulturzentrum
H-9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.
Tel.:+36 96 579 707
info@fkkk.hu
www.fkkk.hu

5. futura interaktív természettu-
Dományi élményközpont / interaktives 
naturwissenscHaftlicHes erlebniszentrum
H-9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 142.
Tel.: +36 96 566 280
info@futuramoson.hu
www.futuramoson.hu 

6. Hansági múzeum / museum
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1.
Tel.:+36 96 204 322
hansagi@hansagimuzeum.hu
www.hansagimuzeum.hu

7. mosonmagyaróvári vár / burg
H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: +36 96 566 637
mosonmagyarovar@tourinform.hu
www.mosonmagyarovar.hu/turizmus

8. tûzoltó múzeum / museum
H-9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.:+36 96 215 633
www.tuzoltosag-movar.hu 

HéDervári kastély / scHloss
H-9178 Hédervár, Fő u. 47.
Tel.: +36 96 213 433, Fax: +36 96 213 576
info@hedervary.hu
www.hedervary.hu

szent Jakab plébániatemplom / pfarr-kircHe
H-9155 Lébény, Templom tér 1.
Tel.: +36 96 360 094
ph@lebeny.hu
www.szentjakabtemplom.hu
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