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MOSONMAGYARÓVÁR
ÉS SZIGETKÖZ

Hazánk legnagyobb szigetét, a Nagy- és a Mosoni-Duna körü-
lölelte Szigetközt nem véletlenül nevezik a Duna ajándékának, 
hiszen annak hordaléka építette fel. A táj gazdag növény- és 
állatvilága várja a természetkedvelő turistákat. A vízi túrák ked-
velői végigjárhatják a galériaerdők övezte Mosoni-Dunát és a 
vadregényes felső-szigetközi Duna-ágrendszert, ahol a változa-
tos szakaszok felejthetetlen élményt ígérnek a kajakkal, kenu-
val 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 átve-
zető szakasz, mely mellett a töltés és a kisforgalmú mellékutak 
is alkalmasak kerékpározásra. Mosonmagyaróvár és Győr között 
az EuroVelo 6 kiépített kerékpárút mentén, kellemes pihenőhe-
lyeken a Szigetköz épített és természeti értékeiről informálód-
hatnak a turisták. Kedvelt a térség lovardái által a szigetvilágba 
szervezett túralovaglás, sétakocsikázás. 

Szigetközben a négycsillagos szállóktól a wellness hoteleken, 
magán vendégházakon keresztül egészen a sátorozó helyekig 
minden igényt kielégítő szálláshelyek, jó konyhájú vendéglők és 
sokrétű szolgáltatások csalogatják a turistákat.
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Szigetköz tDM – tourinforM

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. 
Tel.: + 36 96 206 304; www.szigetkozportal.hu

Vár, egyeteM

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 
Tel.: + 36 96 566 665; www.varovar.hu

flexuM therMal & Spa

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u.10. 
Tel.: + 36 96 211 533; www.flexumthermal.hu

futura 
interaktíV terMéSzettuDoMányi élMényközpont

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 
142. Tel.: +36 96 566 280; www.futuramoson.hu

Szigetköz kalanDpark 
9200 Mosonmagyaróvár, Partos utca 
Tel.: +36 30 23 03 340; www.szigetkozkalandpark.hu 

CSelley ház

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19. 
Tel.: +36 96 212 094; www.hansagimuzeum.hu 

MoSonVárMegyei MúzeuM 
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1. 
Tel.: +36 96 204 322; www.hansagimuzeum.hu 

tûzoltó MúzeuM

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. 
Tel.: +36 96 215 633; www.mothe.hu

fleSCh károly kulturáliS központ 
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. 
Tel.: +36 96 579 707; www.fleschkozpont.hu

fehér ló közöSSégi ház

9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. király u. 140. 
Tel.: +36 96 206 307; www.feherlokozossegihaz.hu

ufM aréna – SportléteSítMény

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
Tel.: +36 30 568 50 77; www.movarena.hu
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11

A Mosonmagyaróváron található, több mint 50 éves gyógyfürdőnkben 
jelenleg hét különböző vízhőfokú medence, hatalmas zöld terek, impozáns 
belső pihenők, számtalan napozóágy és színvonalas éttermek, büfék várják 
vendégeinket. 

Európa TOP 5 egyik legjobb hatásfokú gyógyvizével; sajátos összetételű 
gyógyvizünk 2000 méter mélyről tör a felszínre; hőfoka 74 °C, melyet 
hűtve juttatunk tovább medencéinkbe. Az alkáli-hidrogénkarbonátos, 
magas kalcium-, magnézium,- és fluortartalmú  gyógyvíz világviszonylatú 
összehasonlításban is rendkívül magas ásványianyag tartalommal 
rendelkezik. 3841,423 mg/liter! Összetételénél fogva kiválóan alkalmas 
ízületi, reumatikus, nőgyógyászati, bőrbetegségek, gyomorbántalmak és 
fogpanaszok enyhítésére. A víz igazi hatását kúraszerű alkalmazás esetén 
fejti ki de már rövid idejű gyógyvízben való tartózkodás esetén is hatásos.

A FLEXUM gyógyfürdő gyógyászati részlegén szakorvosi rendelő, 
medencefürdő, kádfürdő, szénsavas fürdő, súlyfürdő, víz alatti 
vízsugármasszázs, gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti csoportos 
gyógytorna, valamint szakembereink várják vendégeinket. Megújult 
fürdőnkben a családok és gyerekek számára kialakított interaktív játékpark 
és gyermekmedence is várja látogatóinkat. 

Egész évben szeretettel várjuk Önöket Mosonmagyaróváron, a FLEXUM 
THERMAL&SPA gyógyfürdőben, ahol saját parkoló gondoskodik az Önök 
további kényelméről.

Nyitvatartás: 
minden nap 8:00-20:00

Flexum Thermal & Spa - a megújulás forrása

+36 96 211 533
info@flexumthermal.hu
 www.flexumthermal.hu

0 Km 1 Km

Kerékpár út



Zöld sziget a város szívében

Hotel Lajta Park ****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.

Tel.: +36 96 207 088
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

6.

Stílus, harmónia, nyugalom

Elérhetőségek:

Mosonmagyaróvár 9200 Lucsony utca 19. 
+ 36 96 826 096

www.aquasolhotel.com | info@aquasolhotel.com



www.szigetkozportal.hu

Mosonban, a Szent István király út 123. szám alatt található a világhírű 
Flesch Károly hegedűművész és zenepedagógus szülőháza.

A mosoni Nepomuki Szent János plébániatemplom barokk stílusban épült 
az 1750-es években. Előtte áll Szent István király a millennium tiszteletére 
felavatott bronzszobra.

Mosonmagyaróvár egyik attrakciója a FUTURA. A közel 300 éves volt mag-
tár épületben egy olyan interaktív élményközpont jött létre, ahol a látogatók 
közelebbről megismerkedhetnek a természettudományokkal, a négy őselem 
bemutatásán keresztül. A FUTURA rendkívül izgalmas, élményékkel teli ki-
állításai játékra és egyben ismeretszerzésre csábítják a kicsiket és nagyokat 
egyaránt.

Igazi kuriózum az Ipartelep faszerkezetű Olasz-kápolnája, amelyet itáliai 
hadifoglyok emeltek az I. világháború idején. Itt található a Gyásztér és a  
Golgota szoborcsoport. A szimbolikus temető az 1956.október 26-i sortűz 
áldozatainak állít emléket.

A város kulturális sokszínűségének tanúja az evangélikusok neoromán stílu-
sú és a reformátusok magyaros szecesszióban fogant temploma. Az egykori 
zsidó közösség örökségét több helyen őrzik.

2016-ban az Entente Florale Europe versenyen  
Mosonmagyaróvár a Városkapu térrel elnyerte 
Európa legszebb főtere címet.

Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál, Bécstől 80  
km -re, Pozsonytól 30 km-re fekszik. Közúton, kerékpárúton, vasúton és ví-
zen könnyen megközelíthető, fekvése kedvező. A városon át vezet a Duna 
menti nemzetközi kerékpárút (EuroVelo 6).

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. A római 
korban a Limes mentén katonai tábort és hozzá kapcsolódóan egy települést 
hoztak létre, Ad Flexum néven. Magyaróvár 1354-ben kapott városi kivált-
ságokat Nagy Lajos édesanyjától, Lokietek Erzsébet anyakirálynétól, Moson 
pedig a késő középkorban lett mezőváros. 1905-ben Magyaróvárhoz csat-
lakozott Lucsony. Moson és Magyaróvár 1939-ben egyesült, és így együtt 
alkotják a jelenlegi várost.

A négysaroktornyos óvári vár évszázadok alatt nyerte el mai formáját. Egyik 
tornyában raboskodott az ifjú Hunyadi Mátyás, de őrizték falai között a Szent 
Koronát is. 1818-ban Albert Kázmér szász-tescheni herceg, Mária Terézia 
Habsburg uralkodó veje, a kontinens első agrár-felsőoktatási intézményét 
hozta létre az épület falai között. Ennek jogutódja a Széchenyi István Egye-
tem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara. A vár megújult földszinti 
része 2020 őszén nyílik meg a látogatók előtt számos turisztikai attrakció-
val. A Deák téren látható az 1744-ben emelt monumentális Nepomuki Szent 
János-szobor, városunk egyik jelentős barokk emléke. A téren látható a 
Habsburgok főhercegi kastélyának egyemeletes épülete, mellette a joviális 
Habsburg Frigyes bronzba öntött, padon ülő szobra. 

A Fő utca műemlék jellegű házai közül kiemelkedik a mai Városháza, ami 
1892-ben épült neoreneszánsz stílusban. Korábban vármegyeházaként 
működött. A Fő utca egyik ékessége a Cselley-ház. A gótikus eredetű épü-
letben a Mosonvármegyei Múzeum iparművészeti kiállítása, a XIX-XX. szá-
zadi magyar festészet remekműveit (Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary stb. 
képeit) felvonultató Gyurkovich-gyűjtemény, dongaboltozatos pincéjében 
pedig római kori kőtár látogatható. A Cselley-háztól a Városház utcán át ju-
tunk a város sétálóutcájára, a Magyar utcára. Itt áll a freskókkal ékesített  
Szt. Gotthárd plébániatemplom, mely a XVIII. században épült barokk stí-
lusban. Az altemplomában kialakított Habsburg-kriptában, érckoporsók-
ba zárva alussza örök álmát Frigyes főherceg és felesége, míg a pápai 

ajándékként idekerült katakombaszentek üvegkoporsóban nyugszanak.  
A templom mellett álló Szent László szobor 1993-ban készült közadakozás-
ból. 

A Magyaróvártól Mosonba vezető út mentén, a városi kórházzal szemben 
építették a XX. század elején az ország egyik legrégibb alapítású múzeumát, 
a Mosonvármegyei Múzeumot, gazdag helytörténeti gyűjteménnyel. 

 MoSonMagyaróvár

MoSonMagyaróVár8. www.Szigetkozportal.hu
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Szigetköz

Dunakiliti

Dunakiliti Árpád-kori település. 2015-ben ünnepelte fennállásának 850 éves 
évfordulóját. Nevének eredetéről többféle elképzelés van: az első birtoko-
sáról, kápolnájáról nevezték el, vagy a török eredetű „kilit” - kulcs szó utal 
a település kulcspozíciójára. Dunakiliti számára kedvező a hármas határ kö-
zelsége. A tájat az Öreg-Duna, a Mosoni-Duna és kacskaringós mellékágaik 
tagolják, melyek elsőrangú vízitúrázó és gyalogtúra helyek. Jeles vízi prog-
ramja szeptember első hétvégéjén a kenumaraton.  Hamarosan Dunakiliti és 
a szlovák Doborgaz között gyalogos-, kerékpáros híd épül, és kisvízi erőmű 
kialakítása is folyamatban van. A település nevezetességei közé tartozik a 
neogótikus templom, az előtte álló millenniumi tölgy, boldog Batthyány–
Strattmann László, a „szegények orvosa” szülőháza, Csebi-Pogány Alajos 
kastélya, a Kiserdei sétány, a tejfaluszigeti kápolna, a Németh-villa, a Falu-
múzeum, valamint a Duzzasztómű a fenékküszöbbel. Kulturális programjai 
közül kiemelkedik a Csiripiszli ünnep és a Kikeletköszöntő virágvasárnap, a 
Péter-Pál-napi Falunap, az Aratóünnep és a farsangi színjátszás. Dunakiliti 
2010 óta a „Humanitárius település” címet viseli. A Falumegújítási Díj kiváló 
fokozatával rendelkezik. 2015-ben 1. helyezett lett a „Virágos Magyarorszá-
gért” versenyben, és 2016-ban az Entente Florale Europe környezetszépítő 
versenyen ezüst minősítést kapott. 

DunaSzeg

Dunaszeg a Szigetköz szívében, Győr belvárosától 15 kilométerre elhelyezke-
dő település. A Mosoni-Duna partján terül el, annak egy szegletében, innen 
származik a falu elnevezése is. Az itt élő és dolgozó emberek rendületlenül 
fáradoznak a falukép szépítésén, az infrastruktúra minőségének javításán, a 
meglévő és létesülő vállalkozások fejlesztésén. Jellemző a falu lakosságának 
és beépített területének növekedése. A látnivalókban gazdag településen 
a római katolikus templom mellett helyezkedik el a kegyeleti park ahol a 
keresztút 14 stációja látható. A községben négy fogadalmi képpel ellátott 
képoszlop is található, amelyen a falu védőszentjeit ábrázolja, amely formai 
megoldása egyedülálló a Kisalföldön.  A település hazánk ritka értékes és 
csodálatos természeti terültén található, az Alsó-Szigetközben, amelynek 
jellemző tájképi eleme az élő vizeket kísérő holtágak és morotvák sora. A 
kiépített tanösvény egész napos programot kínál gyerek és felnőtt csopor-
toknak egyaránt. A községben működő falumúzeum betekintést enged a 
szigetközi emberek mindennapjaiba, a mellette található stabilmotor gyűj-
temény érdekes és egyedi látnivalót kínál az ide érkezőknek. A falu nyugati 
szélén a kerékpárút mentén - az egykori szigetközi gazdasági vasutaknak 
állított – műszaki emlékhely található.
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DunaSziget

A mai Dunasziget község területe a trianoni békeszerződésig olyan Pozsony 
vármegyei községekhez tartozott, melyeknek központja a Nagy-Duna bal-
partján, a Csallóközben volt. Ezek név szerint: Doborgaz, Keszölcés, Süly és 
Vajka. Azt itt élők főleg halászattal és állattenyésztéssel foglalkoztak, de a 
Duna amellett, hogy megélhetést adott, gyakran veszélyt is jelentett. 
Az 1954-es árvíz után szinte az egész települést újjá kellett építeni. Dunaszi-
getet találóan Mosonmagyaróvár „Balatonjának” is nevezik.  A Szigetköz pá-
ratlan természeti környezete várja az idelátogatót. Strandolási, horgászati, 
lovaglási, lehetőségeken túl szervezett vízitúrák keretében lehet megismerni 
a vízivilágot. 
A székelykaput az 1848-49-es szabadságharc emlékére emelték. Az Emlék-
parkban egy beton emelvényen áll egy fa harangláb. A benne lakó harang 
„ikertestvére” Szingapúrban található. Felirata: „Isten áld meg a magyart! / 
Dunasziget 2003”. A Szigetközi hullámtéri mellékágrendszerben, a hullámté-
ri vízpótlórendszer részeként üzemel az ún. Denkpáli ágvéglezárás, és annak 
részeként a Denkpáli hallépcső. A hallépcső a vízi élőlények vándorlásának a 
lehetőségeit javítja. A nyári időszakban strandolásra, kikapcsolódásra kivá-
lón alkalmas a doborgazi szabadstrand. 

haláSzi

Halászi Mosonmagyaróvártól 4 km-re fekszik a Mosoni-Duna partján, a Szi-
getközben. A falut a Szigetköz kapujának is nevezik, hiszen itt léphetünk be a 
Halászi-hídon az „ezer sziget világába”. Az első híd 1905-1906-ban készült és 
azóta háromszor is újjá kellett építeni. A II. világháborúban felrobbantották, 
1992-ben leszakadt, s 2010-ben avatták fel a modern, széles, kerékpársáv-
val is ellátott új hidat. 
A település neve utal a fekvésére és a múltjára is: hajdani lakói a magyaró-
vári uradalom halszállítói voltak. Központjában két oromfalas barokk ház fölé 
emelkedik nagy, barokk stílusú temploma (1777), melynek freskóit Maul-
bertsch tanítványai festették. A Mosoni-Duna partján épült csárda és sza-
badidőpark a vízen, kerékpárral érkezők, fürödni, sétahajózni vágyók kedvelt 
célpontja. A Babos-majorban található lovarda is számos lehetőséget nyújt 
az aktív pihenés kedvelőinek.
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héDerVár

Első írásos említése 1210-ből való. Alapítói és birtokosai a Hédervári gró-
fok. Természeti értékeivel összekötött legendái (Árpád-fa, Kont-fa, kővé vált 
kenyerek) Műemlékei az ország vezetésében a XX. századig kiemelt szere-
pet vállaló grófi családhoz kötődnek. Legismertebb épülete a XVI. századi, 
háromszintes és három saroktornyos reneszánsz várkastély, 10 hektáros 
parkjával („Angol-kert”) ma a Magyar Alkotóművészeti K.N. Kft. alkotóháza. 
Híres középkori búcsújáró és Mária-kegyhely (aug. 15.) a Boldogasszony-ká-
polna (előtte gróf Khuen-Héderváry Károly kétszeres magyar miniszterelnök 
síremlékével), melyet a XVII. században, hazánkban az elsők között lorettói 
kápolnával bővítettek. Itt található máig a XV. századi fa Mária-kegyszobor, 
a „Fekete Madonna”. Kertjében áll Magyarország legidősebb fája, az egy-
kor 14 m magas és 710 cm átmérőjű, a kutatások szerint min. 700 éves 
„Árpád-fa” csonkja, melynek elnevezése a 907. évi, a csallóközi-szigetközi 
térségben lezajlott híres pozsonyi csatára utal). Héderváron több étterem és 
szálláshely, a Mosoni-Duna partján pedig korszerű Lovasklub (kerékpározási 
és vízitúrázási lehetőséggel is) várja a kirándulókat. Kortárs érdekességként 
a faluban található az országban egyedülálló „Krumplibogár-szobor”. A tele-
püléshez kötődő gasztronómiai különlegesség a „Hédervári galambleves” és 
a „Hédervári szalonna”.

hegyeShaloM

Hegyeshalom Nagyközség a Bécs - Budapest vasúti fővonal, az egyes számú 
(E-5) főútvonal, valamint az M-1 - M15-ös autópálya által bezárt szögben 
hazánk észak-nyugati peremén Ausztria szomszédságában fekszik. 
Hegyeshalom történetét elsősorban földrajzi helyzete határozta meg. A 
nagyközség a több ezer éves „királyi út” mentén egyaránt fontos volt az 
Imperium Románum, majd a népvándorláskor népei és az ezer éves Ma-
gyarország számára. II. Endre 1217-ből származó adománylevele már  
Hegelshalmként említi, amely név egy csúcsos tetejű dombra utal. A halmon 
felépült római katolikus templomot annak idején Szűz Mária (Sancta Maria) 
tiszteletére szentelték. 
Hegyeshalom több mint 200 éves címerében a strucc a gyorsaság és az 
éberség királyi tulajdonságát jelképezi, az ezüst patkó pedig a jómódnak, 
jó szerencsének a szimbóluma. Évszázadokig vegyes, majd főként német 
nemzetiségű falu. A nagyközség máig két vallású. A műemlék római katoli-
kus templom és az evangélikus gyülekezet 1850-ben felszentelt temploma 
ennek kifejezője. A gyerekek, felnőttek kedvenc sportolási, pihenő - és szó-
rakozási helye a Stettni-tó és környéke. 
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JánoSSoMorJa

A kisváros a Hanság és a Mosoni-síkság találkozásánál, közvetlenül az oszt-
rák határ mellett. Az egykor önálló községek: Mosonszentpéter, Moson-
szentjános és Pusztasomorja 1970-es egyesülése óta viseli a Jánossomorja 
nevet. 
Az 1946-os kitelepítés következtében több mint 4000 német származású 
lakosnak kellett elhagynia Mosonszentjánost és Mosonszentpétert, helyük-
re matyóföldi telepesek és felvidéki kitelepített magyarok is érkeztek. Az 
ötvenes évektől kezdődő szigorú határövezeti elzártságból adódó érintetlen 
természeti környezet ma már kiemelt turisztikai attrakcióként értékelhető, 
melyet kerékpárra ülve könnyedén bejárhatunk. A közelben van az 1956-os 
menekülők útja és az andaui híd is. Legjelentősebb látnivalói római katoli-
kus templomai, a XVI. századi alapokra épült szentpéteri, valamint a XVI. 
századi, később barokkizált somorjai plébániatemplom. Említésre méltó a 
Hármashalom-emlékmű, melyet a Szent István korabeli Magyarország tör-
ténelmi vármegyéinek földjéből alakítottak ki. 

kiMle

A település azon 10 magyar helység közé tartozik, melyet valamilyen folyó 
szel ketté és a falu közepén található az összekötő híd. 
A magyarkimlei templom 13. századi építészeti emlékeket őriz. Nem messze 
tőle a 120 éves hársfa mellett áll a Szentháromság-szobor. IV. Béla szobrát 
a Millennium tiszteletére állították 2001-ben. A horvátkimlei temetőbe a 
háborús hősök emlékére ültetett gesztenyefasor vezet, a fák között a fából 
faragott stációk Balázs András fafaragó alkotásai. A temetőben nyugszik 
Mate Mersic papköltő. 
Novákpuszta új templomát 2006-ban szentelték fel. Kimlén vezet keresztül 
a Szent Jakab és a Szent Márton zarándokútvonal. A Mosoni-Dunán egy-
re élénkebb a vízi turizmus, melynek következtében sok turista fordul meg 
Kimlén. Éjszakákat a két kempingben vagy a két panzióban tölthetik. Színes 
kulturális programokkal, évente két sárkányhajó versennyel várják a község-
be az érdeklődőket.
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kunSziget

Az ország nyugati kapujában, Győrtől 17 kilométerre a Mosoni-Duna partján 
található település, ősidők óta lakott település. Itt húzódott a Római Biroda-
lom határa, emlékét római kori őrtorony őrzi.  
A falu legfontosabb természeti értéke a Mosoni-Duna partszakasza. A falu 
kiemelkedő turisztikai vonzereje a szakrális értékekben rejlik. A Szent Lőrinc 
Római Katolikus Templom 1843-ban épült, a klasszicista stílusú templomot 
2011-ben újították fel. Szomszédságában található plébánia épülete Koós 
Károly tervei alapján épült 1844-ben. A plébánia udvarán a XIX. század ele-
jéről származó melléképületeket és a nyitott nyári konyhát is sikerült meg-
menteni 2012-ben, napjainkban közösségi rendezvények színhelyéül szolgál. 
A templom előtti téren, 2014 nyarán fejeződött be a Szakrális Kulturális Tér 
kialakítása, amely a köztéri funkción túl tájékoztató táblái révén a falu leg-
fontosabb szakrális értékeit is bemutatja. A falun tanösvény halad keresztül, 
amelynek egyes állomásain (például a Mosoni-Duna partján, a sportpályán 
és a játszótéren is) fedett pihenőhelyeket helyeztünk el. Ezek egységes ké-
pet alkotva, egyszerre jelentenek közösségi helyet a turistáknak és a faluban 
élőknek is.

lébény

Lébény az M1-es autópálya közvetlen közelében fekszik. Önálló nagyközség, 
melynek határát a Hanság, s a Rábca folyó öleli körbe. A Szigetközt behálózó 
kerékpárút rendszerhez is szervesen csatlakozik. Lébény területe az őskor-
tól folyamatosan lakott hely. A római kor emlékét Quadrata-Barátföldpuszta 
erődje és temetője őrzi. 1199-ből való a Lébényről szóló első okleveles adat. 
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 háromhajós, bazilikás formáját, a bélletes, 
gazdagon faragott díszes főkapujával. A falu közelében elterülő tavak, a gyö-
nyörű, virágos tölgyerdő, a nagy kiterjedésű, kiszáradó láprétek és a ma-
radvány erdőkben csordogáló csatornavizek. Kiváló lehetőséget nyújtanak a 
kirándulni, horgászni vágyók részére. 

leVél

Első írásos, német nyelvű említése a pozsonyi káptalani levéltárban 1410-
ből „Kalthosthan” formában fordul elő. A magyar nevével először szintén a 
káptalani levéltárban fellelhető, 1425-ben készült okmány szövegében Lever 
formában, később az 1532. évi adóösszeíráskor találkozhatunk. A hagyomá-
nyok szerint neve a - Lővér, Lever, Level - a besenyő gyepűőrök (határőrök), 
íjászok emlékét őrzi. Későbbi lakói a magyaróvári vár szekeresei, futárai és 
postásai voltak. Erre utalhat az egyik Hegyeshalom felé eső dűlő neve: Le-
vélhordók földje. A törökök 1529-es ostromakor - Győr-, és Moson-vármegye 
pusztulásakor - a környék elnéptelenedett. I. Miksa császár 1570 körül würt-
tembergi szászokat, német nyelvű katolikus etnikumot telepített le. 
A falu a Forgách majd Zichy család tagjainak birtoka, 1763-tól pedig Habs-
burg birtok. Mária Terézia rendelete nyomán 1773-ban urbárium készült Le-
vélről is: eszerint a falu földesura Habsburg Mária Krisztina. 

lipót

Az elmúlt évszázadokban Lipótot híres halászfaluként ismerték. A szigetközi 
„vizásokkal“ együtt a lipótiaknak is külön „standjuk“ volt a bécsi és pozsonyi 
halpiacokon. Másik híres foglalkozás az aranymosás volt. Az 1800-as évek 
elején még 39 aranyász élt Lipóton. Ismertek voltak a falu vízimalmai és 
sokan keresték a kenyerüket révészkedéssel, hajóvontatással, hajózással. 
A falu életére az 1885-ben megkezdett Duna szabályozás nagy hatást gyako-
rolt. A lakosság jelentős része foglalkoztatásának megváltoztatására kény-
szerült: a régi mesterségekkel felhagyva, földműveléssel kezdett foglalkozni. 
A 700 fős kis település ma elsősorban a turizmusból él. 2009-ben a falu 
megnyerte a Virágos Magyarországért versenyt, s itt készülnek a Lipóti Pék-
ség finomságai is, sokak egészségére. 

Szigetköz
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Máriakálnok

A Szigetközben található, több mint kettőezer fős települést, Máriakálnokot 
az utóbbi években egyre többen választják lakóhelyül. A csodálatos termé-
szeti környezet, a jól kiépített és az autópályához kapcsolódó úthálózat, a 
környező településeket összekötő kerékpárút, a folyamatosan megújuló 
szolgáltatások, intézmények teszik kellemessé a helybeliek és ide látogatók 
életét. 
A község egyik nevezetessége a már a középkorban is ismert, csodatévő 
helyként tisztelt Sarlós Boldogasszony kegykápolna, melyet egész évben sok 
zarándok és turista látogat. A kápolna közelében található a Falu-múzeum 
és a Szigetköz-múzeum. Itt megismerkedhetünk a község néprajzi emléke-
ivel az évszázadokkal ezelőtt élt emberek használati tárgyaival és életével. 
Ugyancsak itt, a Kápolna téren található az I. világháborús emlékmű és a 
több ezer tőből álló Rózsakert is. A településen áthaladó főúton található a 
XVII. századi római katolikus templom. 
A parkok és közterületek az itt élőknek köszönhetően épp olyan virágosak, 
gondozottak, mint a saját kertjeik. Máriakálnokon három lovarda is találha-
tó, melyek közül az egyik nemzetközi díjlovagló versenyeknek ad otthont. A 
horgászok és vízi sportok szerelmeseit a Mosoni-Duna és a Kálnoki-Dunaág 
kínálta élmények várják. 

MeCSér

A község Győrtől 20 km-re - Mosonmagyaróvár irányában - helyezkedik el, 
a Mosoni-Duna ölelésében, szép zöld övezetben. Lakóinak száma 640 fő. A 
település megközelíthető az M1-es autópályán, az 1-es főúton és az úgyne-
vezett. szigetközi úton keresztül is. A tömegközlekedés közvetlen autóbusz-
járattal van megoldva Győr irányában. A faluban jól felszerelt óvoda, és alsó 
tagozatos tagiskola működik, ahol korszerű orvosi rendelő és minden igényt 
kielégítő Faluház áll is rendelkezésre a lakosok számára.
Látnivalók között említeném a Hősök kertjét a köztéri szoborral, mely egy 
háborúból hazatérő katonát ábrázol a csapatzászlóval, az 1900-ban épült 
Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomot, valamint a községház 
falán a történelmi évfordulók helyi illetékességű emléktábláit.
Mecsért a nyugalom és a béke szigetének is nevezik, amelynek mindennapi 
életét számos civil szervezet tölti meg tartalommal. Rendezvényterv alap-
ján hagyományőrző, kulturális és sport témájú események szórakoztatják a 
résztvevőket. Nemzetközileg is nyilvántartott a nyári „Ladikos Fesztivál”, 
ami sok látogatót vonz a településre.

Szigetköz Szigetköz

nagybaJCS

Nagybajcs a Szigetköz délkeleti sarkában, közvetlenül a Duna mellé települt, 
több mint 900 éves múltra visszatekintő falu. Első írásos említése 1252-ből 
maradt ránk, mint nemesi birtok „villa Boych” néven szerepel egy adomány-
levélben. A falu egyházát 1397-ben alapították. Egy 1484-es okmányon már 
Nagbaych néven szerepel. A falu pecsétje először 1815-ben fordult elő. Ró-
mai katolikus temploma 1869-ben épült, benne egy művészi kivitelű, nagy 
értékű, 16. századi Pieta-szoborral.  
A község Győrtől mindössze 9 km-re fekszik, lélekszáma jelenleg 986 fő. A 
nagyváros közelében a csendes környezet, a folyóparti táj kellemes üdülési 
és horgászási lehetőségeket biztosít. A településen számos szolgáltatás - 
élelmiszer jellegű vegyesbolt, gazdabolt, húsbolt, 2 étterem, 2 panzió, fodrá-
szat, kozmetika, virágkötő - vehető igénybe. A kikapcsolódni vágyókat fedett 
lovarda, ügető- és ugrató pálya, sportpálya és horgásztó várja. A falu hatá-
rában álló természeti értékek Duna-part, Vörösrét, Csápolnak kiváló túrázási 
lehetőséget biztosítanak.   

ötteVény

Öttevény a Mosoni határ közelében fekszik, hozzá tartozik Miklós-major és 
Sándorháza-puszta is. A római uralom idején már őrállomás volt. A falu léte, 
élete, fejlődése folyamatosan összekapcsolódik a rajta áthaladó úttal, a mai 
1-es főúttal. A közút jelentőségét jelzi az is, hogy a Bécs és Buda között mű-
ködő első postavonalon az oda-vissza közlekedő postakocsi járatok egészen 
1852-ig közlekedtek az Öttevényi postaállomáson, mint ló-váltóállomáson 
keresztül. A település később körjegyzőségi székhely lett. Legrégebbi okle-
veles említése 1321-bol származik, amikor „Villa Wetewjn” néven szerepel. 
1379-ben a Héderváryaknak a birtoka, majd 1862-től a Földváry család tulaj-
dona lett. Báró Földváry Miklós 1870-ben építtetett egy „szép úri lakot”, me-
lyet később kastéllyá bővített. A kastélyt történetét máig számtalan rejtély 
övezi. Római katolikus temploma 1720 körül épült, más források 1786-ra te-
szik az építés dátumát, kegyura gróf Khun-Héderváry Károly. Nagy evangéli-
kus gyülekezet volt Öttevényen templommal, iskolával, lelkésszel, tanítóval. 
További értékei közé sorolhatjuk hősök emlékművét, a millenniumi keresztet, 
a római kori emlékeket, a Szűz Mária szobrot, Kőkeresztet, a Kálvária em-
lékkeresztet és a Haranglábat. A település napjainkban törekszik a falusias 
értékeket megőrző, a falu kínálta életmód korszerű megjelenítésére. Ezzel 
megőrizve a település arculatát, identitását, közösségteremtő képességét.

www.Szigetkozportal.huSzigetköz16.



raJka

Első írásos említése a XIII. század elejéről való. Neve a hagyomány szerint 
„Rákfalva” volt, mely a valaha itt élő rákászok mesterségére utalt. Ebből 
keletkezett a német telepesek által kialakított Ragendorf név. A vásártartási 
joggal is rendelkező község virágzásának a két világháború vetett véget. 
Az utóbbi időszakban azonban egyre inkább megmutatkoznak Rajka határ-
mentiségének pozitív hatásai. A település legszebb látnivalója a római ka-
tolikus templom, melynek XIII. századi tornyát római őrtoronyra építették. 
Előtte barokk kálvária látható. Késő barokk emlék a Zichy-kastély. Evangéli-
kus 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.

VáMoSSzabaDi

A falu nevének két tagja azt sugallja, hogy hajdani két falu épült össze. A 
“Vámos” tag arra utal, hogy Alsóvámos évszázadokon át vámszedőhely volt. 
A “Szabadi” tag – az egykori Győrszabadi nevet őrzi. Az északra irányuló 
közúti forgalom egyik határállomása itt van. A forgalmat a Dunán átvivő híd, 
kultúrtörténeti érték. A XIV. századi templom a török háborúkban pusztult el. 
A múlt század közepén felépített templom freskóit és olaj-festményeit isme-
retlen olasz festő készítette. 1896-ban, árvíz sújtotta a települést. 1994-ben 
renoválták a templomot. A falutól északra található Vörösrét. Több védett 
növényfaj él itt. A falutól délnyugatra és nyugatra húzódó csatornák között 
terül el Körtvélylapos. A Szigetközben eddig csak innen került elő pl.: a nádi 
boglárka, vízi menta. A falu központjában 4 horgásztó vize csillog. A telepü-
lés címerében baloldalon álló oroszlán jelképezi azt, hogy az egykori telepü-
lések több mint 600 éven keresztül a Héderváry család birtokaihoz tartoztak. 
A jobb oldali mezőben ekevas élével kifelé fordított, bal oldalt csoroszlya jel-
képezi a település mezőgazdasági jellegét. A címpajzsot átölelő aranyszínű 
tölgyfalevél-koszorú jelképezi a településeket körbefogó erdőket. Az össze-
fonódó koszorú szimbolizálja a két település 1950-ben történő egyesülését.

Szigetköz Szigetköz

Szigetköz www.Szigetkozportal.hu18.



20.

AKTÍV TURIZMUS
EGÉSZ ÉVBEN



Aktív turizmus www.szigetkozportAl.hu

A nyugodt, csodálatos természeti környezetben található komplexum kettő 
gyógyvizes medencével, úszómedencével, gyermekpancsolókkal, sodrófo-
lyosóval, pezsgőfürdővel, masszázselemekkel teli élménymedencével, egy 
1200 m2-es strandmedencével, hullámmedence résszel, vízi játszóparkkal, 
óriás csúszdákkal, élő vízeséssel, egy 350 m2-es vízi parkkal és egy kis szige-
ten elhelyezett vízimalom szaunákkal várja a fürdőzni vágyókat.

Hétvégenként változatos programok és rendezvények szórakoztatják az ide-
látogatókat! 

További szolgáltatások: strandröplabda - és foci pálya, ping-pong, vízi tor-
na-és aerobic, kényeztető masszázsok, játszótér, szigetközi halakat bemuta-
tó halas-tó, napágy bérlés, ajándék bolt, étterem, büfé, pizzéria, grill sarok, 
vízi bár, kávézó és cukrászda.

Lipóti terMáL- éS éLMényfürdõ & CaMping**** gyaLogtúrák

02.

03.

22.

9233 Lipót, Fô u. 84.
Tel: + 36 96 215 723
info@lipotfurdo.hu
www.lipotfurdo.hu

www.Szigetkozportal.hu

01. Szent Jakab zaránDokút (45 kM)
A Szent Jakab zarándokút magyarországi célpontja a lébényi Szent Ja-
kab-templom. De a Budapest felől érkező zarándokút itt nem ér véget, 
Lébényből tovább halad nyugat felé, át Európán, az apostol Santiago de 
Compostelában lévő sírhelye felé. A zarándokúton használt útjelzések meg-
egyeznek az Európában használt jelzésekkel: sárga kagyló, sárga nyíl. A Szi-
getközben futó zarándokút nagyon jól jelzett, jól járható út gyalogosan és 
kerékpárral is. A zarándokút által érintett települések: Lébény, Károlyháza, 
Kimle, (alternatív úton Hédervár), Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Lajta-
puszta, Bezenye, Rajka. Zarándokbarát szálláshelyek Lébényben, Hédervá-
ron, Mosonmagyaróváron és Rajkán találhatóak. A zarándokútról részletes 
információ és térkép a www.szentjakabut.hu honlapon található.

02. közepeS gyalogtúra DunaSzigeten (9 kM)
A Kisvesszősi sátorozóhelytől keleti irányba a töltés mellett indulunk el. 500 
m után a töltéstől távolodva egy nyárason át érjük el a Kő-hidat, melyen át-
haladva a Nyáras-sziget legnagyobb rétjére érhetünk. Az úton tovább halad-
va a Denkpáli zárógátig mehetünk, melynek tövénél egy hallépcső található. 
Visszafelé 150 m-re balra egy nyiladékon haladva, majd jobbra tartva, egy 
holtág megkerülésével juthatunk vissza a Kő-gáthoz, majd a sátorozóhely-
hez.

03. Séta a lipóti tanöSVényen (7 kM)
A madármegfigyelő állomástól indulunk Dunaremete irányába, majd a falut 
elhagyva jobbra tartunk, és a Remeti-tó érintésével juthatunk el az árvízvé-
delmi töltésig. Ezen átkelve jutunk el a Nagy-dunai volt hajóállomáshoz. A 
töltéshez visszaérve, az azzal párhuzamos csatorna  mentén haladunk, majd 
egy rétet elhagyva Lipót felé térünk le. A Holt-Duna partján haladva (mely 
természetvédelmi terület) térhetünk vissza kiindulópontunkhoz.

04. történelMi Séta Dunakiliti faluközpontJában

A település történelmi múltja iránt érdeklődő turistákat sétára invitáljuk 
Dunakiliti faluközpontjábaba idegenvezetéssel. Információt kaphat Kovács 
Andor Tamásné polgármestertől (Tel.: +36 30 204 37 00) és Edelmayerné 
Andrea kulturális referenstől is. (Tel.: +36 30 247 67 91). Várjuk jelentke-
zésüket!



Aktív turizmus www.szigetkozportAl.hu

kerékpártúrák kerékpártúrák

EuroVelo6 nemzetközi útvonal
1. túra (40 Km): Mosonmagyaróvár - Mosonszolnok - Albertkázmérpuszta - Mosonszolnok - Mosonmagyaróvár
2. túra (28 Km): Mosonmagyaróvár - Bezenye - Hegyeshalom - Levél - Mosonmagyaróvár

3. túra (46 km): Mosonmagyaróvár - Dunasziget - Dunakiliti - Rajka - Bezenye - Mosonmagyaróvár
4. túra (34 km): Mosonmagyaróvár - Halászi - Püski - Lipót - Hédervár - Novákpuszta - Darnózseli - Halászi - Máriakálnok - Móvár
5. túra (82 km): Mosonmagyaróvár - Halászi - Hédervár - Ásványráró - Mecsér - Lébény - Mosonszentmiklós - Öttevény - Kunsziget
    Bolgányi-híd - Mosonmagyaróvár

24.
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öko Mobil flotta

Tel.: +36 20 22 85 220
moni@piosztrangkor.hu
www.okomobilflotta.hu

JégMaDár Vízitúrák

9226 Dunasziget, Galambos u. 24.
Tel.: +36 20 56 68 196
bencenemeth1@hotmail.com
www.jegmadarviziturak.hu

hotel laJta park****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

piSztráng kör egyeSület

9226 Dunasziget, Fő u. 65.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

zbike Shop & SerViCe & key

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly utca 2.
Tel.: +36 30 64 15 781
zbikeservice@gmail.com
www.facebook.com/ Zbike Shop & Service & Key

MoSonMagyaróVári VíziSport egyeSület

9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 16.
Tel.: +36 30 99 47 262, +36 30 56 85 077
mvse1993@t-online.hu;
mosonmagyarovari.csonakhaz@gmail.com
www.mvse.hu

héDerVári loVaS klub

9178 Hédervár, Vámkerék u. 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

Víziló Vízitúra

9234 Kisbodak, Gátőrház utca 1.
Tel.: +36 20 43 19 220
info@vizilo-vizitura.hu
www.vizilo-vizitura.hu

part CaMping

9177 Ásványráró, Kikötői u. 51.
Tel.: + 36 70 62 54 881
info@partcamping.hu
www.partcamping.hu

laJta Vízitúra

Tel: +36 30 88 42 329
lajtavizitura@gmail.com
www.facebook.com/ lajtavizitura

party CSárDa - SzabaDiDőpark

9228 Halászi, Dunasétány
Tel.: +36 30 27 29 015; +36 96 210 088
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

orChiDea hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042, +36 30 48 69 537
www.orchideahotel.hu

aktív prograMok

kerékpározáS

Vízitúra SzerVezők

28. www.Szigetkozportal.huwww.Szigetkozportal.hu

MotorCSónaktúra

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 
KEDVEZŐ ÁRAKON!

E-mail: info@hedervarilovasklub.hu  |  /hedervarilovasklub

9178 Hédervár, Vámkerék utca 2.  |  Mobil: +36 30/630-4471

SZÍNVONALAS SZÁLLÁS ÉS
AKTÍV PIHENÉS A SZIGETKÖZBEN

www.hedervarilovasklub.hu



aktíV turizMuS www.Szigetkozportal.hu

aktív prograMokaktív prograMok

www.Szigetkozportal.hu30.

kengyártói taVak, holt-Duna, 
köVeCSeS tó

9233 Lipót, Kengyártó utca
Tel.: +36 30 40 61 424

park panzió éttereM

9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.: +36 96 204 974, +36 30 62 27 090
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

part CaMping 
9177 Ásványráró, Kikötői u. 51.
Tel.: + 36 70 62 54 881
info@partcamping.hu
www.partcamping.hu

orChiDea hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042, +36 30 48 69 537
www.orchideahotel.hu

Szelle loVaSuDVar

9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 113.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 83 84 480
szellelovas@gmail.com
www.facebook.com/szellelovasudvar

rozáriuM

9231 Máriakálnok, Kápolna tér

héDerVári loVaSklub

9178 Hédervár, Vámkerék utca 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

tiSlér Diána

Természetvédelmi mérnök
„A természet nem ismer határokat!”
9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 74.
Tel.: +36 70 22 98 483; info@fertotajtura.hu
https://fertotajtura.hu, facebook.com/fertotajtura;

futura interaktíV

terMéSzettuDoMányi élMényközpont

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király 
utca 142. Tel.: +36 96 566 280
info@futuramoson.hu
www.futuramoson.hu

DoboS horgáSzbolt

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 68.
Tel.: +36 96 214 608 
www.facebook.com/DobosHorgaszbolt
www.dobosshop.hu

óVári Vár

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
Tel.: + 36 96 566 665
info@varovar.hu
www.varovar.hu

zátonyi-Dunaág 
9225 Dunakiliti, Külterület
Tel.: +36 96 524 988
info@horgszovgyor.hu
www.horgszovgyor.hu

Szigetköz kalanDpark MoSonMagyaróVár

9200 Mosonmagyaróvár, Partos utca
Tel.: +36 30 23 03 340
szigetkozkalandpark@gmail.com
www.facebook.com/szigetkozkalandpark
www.szigetkozkalandpark.hu

öreg-CSuka horgáSztó

9228 Halászi, Úgó tópart
Tel.: +36 96 210 127

eleVen táJ oktató-éS kutató központ

9226 Dunasziget, Fő utca 67.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

Stettni-tó éS SzabaDiDô park, 
nagybánya-tó

9222 Hegyeshalom, Pozsonyi u.
Tel.: +36 30 37 88 210
www.stettni.hu

kalanD - tuDoMány horgáSzat

paintball

rozáriuMloVagláS - SétakoCSikázáS

túraVezetéS a hanSágban éS a fertő-táJon



fôbb épített örökSégek

fôbb épített örökSégek fôbb épített örökSégek

www.Szigetkozportal.hu
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1.  óVári Vár
9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
Tel.: +36 96 566 665; info@varovar.hu; www.varovar.hu 

Az óvári vár a római település maradványaira, a 13. században ráépített és 
többször átalakított - szabálytalan négyszög alaprajzú - épület. A Rákóczi 
szabadságharc leverése után katonai jelentőségét elveszítette. 1818-ban 
Albert Kázmér szász-tescheni herceg, Mária Terézia Habsburg uralkodó 
veje, agrár felsőoktatási intézményt alapított az épületben. Ennek jogutódja 
a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara. 
A vár megújult földszinti része 2020 őszén nyílik meg a látogatók előtt szá-
mos turisztikai attrakcióval.

2.  CSelley-ház
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
Tel.: +36 96 212 094; hansagi@hansagimuzeum.hu; www.hansagimuzeum.hu

A város legrégebbi, középkori épülete, a Cselley-ház 1982-től ad otthont a 
Mosonvármegyei Múzeum iparművészeti kiállításának, római kori kőtárnak 
valamint a XIX-XX. századi magyar festményeket magában foglaló Gyurko-
vich gyűjteménynek.

3.  MoSonVárMegyei MúzeuM
9200  Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 1.
Tel./Fax: +36 96 204 322; hansagi@hansagimuzeum.hu; www.hansagimuzeum.hu

A Mosonvármegyei Múzeum Szent István király úti neoklasszicista épületé-
ben a Mosoni-síkság és a Szigetköz történetét bemutató régészeti, helytör-
téneti, néprajzi állandó tárlat, valamint időszaki kiállítás látható.

4.  1956 –oS eMlékpark
9200,  Mosonmagyaróvár, Határőr utca 16.

Az Ipartelepen található a Gyásztér, mely egy szimbolikus temető, ami az 
1956. október 26-i sortűz áldozatainak állít emléket. A gyásztéren felállított 
kopjafák sorát egy háromalakos emlékmű (Rieger Tibor alkotása) zárja.

5.  régi MaloM 
9200,  Mosonmagyaróvár, Deák tér

Az épületet már 1270-ben is említik a fennmaradt iratok. 1648 óta működött 
a háromemeletes uradalmi malom, és sörgyár, melyet később villamosítot-
tak és 1980-ig üzemelt. A benne lévő sörfőzde 1710-től 1937-ig működött.

6.  zSiDó örökSégek
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u.

A Mosoni Izraelita Hitközség az 1860-as években vásárolt meg egy Moson 
külterületén fekvő ingatlant. Azt bekerítette és a telek egyik részén létre-
hozta temetőjét. Ténykedésük tárgyi emléke a külső kapunak egy darabja, 
valamint az általuk ültetett gesztenyefasor, melynek árnyékában kisérték az 
elhunytat végső nyughelyére. Ha most végigmegyünk  a fasoron odaérünk a 
Holokauszt emlékműhöz, amit a helyi közösség emeltetett közadakozásból. 
Az emlékmű alsó része egy 3 méter átmérőjű Dávid csillag, amelyen egy 
névsor található a Mosoni járás áldozatainak neveivel, a felső szint a két 
kőtábla rajta a szerteágazó európai kultúra közös gyökerével a tízparancso-
lattal, a kőtáblák másik oldalán a zsidó halotti ima egy gondolata „aki békét 
teremt a magasságokban ő teremtsen békét a lelkeinkben” A temető szépen 
gondozott, időpont-egyeztetés esetén látogatható. 

7.  VároSkapu tér

2016-ban az Entente Florale Europe versenyen Mosonmagyaróvár a Város-
kapu térrel elnyerte  az Európa legszebb főtere címet. 

8.  héDerVári kaStély
9178 Hédervár, Fő u. 47. 

Héder lovag feltehetően már a XII. század közepén várat építtetett magának,
amely valószínűleg fából volt. Az építmény a tatárjárás idején pusztult el. A
jelenleg álló kastély barokk formáját a XVIII. század második felében nyerte
el. A kastélyt körülvevő angolpark az angol Petri Bernard személyes irányí-
tása mellett jött létre, aki egzotikus fákat is telepített ide, mint pl. a kínai
páfrányfenyő és az amerikai tulipánfa. Jelenleg nem látogatható. 

8.  Szent Jakab plébániateMploM, lébény
9155 Lébény, Templom tér 2.

Tel.: +36 96 360 094; www.lebeny.hu, www.szentjakabtemplom.hu
A román stílusban épült templom Magyarország egyik legjelentősebb kö-
zépkori építészeti emléke. Alaprajza keletelt, háromhajós, keresztház nélküli,
hajónként egy vonalra helyezett félkörös szentélyekkel záródik. Felépítése
bazilikális, átmenő boltozatú (a XVII. században megújított boltozattal), két
nyugati toronnyal, kegyúri karzattal, fő- és déli oldalkapuval. A tornyok alsó
szintje - a hazai elrendezésre jellemzően - a templomtérbe kapcsolódott, és
csak az északi toronyba utólag beépített lépcső miatt falazták el az egyiknél.
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aqua hotel terMál & keMping

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1. 
Tel.: +36 96 579 168
Fax: +36 96 579 169
aquahotel@t-online.hu
www.aquahoteltermal.hu

aquaSol reSort

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 19.
Tel.: +36 96 826 096
info@aquasolhotel.com
www.aquasolhotel.com

Stílus, harmónia, nyugalom

Aquasol Resort
www.aquasolhotel.com

baboS VenDégház

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 14.
Tel.: +36 30 20 44 198 
info@babosvendeghaz.hu
www.babosvendeghaz.hu

erDôS VenDégház éS apartMan

9200 Mosonmagyaróvár, Horgász u. 7.
Tel.: +36 30 39 81 763, +36 70 24 93 626
+36 30 51 68 752; Fax: +36 96 579 497
erdospanzio@t-online.hu
www.erdospanzio.hu

Czinger VenDégSzobák

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 24.
Tel.: +36 96 219 807, +36 70 28 25 942
info@czingerszobak.hu
www.czingerszobak.hu

féSzek fogaDó

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 22.
Tel.: +36 96 211 599, +36 20 98 23 224
rooms.nest@gmail.com
www.pensionnest.hu

hotel laJta park****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

panoráMa hotel***
9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.
Tel.: +36 96 216 167, Fax: +36 96 206 840
hotel@panoramahotel.hu
www.panoramahotel.hu

bb laJta park

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 15.
Tel.: +36 96 207 088
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu

Strobl apartManházak

9200 Mosonmagyaróvár, Nőszirom u. 28.
Tel.: +36 96 203 343, +43 664 200 55 33
office@strobl-johann.eu
www.strobl-johann.eu

óVár apartMan

9200 Mosonmagyaróvár, Dohy J. u. 51.
Tel.: +36 30 61 60 385, +36 20 97 29 049
info@ovarapartman.com
www.ovarapartman.com

Suri bau apartManház

9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 1/a.
Tel.: +36 20 40 45 807
apartman@suribau.hu
www.apartman.suribau.hu

riViera rooMS VenDégSzobák 
9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.
Tel: +36 96 211 673
info@rivierarooms.hu
www.rivierarooms.hu

the DoorS boutique apartMentS

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó utca 50.
Tel.: +36 30 48 32 201
info@thedoors.hu
www.thedoors.hu
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SiMbaD hotel*** reStaurant & bar

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 4. 
Tel: +36 30 64 62 520
reserve@simbad.hu
www.simbad.hu

DiaMant hotel Szigetköz****
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470
Fax: +36 96 671 477
info@diamanthotel.hu
www.diamanthotel.hu

ilona VenDégház

9235 Dunaremete, Fő u. 1.
Tel.: +36 96 718 005, +36 30 23 67 362
makai.bt@freemail.hu
www.ilonavendeghaz.hupont.hu

VitalitáS panzió

9200 Mosonmagyaróvár, Kereszt u. 5.
Tel.: +36 96 576 754, +36 20 37 21 775
nagy.henrietta@t-online.hu
www.vitalitaspanzio.hu

DunaSzigeti gyerMektábor 
kollégiuM

9226 Dunasziget, Akácos u. 1.
Tel.: +36 20 22 69 155
dunaszigetitabor@gmail.com
www.dunaszigetitabor.hu

kázMér CSárDa gaSthauS

9243 Albertkázmérpuszta, Fő út 6.
Tel.: +36 70 24 76 660
kazmer.restaurant@gmail.com
www.facebook.com /Albertkazmerpuszta.Csarda.
Gasthaus

MaywalD VenDégház

9226 Dunasziget, Sérfenyő út 137.
Tel.: +36 96 233 350, +36 20 59 97 749
Fax: +36 96 233 350
info@maywald.hu
www.maywald.hu

Szelle loVaSuDVar

9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 113.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 83 84 480
szellelovas@gmail.com
www.facebook.com/szellelovasudvar

raDek VenDégház

9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 21.
Tel.: +36 20 37 12 060, +36 96 830 314
radekvendeghaz@gmail.com
www.attilapanzio.eu

tünDérSziget ökopark kulCSoSházak

9226 Dunasziget, Fő u. 65.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

regia panzió & éttereM

9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 122.
Tel.: +36 20 31 28 676
info@regiapanzio.hu
www.regiapanzio.hu

zátonyi CSárDa

9226 Dunasziget, Zátonyi tér. 2.
Tel.: +36 96 233 505, +36 30 93 60 520
info@zatonyicsarda.hu
www.zatonyicsarda.hu

héDerVári loVaSklub

VenDégház

9178 Hédervár, Vámkerék u. 2.
Tel.: +36 30 63 04 471
info@hedervarilovasklub.hu
www.hedervarilovasklub.hu

luCa háza

9211 Feketeerdő, Fő u. 7.
Tel.: +36 20 93 53 203
villaluca13@gmail.com
www.lucahaza.hu

park panzió éttereM

9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.:  +36 30 62 27 090, +36 96 204 974
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

waDrózSa 
gyerMek- éS ifJúSági SzálláS

9161 Győrsövényház, Gárdonyi Géza u. 45.
Tel.: +36 30 30 91 195
vadrozsawaldorf@gmail.com
www.vadrozsawaldorf.hu

erDôS panzió éS éttereM 
9241 Jánossomorja, Szent István út 53.
Tel.: +36 30 39 87 341, +36 30 68 24 084
Fax: +36 96 579 497
erdospanzio@t-online.hu
www.erdospanzio.hu

kerékpároS Szálló

9228 Halászi Sportpálya
Tel.: +36 96 210 732, +36 20 55 66 742
info@halaszi.hu
www.halaszi.hu

hároMág VenDégház

9062 Kisbajcs, Duna u. 31.
Tel.: +36 20 58 25 212
haromagvendeghaz@gmail.com
facebook.com/HaromagVendeghaz

albertkázMérpuSzta

Dunakiliti

DunaSziget

DunareMete

gyôrSöVényház

feketeerDô

haláSzi

JánoSSoMorJa

héDerVár

kiSbaJCS
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barokk hotel***
9222 Hegyeshalom, Gesztenye sor 3.
Tel.: +36 96 701 013
Fax: +36 96 701 104
barokkhotel@haninet.hu
www.barokkhotel.hu

orChiDea - faMily panzió

éS apartManházak
9233 Lipót, Békefa sor 5.
Tel.: +36 30 38 64 722
info@family-apartman.hu
www.family-apartman.hu

A főépületben található 6 db kellemes kétágyas panziós szoba klimatizált, pótágyazható, 
mindegyik fürdőszobával, TV-vel és hűtővel felszerelt. Továbbá a 6 db új építésű, tágas  
6 személyes  igényes fa apartman házakban teljesen felszerelt konyhával, kiszolgáló 
helységgel várjuk a családi és baráti társaságokat, valamint cégeket csapatépítésre, 
focicsapatokat edzőtáborozásra. A létesítményben 42 főt tudunk elszállásolni egyszerre.

orChiDea hotel****lipót

9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel./fax: +36 96 674 042
info@orchideahotel.hu
www.orchideahotel.hu

VenDégház a két toronyhoz

9155 Lébény, Damjanich u. 12.
Tel.: +36 30 42 48 355
lebenyivendeghaz@gmail.com
facebook.com/ Vendeghaz a ket toronyhoz

CSereSznyéS ház

9233 Lipót, Rákóczi F. u. 2.
Tel.: +36 30 63 14 889
cseresznyeshaz70@gmail.com
www.cseresznyeshaz.com

fazekaS VenDégház

9233 Lipót, Kossuth út 27.
Tel.: +36 96 721 316, +36 30 59 22 590
+36 30 91 32 709
fazekas.laci@lipot-fazekasvendeghaz.hu
www.lipot-fazekasvendeghaz.hu

Sari VenDégház

9233 Lipót, Rákóczi u. 18.
Tel.: +36 96 720 620, +36 30 46 24 512
sarivendeghazlipot@falu-tv.hu
sarivendeghazlipot@gmail.com
www.sarivendeghaz.hu

tünDérSziget noMáD

Sátorozóhely          
9226 Dunasziget, Fő utca 65.
Tel.: +36 20 22 85 220
moni@pisztrangkor.hu
www.pisztrangkor.hu

Dunaparti panzió éS VenDégházai

9176 Mecsér, Ady E. u. 45.
Tel.: +36 96 213 386, +36 20 94 95 789
Fax: +36 96 213 386
dunaparti.vendeghazak@gmail.com
www.dunaparti.hu

party CSárDa, SzabaDiDôpark,
keMping

9228 Halászi, Duna sétány 
Tel.: +36 30 27 29 015; Tel./fax: +36 96 210 088
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

kiSerDô VenDégház

9224 Rajka, Ady E. u. 14.
Tel.: +36 20 45 49 476
kissfbence@freemail.hu
www.facebook.com/kiserdovendeghaz

eSthaJnalCSillag keMping

9181 Kisbodak, Gátőrház u. 1.
Tel.: +36 20 43 19 220
info@vizilo-vizitura.hu
www.szigetkoz-vizitura.hu

keMpingek - MoSonMagyaróvár, Szigetköz

lipót terMál CaMping**** 
9233 Lipót, Fő u. 84.
Tel.: + 36 30 47 37 656
info@lipoticamping.hu
www.campinglipot.hu

aqua hotel terMál & keMping

9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1. 
Tel.: +36 96 579 168
Fax: +36 96 579 169
aquahotel@t-online.hu
www.aquahoteltermal.hu

part CaMping

9177 Ásványráró, Kikötői u. 51.
Tel.:  +36 70 62 54 881 
info@partcamping.hu
www.partcamping.hu

hegyeShaloM

lébény

lipót

MeCSér

raJka

áSVányráró

MoSonMagyaróVár

DunaSziget

haláSzi

kiSboDak

lipót
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Sári CSárDa

9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.
Tel.: +36 96 671 478
Fax: +36 96 671 477
info@saricsarda.hu
www.saricsarda.hu

flaMingó éttereM 
9222 Hegyeshalom, Fő út 1.
Tel.: +36 96 220 201
Fax: +36 96 220 201
info@flamingo-etterem.hu
www.flamingo-restaurant.hu

ökopark biSztró

9226 Dunasziget, Fő u. 69.
Tel.: +36 70 60 62 636
okoparkbisztro@gmail.com
facebook.com/okoparkbisztro

rózSa CSárDa 
reStaurant & hotel***
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
Tel.: +36 96 220 230
Fax: +36 96 220 230
info@rozsacsarda.hu
www.rozsacsarda.hu

zátonyi CSárDa, panzió
9226 Dunasziget, Zátonyi tér 2.
Tel.: +36 96 233 505
info@zatonyicsarda.hu
www.zatonyicsarda.hu

orChiDea éttereM
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042, +36 30 48 69 537 
info@orchideahotel.hu; 
www.orchideahotel.hu

party CSárDa SzabaDiDôpark
9228 Halászi, Duna sétány
Tel.: +36 96 210 088, +36 30 27 29 015
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu

park panzió éttereM
9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.: +36 30 62 27 090, +36 96 204 974
info@parkhedervar.hu
www.parkhedervar.hu

barokk hotel*** éttereM

9222 Hegyeshalom, Gesztenye sor 3.
Tel.: +36 96 701 013
Fax: +36 96 701 014 
barokkhotel@haninet.hu
www.barokkhotel.hu

egyeteM éttereM

éS renDezVénytereM

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. B ép.
Tel.: +36 30 99 76 075, 36 96 566 619
info@egyetemetterem.hu
www.egyetemetterem.hu

niMróD éttereM

9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.
Tel.: +36 96 211 141
info@nimrodetterem.hu
www.nimrodetterem.hu

gaben éttereM, 
borbár & Vinotéka
9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.
Tel.: +36 96 211 673, +36 30 68 84 572
info@gabenrestaurant.eu
www.gabenrestaurant.eu

panoráMa hotel*** éttereM

9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.
Tel.: +36 96 216 167, Fax: +36 96 206 840
hotel@panoramahotel.hu
www.panoramahotel.hu

laJta garDen

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
info@lajtagarden.hu
www.lajtagarden.hu

óVári Vár káVézó

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
Tel.: +36 96 566 665
info@varovar.hu
www.varovar.hu

MagyaroS VenDéglô

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 3.
Tel.: +36 96 576 365
magyarosvendeglo@gmail.com
www.facebook.com/magyarosvendeglo

SiMbaD hotel*** reStaurant & bar

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 4. 
Tel.: +36 30 64 62 520
reserve@simbad.hu
www.simbad.hu

MaloMCafe éttereM

9200 Mosonmagyaróvár, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: +36 96 259 446
malomcafeinfo@gmail.com
www.malomcafe.com

Várkert káVézó

9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti S. u. 5.
Tel.: +36 96 234 574
www.varkert.eu

MáSik olDal éttereM

9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 88.
Tel.: +36 20 42 37 989
masbarbeque@gmail.com
www.facebook.com /Másik-Oldal

kázMér CSárDa gaSthauS

9243 Albertkázmérpuszta, Fő út 6.
Tel.: +36 30 90 75 753, +36 70 24 76 660
kazmer.restaurant@gmail.com
www.facebook.com /Albertkazmerpuszta.Csarda.
Gasthaus

étterMek

étterMek étterMek

www.Szigetkozportal.hu

MoSonMagyaróVár Dunakiliti

albertkázMérpuSzta

héDerVár

hegyeShaloM

lipót
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haláSzi

DunaSziget



további tagjaink

fleSCh nonprofit kft. 
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.
Tel.: +36 96 579 707
www.fleschkozpont.hu

felSô-Szigetközi SzabaDiDô

éS VíziSport egyeSület

9225 Dunakiliti, Gyümölcsös út 8.
Tel.: +36 30 48 66 922,  Fax: +36 96 577 077
www.vadviz-kemping.hu

Marton Dental fogáSzati renDelô

9200 Mosonmagyaróvár, Ivánfi Ede u. 5.
Tel.: +36 96 951 046
http://marton.dental/hu

hegyeShalMi közSéggazDálkoDáS

9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.
Tel.: +36 30 94 64 330
Fax: +36 96 220 084
hegyesgazda@mailbox.hu

Dr. wlaSitSCh fogorVoSi renDelô

Dr. wlaSitSCh Mirkó

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út  7.
Tel: +36 30 29 84 216
voluta.mirko@gmail.com
www.drmirko.hu

kiSboDakért alapítVány, 
9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1.
Tel.: +36 96 215 506
www.kisbodak.hu

Szigetközi VízpalaCkozó zrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 8.
Tel.: +36 30 63 36 482
info@szigetkozi.hu
www.szigetkozi.hu

Anno

MoSonMagyaróVári tourinforM

H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel.: + 36 96 206 304
info@szigetkozportal.hu
www.szigetkozportal.hu

iMpreSSzuM

kiaDJa:
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM

H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel.: + 36 96 206 304

info@szigetkozportal.hu
www.szigetkozportal.hu

felelôS kiaDó:
Gráfi Szabolcs elnök

fotók:
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM, 

Fűzfa Zoltán, Gráfi Szabolcs, Horváth Balázs
Tóth Zoltán, Vajkó László

grafika, nyoMDai elôkéSzítéS:
www.2dgrafika.hu

nyoMtatáS:
Monocopy Nyomda

48. toVábbi tagJaink



50.

Aqua Hotel Termál & Kemping
H-9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1. Telefon/Fax: 00 36 96 579 168, 00 36 96 579 169 

E-mail: aquahotel@t-online.hu; Webcím: www.aquahoteltermal.hu

Csokoládé Élménypajta Albertkázmérpusztán
 Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján

ChocoCard Bean-to-Bear
9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka u.1.
+36 30 4321251 • info@chococard.hu

www.chococard.hu



+36 96 674 042
info@orchideahotel.hu

www.orchideahotel.hu

All Inclusive
 pihenés Lipóton


