
 Dunakiliti
Na najsevernejšej časti Szigetközu sa nachádza obec 
Dunakiliti, pochádzajúca z obdobia Arpádovcov. V 
okolí dediny sa nachádzajú riečne ramená Dunaja, 
ktoré sú vynikajúce miesta na vodnú turistiku a ry-
bolov. Obec zabezpečuje milovníkom neporušenej 
prírody  výborné  podmienky na pešie túry. Medzi 
pamätihodnosti obce patrí rímsko-katolícky kostol po-
stavený v neogotickom štýle, v ktorom sa nachádzajú 
krásne vitráže v oknách. Pred kostolom stojí dub, ktorý 
bol zasadený v roku 1896 na počesť milénia. Je tu aj 
kaštieľ Batthyány, ktorý je rodným domom Dr.Lászlóa 
Batthyány-Strattmanna, nazývaného aj „lekárom chu-
dobných“. Oproti kaštieľa stojí malá kaplnka, dedinský 
dom, nachádza sa tu aj zaujímavá podívaná - nedokon-
čené vodné dielo.

 Dunaszeg 
Obec Dunaszeg sa nachádza v srdci Malého žitného ostrova (Szigetköz), 15 kilometrov od centra mesta 
Győr. Rozprestiera sa na brehu Mošonského Dunaja, v malebnom zákutí rieky, o čom svedčí aj maďarský 
názov obce – „Dunajské Zákutie“. Ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, sa neustále usilujú o skrášľovanie svojho 
okolia, o rozvoj infraštruktúry a existujúcich či novo vzniknutých podnikov. Aj vďaka tomuto úsiliu rastie 
počet obyvateľov obce a tým zastavané územie. Obec ponúka návštevníkom veľa pozoruhodností. Vedľa 
rímskokatolíckeho kostola nájdeme pamätný park so 14 štáciami krížovej cesty. V obci sa nachádzajú aj 
štyri stĺpy s votívnymi obrazmi znázorňujúcimi patróna dediny. Svojim riešením sú jedinečné na území Malej 

dunajskej kotliny. Dolná časť územia Malého žitného 
ostrova je výnimočná svojimi prírodnými krásami, jej 
dominantou je sieť mŕtvych ramien a jazierok pri živom 
vodnom toku. Tu vybudovaný náučný chodník ponúka 
celodenný program pre skupiny, či už sa jedná o deti 
alebo dospelých. Dedinské múzeum, resp. múzeum ľu-
dovej kultúry prezentuje pamiatky tradičného spôsobu 
každodenného života tunajších obyvateľov, a zbierka 
stacionárnych motorov ponúka návštevníkom jedineč-
ný zážitok. Pri západnom okraji obce, vedľa cyklistickej 
trasy sa nachádza technický pamätník postavený na 
pamiatku niekdajších priemyselných železníc na území 
Malého žitného ostrova.

 Dunasziget
mierovej zmluvy k obciam Bratislavskej župy, centrum 

ktorých bolo na ľavej strane hlavného toku Dunaja, na Žitnom ostrove. Menovite sú to nasledovné obce: 
Doborgaz, Keszölcés, Süly, Vajka. Obyvatelia týchto dedín sa živili prevažne rybolovom a chovom zvierat. 
Dunaj však, popri tom, že  zabezpečoval živobytie, predstavoval často i hrozbu. Po povodni v roku 1954 bolo 
potrebné takmer celú obec znova postaviť od základov. Návštevníci, ktorí sem zavítajú, sa môžu kochať 
jedinečnou prírodou Szigetköz, ktorý sa rozprestiera len pár minút cesty autom od mesta a od diaľnice M1. 
Okrem možností kúpania, rybolovu, jazdenia na koni je možné spoznať vodný svet prostredníctvom organi-
zovaných vodných túr. Sikulská brána bola postavená na pamiatku boja za slobodu a nezávislosť v rokoch 
1848-49. V Pamätnom parku stojí na betónovom podstavci drevená zvonica. „Dvojička” zvonu, ktorý tu má 
svoj príbytok, sa nachádza v Singapure. Nápis na ňom znie: „Bože, žehnaj Maďarom! V ramennej sústave v 
inundačnom území Malého žitného ostrova je v rámci umelého zásobovania ramien vodou v prevádzke tzv. 

Denkpálska hať a Denkpálsky rybochod ako jej súčasť. 
Rybochod zlepšuje možnosti migrácie vodných živo-
číchov. V letnom období ponúka prírodné kúpalisko v 
Dobrohošti vynikajúce možnosti okúpať sa a relaxovať.

 Halászi
Halászi sa rozprestiera 4 km od Mosonmagyaróvá-
ru pri brehu Mošonského Dunaja, v Szigetközu. 
Počet obyvateľov je okolo 3000. Obec dostal pre-
zývku „brána Szigetközu“, lebo cez most Halászi 
môžeme sa dostať do „sveta tisícich ostrovov“. 
Prvý most bol postavený v rokoch 1905–1906, ale 
odvtedy ho bolo potrebné trikrát znovu postaviť. 
Počas druhej svetovej vojny ho vyhodili do vzdu-
chu, v roku 1992 sa zrútil, a v roku 2010 bola dokon-
čená rekonštrukcia, vďaka ktorej súčasný most je 
dostatočne široký, s trasou aj pre cyklistov. Názov 
obce poukazuje na to, že jeho bývalí obyvatelia 
zásobovali Mosonmagyaróvár s rybou. V centre 
obci sa nachádzajú 2 barokové sedliacke domy a 
impozantný barokový kostol, s maľbami od žiakov 
maliara Maulbertscha. Pri brehu Mošonského Du-

naja sa nachádza čarda a park voľného času, ktoré sú obľúbeným cieľom cyklosturistov a milovníkov vody. 
V majeri Babos sa nachádza jazdecká škola a park dobrodružstiev, ktoré ponúkajú viaceré možnosti pre 
milovníkov aktívneho oddychu.

 HéDervár
Prvé písomné spomienky sú z roku 1210; pečiatka  rímsko-katolíckeho osídlenia má nápis: a.d. 1031. Obec 
má zaujímavé legendy o prírodných hodnotách ako „strom Árpád“, „strom Kont“, „chleby, ktoré sa premenili 
na kamene“. Najznámejšou historickou budovou je renesančný kaštieľ postavený v 16. storočí, ktorý je troj-

poschodový s troma vežami. Kaštieľ je v dnešnej 
dobe  tvorivým domom spolku Maďarskí Umeleckí 
Tvorcovia. Významným stredovekým pútnickým 
miestom je Kaplnka „Boldogasszony“, posvätená 
Panne Márii. Pred kaplnkou sa nachádza náhrob-
ný pomník dvojnásobného premiéra grófa Károlya 
Khuen-Héderváryho. Tento pomník v 17. str. medzi 
prvými v našej vlasti rozšírili o kaplnku. Nachádza 
sa v nej drevená socha Panny Márie z 15. storočia 
– Čierna Madona.  V záhrade stojí torzo najstaršie-
ho stromu Maďarska: „strom Árpád“ . Na základe 
výskumov bol tento cca  700-ročný strom 14 m 
vysoký s 710 cm priemerom kmeňa. Jeho pome-
novanie poukazuje na slávnu bitku pri Bratislave v 
roku 907. V Hédervári je viac hotelov a reštaurácií, 
na brehu Mošonského Dunaja očakáva výletníkov 
jazdiareň aj s možnosťami cyklistickej a vodnej 
túry. Zaujímavosťou zo súčasnej doby je v Maďar-

sku jedinečná socha „Pásavka zemiaková“. Gastronomické zaujímavosti z obce sú hédervárska holubová 
polievka a hédervárska slanina. Kaštieľ a park sú v súčasnosti zatvorené.

 HegyesHalom
Veľká obec Hegyeshalom leží na hlavnom železničnom ťahu Viedeň - Budapešť, v trojuholníku tvorenom 
hlavnou cestou číslo jeden (E-5) a diaľnicami M-1 a M15 v severozápadnej časti krajiny. Obec bezprostred-
ne susedí s Rakúskom. Históriu Hegyeshalomu určovala v prvom rade geografická poloha. Veľkoobec 
rozprestierajúca sa pozdĺž niekoľko tisíc ročnej „kráľovskej cesty” bola dôležitá pre Rímsku ríšu, pre rôzne 
národy počas obdobia sťahovania národov, ako aj a pre samotné tisícročné Maďarsko. V darovacej listi-

ne kráľa Ondreja II. z roku 1217 od sa už spomína 
ako Hegelshalm, tento názov pomenúva kopec 
so špicatým vrchom. Rímsko-katolícky kostol po-
stavený na kopci zasvätili v tom čase Panne Márii 
(Sancta Maria). V takmer 200-ročnom erbe obce 
Hegyeshalom predstavuje pštros kráľovské atribú-
ty rýchlosti a bdelosti, strieborná podkova je zas 
symbolom blahobytu a šťastia. V obci žilo počas 
mnohých stáročí obyvateľstvo zmiešanej národ-
nosti, následne prevažne nemeckej národnosti. 
Dodnes sa tu zachovali dve vierovyznania. Rím-
sko-katolícky kostol, ktorý je kultúrnou pamiatkou 
a kostol evanjelickej cirkvi vysvätený v roku 1850 
sú toho dôkazom. Obľúbeným miestom pre šport, 
oddych a zábavu detí aj dospelých je jazero Stettni 
a jeho okolie.

 JánossomorJa
Malé mesto s 6000 obyvateľmi sa nachádza tes-
ne pri rakúskej hranici a pri hranici geografických 
celkov Hanság a Mosonská nížina. Jánossomorja 
vznikla v roku 1970 spojením troch obci (Moson-
szentpéter, Mosonszentjános a Pusztasomorja). 
Tunajší okraj mokrade Hanság bol na základe 
vykopávok obývaný aj pred príchodom Maďarov 
do Karpatskej kotliny. Nemeckých obyvateľov usa-
dili v regióne Habsburgovci, vlastniaci mosonské 
panstvo po vyhnaní Turkov. Po roku 1946 z oblasti 
vysídlili viac ako 4000 Nemcov z Mosonszent-
péteru a Mosonszentjánosu, na ich miesto usadili 
vysídlených Maďarov z Hornej zeme a usadlíkov 
z Matyóföldu. V dôsledku striktného hraničného 
režimu, zavedeného v päťdesiatich rokoch sa 
zachovali prírodné hodnoty, ktoré sú v súčasnosti 

považované za turistickú atrakciu, navštevovanú hlavne cykloturistami. Blízko obce sa nachádza úniková 
trasa migrantov z roku 1956 a most v Andau. Najvýznamnejšími pamätihodnosťami sú jej rímskokatolícke 
kostoly: jeden v časti Mosonszentpéter, ktorý bol postavený na základoch z dôb Arpádovcov a druhý v časti 
Somorja zo 16. storočia, neskôr barokizovaný. Pozornosť si zaslúži aj pamätník „Hármashalom“, ktorý bol 
vytvorený zo zeminy 52 žúp bývalého Uhorska. 

 kimle
Túto obec obývanú ľuďmi maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti pretíná dlhý úsek Mošonského 
Dunaja. Pri katolíckom kostole v Horvátkimle  sa nachádza vyrezané dielo farára a kňazského básnika 

menom Mate Mate Mersic Miloradic (1850-1928). 
Katolícky kostol v Magyarkimle z XIII. storočia 
bol barokizovaný v XVIII. storoči. Na námestí 
stojí socha Svätej Trojice pri 110 ročnej lipe. Na 
počesť milénia bola v roku 2001 odhalená socha 
kráľa Bela IV. V časti Novákpuszta bol postavený 
nový kostol.

 kunsziget
Táto obec v západnej časti krajiny, ležiaca 17 km 
od Győru na brehu Mošonského Dunaja, bola od 
nepamäti obývaná. Viedla tadiaľ hranica Rímskej 
ríše, z čias ktorej pochádza aj tunajšia strážna 
veža. Najdôležitejším prírodným bohatstvom obce 
je pobrežie Mošonského Dunaja. Výnimočnú tu-
ristickú príťažlivosť obce predstavujú jej sakrálne 
pamätihodnosti. Rímsko-katolícky kostol Svätého 
Vavrinca bol postavený v roku 1843 v klasicistic-

kom štýle. Kostol bol renovovaný v roku 2011. V jeho susedstve sa nachádza budova fary postavená na 
základe projektov Károlya Koósa v roku 1844. Na dvore fary sa podarilo v roku 2012 zachrániť vedľajšie 
budovy pochádzajúce zo začiatku 19. storočia, medzi nimi aj otvorenú letnú kuchyňu, ktorá v súčasnosti 
slúži ako miesto konania rôznych spoločenských podujatí. Na námestí pred kostolom bola v lete roku 2014 
ukončená výstavba Sakrálneho kultúrneho priestoru, ktoré okrem funkcie verejného priestoru predstavuje 
prostredníctvom informačných tabúľ aj najdôležitejšie sakrálne hodnoty obce. Obcou prechádza náučný 
chodník, na jednotlivých stanovištiach ktorého (napríklad na brehu Mošonského Dunaja, ako aj na športo-
vom a detskom ihrisku) sme umiestnili odpočívadlá so strieškou. Tieto, vytvárajúc jednotný obraz, predsta-
vujú spoločenský priestor tak pre turistov, ako aj pre obyvateľov obce.
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 lébény
Lébény sa nachádza v blízkosti diaľnice M1. Chotár obce 
lemuje Hanság a rieka Rábca. Je pripojená aj do sústavy 
cyklotrás Szigetközu. Územie obce je obývané od sta-
roveku. Pamiatkami rímskych dôb sú pevnosť a cintorín 
Quadrata-Barátföldpuszta. Prvá písomná zmienka Lébé-
nya pochádza z roku 1199. Na hlavnom námestí dediny 
sa nachádza významný trojloďový románsky kostol Sv. 
Jakuba zo 13. storočia, ktorý založil župan Pot a má for-
mu baziliky. Kostol nás očaruje svojou majestátnosťou, 
impozantnosťou, ale i jemnosťou a sivou prísnosťou a 
bohato zdobenou hlavnou bránou. V blízkosti dediny sa 
nachádzajú jazerá, dubové lesy, bažinaté lúky a kanály, 
ktoré patria k prírodným chvostom Maďarska a poskytujú 
výborné príležitosti pre výletníkov a rybárov. Zachované 
pôvodné lúky Hanságu sú chránené. Počas hospodárskej 
krízy 1929-1930 učiteľ András Szebach naučil miestnych 
na zhotovenie predmetov zo šúpolia. Hlavnými výrobka-
mi dodnes zachovalého domáceho remesla boli tašky a 
koberce. 

 levél
Prvýkrát sa v písomných pamiatkach -  ktoré pochádza-
jú z roku 1410,sú písané nemecky a nachádzajú sa v 
cirkevnom archíve v Bratislave  - spomína pod názvom 
„Kalthostan“ . S maďarským názvom Lever sa prvýkrát 
stretávame v dokumente z roku 1425 taktiež v cirkevnom 
archíve, ďalej v roku 1532 pri daňovom sčítaní. Podľa tra-
dície meno obce – Lővér, Lever, Level – zachováva meno 
pechenegských pohraničníkov, lukostrelcov. Neskorší 
obyvatelia boli kočiši, kuriéri a poštári maďaróvárskeho 
hradu. Na to poukazuje aj meno jedného územia smerom 
na Hegyeshalom: Územie poštárov. Pri útoku Turkov v 
roku 1529 - keď padlo celé územie Győrskej a Mosonskej 
župy – sa krajina vyľudnila. Okolo roku 1570 cisár I. Miksa 
zaľudnil krajinu württenberskými nemeckými katolíkmi.
Dedina bola majetkom členov rodiny Forgách, neskoršie 
rodiny Zichy, a od roku 1763 bola majetkom Habsburgov-
cov. Na základe urbárskeho nariadenia Márie Terézie z 
roku 1773 bola statkárkou obce Mária Kristína Habsburg.

 lipót
V minulých storočiach Lipót bol známy hlavne ako rybár-
ska obec, obyvatelia ktorej mali spolu s ostatnými kolega-
mi zo Szigetközu svoje stánky na rybných trhoch Viedne a 
Prešporku. Podobne známe remeslo bolo ryžovanie zlata. 
Začiatkom 19. storočia v obci pôsobilo 39 ryžovačov. V 
obci fungovalo 6 vodných mlynov a veľa ľudí sa živilo ako 
prievozník alebo lodník. Život obce významne ovplyvnila 
regulácia Dunaja, začatá v roku 1885. Väčšina obyvate-
ľov musela nájsť nové zamestnanie, hlavne v poľnohos-
podárstve. Obec so 700 obyvateľmi sa v súčasnosti živí 

hlavne z cestovného ruchu. V roku 2009 vyhrala súťaž „za kvetnaté Maďarsko” a tu vyrábajú známe pečivá 
pekárne Lipóti Pékség. Severne od obce sa nachádza 70 hektárové jazero s leknami bielymi. Okolo jazera 
vedie náučný chodník s odpočívadlami a postriežkami. Pekná je i gaštanmi lemovaná cesta smerom na 
Darnózseli. Najväčšou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko, zásobované 65 stupňovou vodou z hĺbky 
2000 m. Dnešný ráz obce určujú domy, postavené po povodni v roku 1954. Rýmskokatolický kostol bol 
postavený v 17. storočí v barokovom štýlu. Obraz hlavného oltára maľoval Maulbertsch, pôsobiaci v tom 
čase v Győri, hodnotné sú aj obraz pochádzajúci z kláštora v Mosonmagyaróvári a drevorezba oltára.  
 

 máriakálnok
V Győr-Mošon-Šopronskej župe, v Szigetközi sa na-
chádza obec Máriakálnok, ktorý má približne dvetisíc 
obyvateľov. V poslednom čase si ho viacerí zvolia za 
svoje bydlisko. Malebná okolitá príroda, dobrá cestná 
sieť, cyklistická trasa, ktorá spája obec  s okolitými osa-
dami, služby obyvateľstvu a rôzne inštitúcie ho robia 
príťažlivým obyvateľstvu aj turistom.
Najznámejšou pamätihodnosťou obce je Kaplnka „Sar-
lós Boldogasszony“, ktorá bola známa už aj v stredo-
veku ako pútnické miesto. Po celom roku ju navštevuje 
veľa pútnikov aj turistov. V blízkosti kaplnky sa nachá-
dza Obecné múzeum a Szigetközské múzeum. Môže-
me sa v nich zoznámiť s etnografickými pamiatkami 
obce, ďalej s rôznymi predmetmi, ktoré ľudia používali 
pred stovkami rokov  v Szigetközu. Tiež na Námestí 
kaplnky sa nachádza Pomník padlých vojakov  prvej 

svetovej vojny a Ružová záhrada s viac tisícami ruží. Vedľa hlavnej cesty obce sa nachádza rímsko-katolíc-
ky  kostol zo 17. storočia. Parky a verejné priestranstvá sú vďaka obyvateľstvu presne tak ošetrované ako 
vlastné záhrady. Cintorín obce je jedným  z najkrajších „parkov“ dediny. V Máriakálnoku sa nachádzajú tri 
jazdiarne, z ktorých v jednej sa organizujú aj medzinárodné súťaže v drezúrnom jazdení. Milovníkov rybolo-
vu a vodných športov očakávajú Mošonský Dunaj a kálnošské dunajské ramená.

 mecsér
Obec sa nachádza 20 km od Győru – smerom na Mosonmagyaróvár -, obklopuje ju Mošonský Dunaj a 
prekrásna zeleň. Žije tu 620 ľudí. Obec je prístupná po diaľnici M1, po hlavnej ceste č. 1 a po tzv. „maložit-

noostrovskej ceste“ (szigetközi út). Hromadná doprava 
je zabezpečená priamym autobusovým spojením sme-
rom na Győr. Obec je vybavená všetkými inžinierskymi 
sieťami, je zabezpečené aj plné pokrytie ADSL inter-
netom. V obci je v prevádzke dobre vybavená materská 
škola a základná škola s prvým stupňom, v ktorej sa 
nachádza moderná lekárska ambulancia a komplexne 
vybavený Obecný dom. Mecsér sa nazýva aj ostrovom 
pokoja a mieru. Každodenný život obce napĺňa obsa-
hom niekoľko mimovládnych organizácií. Návštevníci 
sa môžu tešiť na bohatý program podujatí s tematikou 
zachovania tradícií, kultúry a športu. Letný „Pramicový 
festival”, ktorý má aj medzinárodný ohlas, láka do obce 
mnoho návštevníkov.

 nagybaJcs
Obec Nagybajcs sa rozprestiera na juhovýchodnom 

cípe Malého Žitného ostrova (Szigetköz), v bezprostrednej blízkosti Dunaja. Je to dedina s viac ako 900-roč-
nou históriou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1252, v jednej darovacej listine sa spomína 
ako šľachtický majetok „villa Boych”. Náboženská obec bola v dedine založená v roku 1397. Na listine z roku 
1484 sa už uvádza ako Nagbaych. S pečaťou obce sa prvýkrát stretávame v roku 1815. Rímsko-katolícky 
kostol bol postavený v roku 1869, nachádza sa v ňom umelecky hodnotná socha Piety zo 16. storočia. Obec 
leží len 9 km od mesta Győr, v súčasnosti má 986 obyvateľov. V blízkosti veľkého mesta ponúka toto pokojné 
prostredie, rieka a jeho okolie príjemné možnosti na oddych a rybolov. V obci je možné využiť množstvo 
služieb – potraviny so zmiešaným tovarom, obchod pre záhradkárov, mäsiarstvo, 2 reštaurácie, 2 penzióny, 
kaderníctvo, kozmetika, kvetinárstvo. Tých, ktorí hľadajú aktívny oddych, láka krytá jazdiareň, dostihová a 
parkúrová dráha, športové ihrisko a rybník. Prírodné bohatstvo obklopujúce dedinu - ako napr. Dunaj a jeho 

okolie, Červená lúka (Vörösrét) či lokalita Csápolnak – 
ponúka vynikajúce možnosti na turistiku.
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 Öttevény
Öttevény is located near the Mosoni border, and 
includes Miklós-major and Sándorháza-puszta.The 
existence, life and development of the village were 
constantly connected with the road passing through 
it, today’s main road 1. The settlement later became 
the seat of the district notary. The oldest certified 
mentioning dates back to 1321, when it was listed 
as “Villa Wetewjn”. In 1379 it became the property 
of Family Héderváry, then from 1862 it became the 
property of the Földváry family. Miklós Báró Föld-
váry owned a „beautiful gentleman’s house” built 
in 1870, which he later expanded into a castle. The 
history of the castle is still surrounded by several 
mysteries. The Roman Catholic church was built 
around 1720, other sources put the date of con-
struction to 1786, its benefector was Count Károly 

Khun-Héderváry. There was a large Lutheran congregation in Öttevény with a church, a school, a 
pastor and a teacher. Other values are: a monument of the heroes, the Millennium Cross, Roman relics, 
the statue of the Virgin Mary, the Stone Cross, the Calvary Memorial Cross and the Belfry. Nowadays, 
the settlement strives to present the modern way of life offered by the village, which preserves the 
village’s values thus preserving the image, identity and community-creating ability of the settlement.

.  raJka
Prvá písomná zmienka o Rajky pochádza zo začiatku 13. storočia. V minulosti sa obec volal „Rákfalva“, 
lebo hlavnou obživou miestnych obyvatel’ov bola rakárenie. Nemeckí osadníci dali obci meno Ragendorf. 

V minulosti obec disponovala i s tržnou právou, čo vý-
razne podporovala jej rozvoj. V súčasnosti v Rajke je 
hraničný priechod do Slovenskej republiky. Najkrajšou 
pamätihodnost’ou tu je rímskokatolícky kostol. Veža 
kostola pochádza z 13. storočia, a bola vytvorená z 
rimanskej strážnej veže. Pred kostolom leží kalvária. 
Významný je i kaštiel’ Zichyovcov, evanjelický kostol 
a park sôch pri hraničnom priechode. Obec je výcho-
diskovým bodom pre milovníkov vodných túr.

 vámosszabaDi
Zložený tvar maďarského názvu obce nám pripomína, 
že na tomto území sa kedysi nachádzali dve dediny.  
Kým slovo “Vámos” svedčí o tom, že Alsóvámos bol 
mýtnym miestom cez dlhé stáročia, v časti “Szabadi” 
sa zachoval názov niekdajšej dediny Győrszabadi. Vá-

mosszabadi je zároveň cestným hraničným prechodom smerom na sever. Most cez Dunaj má kultúrno-his-
torickú hodnotu. Pôvodný kostol dediny zo 14. storočia bol zničený počas tureckých bojov. Nástenné maľby 
novšieho kostola z polovice minulého storočia sú dielom neznámeho talianskeho maliara. V roku 1896 
dedinu postihla povodeň. Kostol bol zrenovovaný v roku 1994. Severne od obce sa nachádza lokalita na-
zývaná Vörösrét („Červená lúka“), ktorá sa vyznačuje výskytom viacerých chránených rastlinných druhov. 
Medzi kanálmi, juhozápadne a západne od zastavanej časti sa nachádza lokalita Körtvélylapos („Hrušková 
jamina”). Na území Malého žitného ostrova sa jedine v tejto lokalite vyskytuje iskerník veľký alebo mäta 
vodná. V centre obce sa skvejú vodné plochy 4 rybárskych jazier. Lev stojací v ľavej časti erbu obce sym-
bolicky poukazuje na skutočnosť, že niekdajšie obce boli viac ako 600 rokov súčasťou rozsiahleho majetku 
rodu Héderváryovcov. Na pravom boku erbu vidíme hrotmi navon otočenú pluhovú radlicu – lemeš a vľavo 

vedľa neho čerieslo, ktoré poukazujú na agrárny cha-
rakter dediny. Veniec zlatých dubových lístí okolo štítu 
symbolizuje lesy obklopujúce obec. Prepojený veniec 
symbolizuje zlúčenie dvoch obcí v roku 1950.
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Cyklotrasa

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

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

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

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

SZigetköZ dobrodružný Park
9200 Mosonmagyaróvár, Partos utca 
Tel.: +36 30 23 03 340; www.szigetkozkalandpark.hu 

Dom „cselleyovcov”
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.han-
sagimuzeum.hu 

Hasičské múzeum
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16. 
Tel.: +36 96 215 633; www.mothe.hu
(Előzetes bejelentkezés alapján!)

kultúrne streDisco „flescH károly”
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. 
Tel.: +36 96 579 707; www.fleschkozpont.hu

spoločensky Dom „feHér ló”
9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. király u. 140. Tel.: +36 96 206 307; www.feher-
lokozossegihaz.hu

ufm aréna – Športová Hala
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.
Tel.: +36 30 56 85 077; www.movarena.hu

 mosonmagyaróvár
Mošonmagyaróvár sa rozprestiera pri stretnutí riek 
Lajty a Dunaja, 80 km od Viedne a 30 km od Brati-
slavy. Mesto je dostupné diaľničnou, cyklistickou 
cestou, železnicou aj vodnou cestou. Cez mesto vedie 
medzinárodná podunajská cyklistická trasa. Dôležitou 
turistickou príťažlivosťou mesta je jeho liečivá voda. 
Termálne kúpalisko je otvorené po celý rok. Liečivá 
voda je zaradená medzi piatich najúčinnejších lieči-
vých vôd v Európe. Mošonmagyaróvár má vyše 2000 
ročnú históriu. V rímskych časoch založili pri Limesi 
vojenský tábor a k nemu patriacu osadlosť s názvom 
Ad Flexum. Magyaróvár dostal mestské privilégiá 
v roku 1354, Mošon sa stal mestom v stredoveku. V 
roku 1905 sa k Magyaróváru pripojil aj Lučoň. Mošon 
a Magyaróvár sa spojili v roku 1939, a odvtedy spolu 
tvoria dnešné mesto. Óvársky hrad so štyrmi vežami 

dostal dnešnú podobu počas viac storočí. V jednej veži bol uväznený aj mladý Mátyás Hunyadi, ale bola tu 
uchovaná  aj Svätá Koruna. V roku 1818 založil zať Márie Terézie tešínsky vojvoda  Albert Kazimír August 
Saský  prvú vysokú školu poľnohospodársku na kontinente práve v tomto hrade. Následníkom tejto vysokej 
školy je dnešná Poľnohospodárska a potravinárska fakulta Univerzity Istvána Széchenyiho. Na Námestí 
Deáka sa nachádza monumentálna socha sv. Jána  Nepomuckého, ktorá bola postavená v roku 1744. Táto 
socha je jedným z najdôležitejších barokových pamiatok mesta. Na námestí sa nachádza aj jednoposcho-
dová budova arcivojvodského kaštieľa Habsburgovcov, vedľa  nej stojí bronzová  socha - muž sediaci na 
lavici, ktorá zobrazuje žoviálneho Frigyesa Habsburga. Na Hlavnej ulici sa nachádza budova radnice, ktorá 
bola postavená v roku 1827 v neorenesančnom štýle. Predtým tu bola kancelária župy. Pokladom medzi 
budovami na Hlavnej ulici je gotický dom Cselleyovcov. V tejto budove sa nachádza expozícia umelec-
kých remeselníkov Múzea Hanság, ďalej zo zbierky Gyurkovicha veľdiela slávnych maďarských maliarov 
z 19. a 20. storočia ( ako napr. Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary, atď. ), v pivnici z valených klenb môžete 
navštíviť expozíciu kameňov z rímskych čias. Z domu Cselleyovcov cez Radničnú ulicu (Városház utca) sa 
dostaneme na pešiu zónu mesta, na Maďarskú ulicu (Magyar utca). Tu stojí  freskami vyzdobený Kostol 
sv. Gottharda, ktorý bol postavený v 18. str. v barokovom štýle. V útrobách  kostola je vytvorená  krypta 
Habsburgovcov, kde odpočívajú v rakvách z rudy arcivojvoda Frigyes a jeho manželka. Ako pápežské dary 
tu tiež odpočívajú v sklenených rakvách svätí z katakomb. Vedľa kostola stojí socha Svätého  Lászlóa, 
ktorý bol postavený v roku 1993 z peňazí z verejnej zbierky. Pri hlavnej ceste, ktorá vedie z Magyaróváru 
do Mošona, oproti nemocnice bol na začiatku 20. str. postavený jeden z najstarších múzeí krajiny, Múzeum 
Hanság ( dnes Múzeum Mošonvármegye ), ktoré má bohatú národopisnú zbierku. V Mošoni, na Ulici kráľa 
Svätého Štefana č. 123 sa nachádza rodný dom svetoznámeho huslového virtuóza  a hudobného pedagóga 
Károlya Flescha. Mošonský Kostol sv. Jána Nepomuckého bol postavený v rokoch 1750 v barokovom štýle. 
Pred ním stojí bronzová socha kráľa Svätého Štefana, ktorá bola postavená na počesť milénia. Najvzrušu-
júcejšou atrakciou Mošonmagyaróváru je FUTURA.  V tristoročnej budove bývalej obilnice bolo založené  
interaktívne prírodovedné zážitkové centrum, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s prírodnými veda-
mi pomocou štyroch základných elementov. Výstava vo FUTURe je veľmi vzrušujúca a plná zážitkov tak pre 
deti  ako aj pre dospelých. Raritou mesta je drevená Italská kaplnka v časti mesta Ipartelep („priemyselný 
areál“), ktorú postavili talianskí vojnoví zajatci počas 1. svetovej vojny. Takisto v tejto časti mesta sa nachá-
dza aj Námestie Gyásztér, kde je umiestnená  skupina sôch Golgota, ktorá predstavuje symbolický cintorín 
na pamiatku obetiam salvy 26. októbra 1956. Kultúrnu  farebnosť mesta dokazujú aj evanjelický kostol v 
neorománskom štýle, taktiež kostol reformovanej cirkvi v štýle maďarskej secesie. Dedičstvo židovského 
spoločenstva môžeme nájsť na viacerých miestach mesta.

Najväčším ostrovom našej vlasti je Szigetköz. Rozprestiera sa medzi veľkým Dunajom a Mošonským Du-
najom, nazýva sa aj darom Dunaja, lebo bol vytvorený z usadenín tejto rieky. Milovníkov prírody čaká tu 
bohatý svet živočíchov a rastlín. Milovníci vodnej turistiky môžu prechodiť celý Mošonský Dunaj aj horné 
ramená Dunaja, ktoré sú obklopené malebnými lesmi. Rozmanité riečne ramená sľubujú nezabudnuteľné 
zážitky kajakárom aj kanoistom. Návštevníci môžu obdivovať okolitú prírodu aj z výletnej lode po Mošonskom 
Dunaji. Dunajské ramená a umelo vytvorené banské jazerá zabezpečujú výborné podmienky na rybolov. 
Časť podunajskej medzinárodnej cyklistickej trasy vedie cez Szigetköz, pritom na bicyklovanie sú vhodné 
aj vedľajšie cesty aj hrádza pri Dunaji. Medzi Mošonmagyaróvárom a Győröm vedie cyklotrasa EuroVelo 6, 
pozdĺž ktorej sú vytvorené príjemné miesta na oddych. Pri týchto odpočívadlách sa môžu turisti informovať o 
stavaných aj prírodných hodnotách Szigetközu.

Ďalšie informácie

www.szigetkozportal.Hu


