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I. BEVEZETŐ 

 

A tanulmány célja a Fertő-Hanság Nemzeti Park megbízásából a Szigetköz, mint Duna menti 

desztináció, földrajzi kistáj vonzerőinek feltérképezése, melyek a turizmusban és a környezeti 

nevelésben fontos szerepet játszanak. A vonzerőket értékleltárba vettük, melynek 

rendszerezési alapja a település. Az értéket pedig „Magyarország turisztikai vonzerőinek 

rendszerezett számbavételét és minősítését megalapozó módszertani kézikönyv” alapján 

súlyoztuk. A vonzerő rendszerezése a következőképpen történt:  

- természeti 

- kulturális 

- speciális érdeklődés 

- rekreáció 

Az érték és vonzerő fogalmakat itt szinonimaként kezeltük, hiszen e fogalmak ugyanannak a 

jelenségnek más aspektusát jelentik. Az érték elsősorban a helyben élők viszonyát jelzi az 

adott jelenséggel kapcsolatban; a vonzerő pedig a turisták, látogatók viszonyát a jelenséggel 

kapcsolatban. 

Mi az érték? A Kislexikon szerint: „A valóság jelenségeinek sajátosan társadalmi 

meghatározottsága, amely a jelenségek pozitív vagy negatív jelentőségét fejezi ki az ember számára. 

…Társadalomelméleti kategória; mindazt értéknek tartjuk, ami közvetve v. közvetlenül 

hozzájárul az ember lényegi erőinek kibontakoztatásához, ami a mindenkori jelen állapothoz 

képest gazdagítja ezeket a lényegi erőket. Az érték objektív, független az egyes emberek 

értékelésétől, hiszen társ. viszonyok kifejeződése és eredője.” 

Tisztázzuk továbbá a következő fogalmat: környezeti nevelés. „A környezeti oktatás és 

nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden korosztály környezettudatos szemléletének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a 

szemléletet és ismeretanyagot. A környezetvédelem kérdésének előtérbe kerülése 
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szükségszerűvé teszi, hogy az elkövetkező években az oktatásban és a nevelésben  nagyobb 

teret kapjanak a környezeti jelenségek, folyamatok és összefüggések megismerését szolgáló 

tantárgyak és tevékenységek, és ez a nevelés – oktatás –, szakképzés rendszerében 

tudatosan felépítve végig megjelenjen. A környezeti oktatás és nevelés feladatai csak úgy 

teljesíthetők eredményesen, ha azok szerves részét képezik a fenntartható fejlődéssel, a 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadásának. A fenntarthatóság pedagógiai 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nőnek fel, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 

jog és a gazdaság ügyeiben, és vállalják a felelősséget egyéni és közös tetteikért. A környezeti 

nevelés alapja a természetismeret, amely a közvetlen élményszerzésen keresztül alakítja ki a 

helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok védelme 

érdekében. Az élményszerzés fontos színterei a nemzeti parkok és a védett természeti 

területek, illetve azok látogató- és bemutatóhelyei.  A fenti célkitűzések eléréséhez alapvető 

feladat a környezeti – és átfogóbban a fenntarthatóságra való – nevelés, oktatás, szakképzés 

és a pedagógusok továbbképzésének erőteljesebb támogatása és fejlesztése. Ez egyaránt 

vonatkozik a hagyományos – az óvoda- és iskolarendszeren belüli és kívüli oktatásra és 

képzésre –, valamint a médián keresztül történő és egyéb eszközökkel megvalósuló 

nevelésre is.” (www.kvvvm.hu) 

Végül marad a turizmus: „a turizmus fogalmán egyrészt az ember állandó életvitelén és 

munkarendjén (lakásán és munkahelyén) kívüli valamennyi helyváltoztatását és 

tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete. A 

turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai és 

szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. Két alapvető formája a 

hivatásturizmus és a szabadidő-turizmus. 

- A hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett 

szakmai és szabadidő-tevékenységek együttese. 

- A szabadidő-turizmus az állandó lakáson kívüli szabad időben végzett és szabadon 

választott tevékenységek összessége, amelyeket az ember változatosságigénye 

motivál. 
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A turizmus egyrészt a turisták tevékenysége, másrészt és tágabb értelemben az 

idegenforgalom névvel is jelölt gazdasági ágazat, amely a turistatevékenységek, köré 

szerveződő szolgáltatásokon és intézményeken alapul. A nem hétköznapi életvitelhez tartozó 

helyváltoztatások és utazások körében nem érintjük a népvándorlásokat, háborúkat, bár 

azok is nagymértékű helyváltoztatással járnak. A turizmus fő szereplője nem a hódító vagy 

véglegesen menekülő, hanem a külvilágot békésen megismerni vágyó és az állandó 

környezetébe visszatérő ember.” (wikipédia) 

És itt kapcsolódik össze a két fogalom: a környezeti nevelés és turizmus céljai között éppúgy 

szerepel a külvilágot megismerni vágyás, mely egyik esetben inkább a szemléletformálást, 

másik esetben pedig inkább a kikapcsolódást és pihenést szolgálja.  

A vonzerők minősítésében azonban természetesen ez megjelenik, mert egyik inkább ezt, a 

másik inkább azt a célt szolgálja. 

 

A szerzők bíznak benne, hogy a vonzerőleltár hasznos eszköz lesz abban, hogy a Szigetköz, 

mint a Duna menti kistájak egyik legszebb tagja, a fenntarthatóságot szem előtt tartva a 

turizmustervezést és a környezeti nevelés tervezését segítse, a megbízó Fertő-Hanság 

Nemzeti Park és a többi szerepelő számára. 

 

Sopron, 2014. június 1. 

 

 

Taschner Tamás okl. turizmusszervező és földrajztanár 

Taschner-Schmidt Erika okl. közgazdász 
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II. A SZIGETKÖZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetkoz 

II.1. Földrajzi, domborzati viszonyok 

A Szigetköz egy földrajzilag kedvező fekvésű, a Duna és a Mosoni-Duna által határolt kistáj, 

egyben Magyarország legnagyobb szigete. Győr-Moson-Sopron megye északi részén terül el, 

Rajkánál Szlovákiával és Ausztriával közvetlenül határos. Három főváros közelsége turisztikai 

szempontból kiemelendő: Bécs 104 km-re, Budapest 161 km-re, Pozsony pedig 55.6 km-re 

található Szigetköz földrajzi középpontjától.  Területe 375 km2, hossza 52.5 km, szélessége 6-

8 km. Tengerszint feletti magassága 110-125 m között váltakozik. Földrajzilag Felső- és Alsó-

Szigetközre tagoljuk; ebben a csoportosításban bemutatva a következő településeket foglalja 

magában:  

• Felső-Szigetköz: Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, 

Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Püski 

• Alsó-Szigetköz: Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, 

Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének 

Nem szoros értelemben véve, hiszen a következő települések a Mosoni-Dunán túl 

találhatóak, azonban turisztikai desztinációs szempontból a Szigetköz részei: Abda, Bezenye, 

Kunsziget, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Öttevény, Rajka. 

A Szigetközi kialakulása 2,5-3 millió évvel ezelőttre tehető, amikor a Pannon-tenger egykori 

medencéjébe ömlött az Ős-Duna. A víz a hordalékokból szigeteket, zátonyokat épített. Az 

Alpokból érkező víz folyása a síkságra érve lelassult, hordalékát lerakta, így töltődött fel a 
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korábbi medence. A víz munkájának köszönhetően szerteágazó mederrendszer alakult ki. A 

terület a XIX. századi folyószabályozás során nyerte el mai formáját. 

A víz folyamatosan jelen volt és dominált a területen, sajnos árvizek formájában is. A 

legutolsó árvíz 1954-ben volt, amikor is a Szigetköz nagy része víz alá került. Ezt követően 

újjáépítették a területet. A mélyebb pannon rétegekben magas hőmérsékletű termálvíz 

található. 

 

Forrás: http://www.szigetkoz-vizitura.hu 

 

II.2. Történelmi és társadalmi viszonyok 

A népvándorlás idején a terület rendkívül mocsaras, ingoványos volt, ez pedig több népet is 

visszatartott a letelepedéstől. Első állandó lakói a magyarok lettek. A letelepedés mikéntjét a 

víz határozta meg, hiszen a magaslatokon volt csak lehetőség otthonokat építeni, a lejtőkön 

pedig kerteket kialakítani. Ami egyrészt a terület hátránya volt, az egyben az előnye is, hiszen 

a nehezen megközelíthető házak és a mocsaras területek védelmet is jelentettek. A gazdag 

élővilág – vadak és növények egyaránt - folyamatosan bő táplálékot biztosított az itt élők 

számára. Hamar kialakultak a tájhoz és az élővilághoz kapcsolódó mesterségek is. A 

legrégebbi foglalkozás a halászat volt. A pásztoroknak nem volt egyszerű dolga a víz és a 
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mocsár miatt, kialakult az ún. úszva legeltetés. A rengeteg nádat, fűzfavesszőt, 

kukoricacsuhét a fonók hasznosították; akik szerszámokat, használati tárgyakat, partvédő 

vesszőfonásokat készítettek. A táj adta fából főként házak, szerszámok, bútorok, ladikok és 

kompok készültek. A további tájra jellemző ősi mesterségek - molnárság, hajóvontatás, 

aranymosás – is eltűntek mára. 

A fennmaradt hagyományok, továbbá a Szigetköz mese- és mondavilága a mai napig tükrözi 

az akkori viszonyokat és őrzi az ősök emlékeit. 

 

II.3. Flóra és fauna 

A talaj kialakulását és fejlődését a sztyepp klíma és a holocén alapkőzet határozta meg. A 

területet ilyen szempontból a homogenitás jellemzi; főként jó minőségű, tápanyagban 

gazdag öntéstalaj található itt, amely a mezőgazdaságnak kedvez. 

A mocsárrét az Alsó-Szigetközben még jelentős, amely sok védett növényfaj természetes 

élőhelye. Sajnos az emberi tevékenység egyre csökkenti ezeket a – nem védett, de igen 

értékes – területeket. A mocsárréten kívül láperdők (dárdás nádtippanos fűzláp, mocsári 

páfrányos égerláp, mocsári sásos égerláp); valamint ligeterdők (bokorfüzes, puhafaliget, 

keményfaliget) jellemzik e területet. 

A Szigetköz gazdag növényvilágán kívül jelentős vadvilággal rendelkezik, kiemelkedő és 

változatos élőhely. Megemlítésre méltó adat, miszerint a hazai halfajok 80 %-a, a hazai 

edényes flóra 47 %-a megtalálható itt, pedig a Szigetköz területe hazánknak csupán 0,4 %-át 

teszi ki. Emellett természetes élőhelye számos védett növény- és állatfajnak, illetve bizonyos 

különösen ritka fajok csak itt találhatók meg. Különleges adottságait a geográfiai, talajtani és 

klimatikus viszonyainak köszönheti. 

Jelentős halállományának védett fajai például a réti csík, a lápi póc, a magyar bucó vagy a 

selymes durbincs. Egyébként az eredetileg hegyi patakokban élő sebes pisztráng is 

megtalálható itt. Korábban – a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése előtt – a Szigetköz volt 

a Duna ún. halbölcsője. A kétéltűek és a védett lepkék mellett számos madárfaj élőhelye, 

mint például a szürke gémeknek, a nagy kócsagoknak, a fekete gólyáknak, a barna 
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kányáknak, a hamvas rétihéjáknak, illetve a különböző sas féléknek is. A terület ezeken kívül 

híres védett emlősállatairól is: a nyuszt, a vidra, az északi pocok, illetve az ismét 

megtelepedett – egyébként korábban kihalt, mára pedig igen elszaporodott – hód tartoznak 

a fontosabbak közé.  

 

Vidra – Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetkoz 

 

 

Hód – Forrás: http://www.erdely.ma 
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III. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN ISMERTETÉSE 

 

III.1. Előkészítő lépések 

Az értékleltár összeállításának fő szempontja a közvetlen információszerzés. Azaz, hogy az 

értékleltár a helyiek bevonásával, az ő iránymutatásuk alapján készüljön; hiszen ki ismerné 

legjobban a Szigetköz értékeit, ha nem a szigetköziek? 

Ennek érdekében az adatgyűjtés három lépcsőben valósult meg: 

� Írásos direkt (közvetlen) megkeresés – a Szigetköz önkormányzatainak, valamint a 
turisztikai- és környezeti szereplők közvetlen emailes megkeresése; 

� Személyes direkt (közvetlen) megkeresés – a fentiekben megkeresett szervezetek és 
személyek meghívása egy személyes találkozásra; 

� Kiegészítő elektronikus adatgyűjtés – az interneten kiegészítő információk begyűjtése 
megbízható weblapokról. 

 

Az adatgyűjtés előfeltétele a lehető legpontosabb és legteljesebb címlista összeállítása. 

Ennek érdekében 2 szakértőt vontunk be a munkába: Horváth Balázst - aki a Szigetköz 

Turizmusáért Egyesület TDM munkatársa egyben a mosonmagyaróvári Tourinform vezetője -

, illetve Tama Istvánt – aki a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing 

Igazgatóságának vezetője -; s az ő együttműködésükkel gyűjtöttük össze az adatgyűjtésbe 

bevonandó szereplőket. 

 

Ezzel egy időben kidolgozásra került az adatbekérő űrlap is, amely egy-egy értékről a 

megismeréséhez nélkülözhetetlen információkat tartalmazza. Maga az űrlap jelen tanulmány 

szerves része is, hiszen az értékek ismertetésénél meghagytuk ezt a formát, hogy könnyen 

forgatható, áttekinthető kézikönyvet vehessenek kezükbe a térség iránt érdeklődők. (Lásd: 

IV. fejezet.) 

 

III.2. Az írásos direkt (közvetlen) megkeresés 

A címlistában szereplőnek történő emailes megkeresését jelenti. Az ő részükre a 

következőket küldtük meg: információk a Danubeparks step 2.0 projektről, a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park adatszolgáltatásra felkérő levele, illetve az adatbekérő űrlap. Ennek 

eredményeként számos kitöltött űrlapot kaptunk vissza. 
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III.3. A személyes direkt (közvetlen) megkeresés 

Ez a tevékenység 2 szigetközi workshopot takar. 2013 decemberében 1-1 workshopot 

szerveztünk Alsó- és Felső-Szigetközben: december 3-án Halásziban, december 4-én pedig 

Kunszigeten. A rendezvényre a korábban megkeresett településvezetőket és a környezeti-, 

turisztikai életben szerepet vállaló személyeket invitáltuk; személyes eszmecsere és további 

adatgyűjtés céljából. Elmondható, hogy mindegyik akció nagyon sikeres és gyümölcsöző volt, 

hiszen a szóbeli információ mellett további írásos anyagokhoz is hozzájutottunk. A workshop 

fő céljai a következők voltak: 

� A Danubeparks step 2.0 projekt ismertetése 
� Kapcsolatfelvétel, a workshop résztvevőinek „érzelmi” bevonása az Értékleltár 

készítésébe 
� Az előzetesen kiküldött és részünkre még nem visszajuttatott adatbekérő űrlap 

kitöltetése 
� Tájékozódás, hogy a helyiek hogy vélekednek az értékeikről, azoknak jelenleg milyen 

hasznosítása figyelhető meg, további tervek 
� További információszerzés 

 

III.4. A kiegészítő elektronikus adatgyűjtés 

Az internetről való további, szükség szerinti információszerzést és tájékozódást jelenti. Az 

információk a tanulmányban megjelenhetnek, minden esetben a források feltüntetésével. 

 

III.5. Súlyozás 

A vonzerők kategóriánként 0, 5, 10 ponttal értékelhetők. (Lásd: táblázatok) 

 

A pontosabb kép érdekében súlyozást használtunk:  

- ismertség 2x-es szorzó 

- fenntarthatóság és komplexitás 3x-os szorzó 
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Motivációs szerep 

0 pont 5 pont 10 pont 

Harmadlagos szerep, mert a 

látogatók kizárólag emiatt 

nem jönnek, de a már itt 

lévők esetleg meglátogatják 

Másodlagos vonzerő, mert a 

látogatók egy része emiatt 

érkezik a térségbe, 

többségük a tartózkodás 

alatt meglátogatja 

Ez jelenti a desztináció 

elsődleges vonzerejét, a 

látogatók többsége emiatt 

érkezik, tartózkodásuk alatt 

biztosan felkeresik 

 

Komplexitás 

0 pont 15 pont 30 pont 

Korlátozott fejlesztési 

lehetőségek, nem képes 

jelentős fogyasztói szegmens 

megszólítására 

Több fejlesztési lehetőséggel 

is bír, de ezáltal is csak 

néhány fogyasztó szegmenst 

képes megszólítani 

Számos továbbfejlesztési 

lehetőség, ezáltal a 

fogyasztó szegmensek széles 

körét képes (vagy lehet 

képes) megszólítani 

 

Elért forgalom 

0 pont 5 pont 10 pont 

Nincs értékelhető forgalom A látogatók száma a 

desztináció vonzerőinek 

látogatottsági átlagának 

megfelel, de stagnál 

A desztináció 

leglátogatottabb attrakciói 

közé tartozik, de forgalma 

folyamatosan nő 
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Ismertség 

0 pont 10 pont 20 pont 

Csak a helyiek és 

környékbeliek ismerik és 

látogatják 

A szomszédos régiókban is 

ismerik (onnan jelentős 

mértékben vonz látogatókat) 

Nemzetközileg is ismert 

vonzerő (látogatói között 

jellemzőek a külföldiek is) 

 

Fenntarthatóság 

0 pont 15 pont 30 pont 

A vonzerő működése nem 

fenntartható, nem 

érvényesül a VICE – modell* 

Még nem működik 

fenntarthatóan, de 

működtetői már elkezdték a 

gyakorlatban alkalmazni a 

fenntarthatóság elveit 

A vonzerő működése 

fenntartható, a VICE - modell 

minden szereplőjének 

érvényesülnek az érdekei 

 

Jövedelmezőség 

0 pont 5 pont 10 pont 

Nem üzemeltethető 

nyereségesen, a desztináció 

turizmusára nincs jelentős 

hatással, (a 

látogatóforgalmat, közvetlen 

és közvetett turisztikai 

költést nem befolyásolja) 

Lehet, hogy nem működik 

nyereségesen, de a 

desztináció turizmusára 

jelentős hatása van 

(közvetlen, közvetett 

forgalmat, költést 

befolyásolja) 

Nyereségesen 

üzemeltethető, a desztináció 

turizmusára meghatározó 

hatással bír (közvetlen, 

közvetett forgalmat, költést 

pozitívan befolyásolja) 
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Látogathatóság 

 - egész évben 

- időszakosan 

 

Sajátos igények 

- 18 éves kortól használható 

- Családok számára ajánlott 

- Segítséggel élők számára biztosított 

- Akadálymentesített 

 

Rövidítések az értékleltár táblázatban: 

- természeti     T 

- kulturális     K 

- speciális érdeklődés    S 

- rekreáció     R 

- 18 éves kortól használható   X 

- Családok számára ajánlott   CS 

- Segítséggel élők számára biztosított SE 

- Akadálymentesített    A 
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* VICE – modell: 

 

 

 

 (Forrás: Magyarország turisztikai vonzerőinek rendszerezett számbavételét és minősítését 

megalapozó módszertani kézikönyv) 

EEnvironment 

(környezet) 

VVisitor (látogató) 

IIndustry (turisztikai szektor) CCommunity (helyi közösség) 
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IV. ÉRTÉKLELTÁR 

 

Ebben a fejezetben az értékleltár az általunk kidolgozott űrlapon mutatja be a Szigetköz, 

mint turisztikai desztináció településeinek turisztikai és környezeti nevelési értékeit, ABC 

sorrendben haladva, a következők szerint: 

1. Abda 

2. Ásványráró 

3. Bezenye 

4. Darnózseli 

5. Dunakiliti 

6. Dunaremete 

7. Dunaszeg 

8. Dunaszentpál 

9. Dunasziget 

10. Feketeerdő 

11. Győrladamér 

12. Győrújfalu 

13. Győrzámoly 

14. Halászi 

15. Hédervár 

16. Kimle 

17. Kisbajcs 

18. Kisbodak 

19. Kunsziget 

20. Lipót 

21. Máriakálnok 

22. Mecsér 

23. Mosonmagyaróvár 

24. Nagybajcs 

25. Öttevény 
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26. Rajka 

27. Vámosszabadi 

28. Vének 

29. Püski 
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IV.1. Abda 

Név Római katolikus templom 

Cím 9151 Abda, Szent István utca 10. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/350-028 

Rövid ismertetés A templom 1843-1845 között épült, klasszicista stílusban, Szent 
József tiszteletére. Műemlék jellegű épület. 
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Név Szeplőtelen Szűz Mária Szobor 

Cím 9151 Abda, Szent István utca 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés A templommal szemben látható az 1700-ból származó Szeplőtelen 
Szűz Mária kőkép (szobor), amely a falu legrégibb tárgyi emléke. A 
következő felirat olvasható rajta: "A kuruc világnak e jeles műve egy 

közkatonának szerzeménye. Az abdai helység nagybecsű kincse ide 

tétetett az 1852-ik évben Csapó Ignác lelkészségében.". Legutóbbi 
felújítása 2009-ben volt, amikor az Önkormányzat a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával eszközölte a beruházást. 
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Név Hősök Szobra 

Cím 9151 Abda, Szent István utca 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés A templommal szemben található emlékmű a község I. világháborús 
áldozatainak emlékére készült 1925-ben. Ezt 1991-ben kiegészítette 
az önkormányzat egy párnakővel, amelyen a II. világháborús abdai 
származású katona áldozatok névsora olvasható. Az emlékmű 
felújítása legutóbb 2008-ban volt. 
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Név Milleneumi Emlékkereszt és Határkő 

Cím 9151 Abda 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés A Milleneumi Emlékkereszt előtt található az 1766-ból származó 
határkő, amely az abdai, az ikrényi és a győri határ találkozásánál 
jelezte a települések területeit. Valószínűleg egy hosszantartó 
birtokvita lezárásaként helyezték ki eredeti helyére. 
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Név Nepomuki Szent János szobor 

Cím 9151 Abda, Szent István utca 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés A szobrot Pósfai József restaurátor egészítette ki és állította helyre, 
amit aztán nem az eredeti helyén, hanem a templom mögötti 
parkban állítatott fel a község. Felszentelése 1992-ben volt. 
Időközben állapota jelentősen megromlott, ezért 2011-ben a helyi 
római katolikus egyházközség az önkormányzat, illetve 
magánszemélyek támogatásával felújíttatta. 
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Név Alvégi kőkereszt 

Cím 9151 Abda, Szent István utca vége 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés 1745-ben állítottak fel a keresztet a régi faluban, jelenlegi helyére 1852-
ben került. Az önkormányzat legutóbb 2009-ben újíttatta fel.  
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Név Emlékkápolna és obeliszk emlékmű 

Cím 9151 Abda, Győr irányába, az 1. főút mentén 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház és Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/350-028, +36-96/553-233 

Rövid ismertetés A falu régi helyét őrzi az Emlékkápolna. 
Pontos helyszín: Győrből Abda felé haladva az 1-es főút mentén, a 
Rábca-híd után kb. 200 méter után jobbra letérve, majd egy 
földúton kb. 400 métert haladva, egy alacsony dombon, fák között. 
Csak kívülről tekinthető meg. A Római Katolikus Egyházközség 
legutóbb 2010-ben újíttatta fel. 
 
Az Emlékkápolna előtt egy gránitoszlop emlékmű áll, egy obeliszk; az 
elesett szabadságharcos hősök tiszteletére. Az eltűntként 
nyilvántartott 273 honvéd tömegsírjára a Rábca szabályozásán 
(1886-1893) dolgozó földmunkások találtak rá. Adománygyűjtés 
indult, amely segítségével méltó ünnepség keretén belül eltemették 
az elesett hősöket és sírjuk fölé Obeliszket emeltek. 
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Név Rákóczi emlékmű 

Cím 9151 Abda, 1. főút mentén 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés Az emlékmű az 1-es főút abdai hídfőjénél található, a Rábca folyó 
partján. A legenda szerint a fogságba hurcolt II. Rákóczi Ferencet az 
abdai hídnál halászó katona egy harcsával ajándékozta meg. Rákóczi 
a hal szabadságát visszaadva, a vízbe dobta. Ezt a jelenetet őrzi az 
1940-es évek elején készült dombormű. Legutóbbi felújítása 2010-
ben volt. 
Pontos helyszíne: Győr felől az 1-es főúton érkezve a Rábca hídon 
átkelve, a község előtt, az út jobb oldalán. 
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Név Radnóti emlékmű 

Cím 9151 Abda, az 1. főút mentén 

Tulajdonos Abda Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó/szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/553-233 

Rövid ismertetés Az emlékmű egy nyírfaliget közepén áll, a költő munkaszolgálatos 
társaival együtt történt kivégzésének színhelyén. A 
folyamszabályozást követően  az emlékmű áthelyezésre került.  Az 
emlékmű az idők során több átalakuláson, kiegészítésen esett át. 
Pontos helyszíne: az 1-es főút mentén Győrből Abda felé haladva, a 
Rábca-hídnál jobbra leágazva, a Rábca jobb parti töltésén kb. 300 
métert megtéve a gátőrház irányába. 
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IV.2. Ásványráró 

Név Kálvária és fekete nyárfa 

Cím 9177 Ásványráró, 032 hrsz. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/580-002 

Rövid ismertetés A barokk stílusú Kálváriát 1738-ban építtette gróf Apponyi Lázár. 
Műemlék jellegű épület. A II. világháború alatt súlyos károk érték az 
építményt. Legutóbbi felújítása 2006-ban volt. 
Az ovális mellvéden három oszlop tartja a háromoldalú boltozatot. 
Alatta három kereszt található, amely Jézus és a vele együtt 
felfeszített két lator keresztjét ábrázolja. A tetőcsúcson kovácsoltvas 
kereszt látható. A tetőzet vörös zsindely. 
 
A Kálvária mellett álló kb. 100 esztendős fekete nyárfa védett 
természeti érték, kerülete kb. 550 cm. 
 
 

Fotó 
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Név Ásványrárói Vadaskerti erdő 

Cím Ásványrárótól DNY-ra a Zsejkei-holtág meanderében, 09/3 hrsz. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A Vadaskerti erdő egy 17 hektáros tölgy-kőris-szil-ligeterdő. Ez a 
növénytársulás a magas-ártérre jellemző, ezért az Alsó-
szigetközben rendkívül ritka. A domborzati viszonyok 
kiegyensúlyozottabbá válása miatt ebben a vadaskerti erdőben még 
sok olyan, középhegységből és dombvidékről lehúzódó faj 
megtalálható, amely az Alsó-Szigetközben már nem. Vizes 
élőhelyek: Gyűrűs-ér melléke, Varas-tó, Sárcsás-tó. A terület nem 
csak vadakban, hanem (védett) madárfajokban is rendkívül 
bővelkedik; lágyszárú- és cserjeszintje gazdag. 
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Név Szent András plébániatemplom 

Cím 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 57. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/580-002 

Rövid ismertetés A XIV. századi templom romjaiból épült újjá a XVIII. században a 
mostani templom. Többszöri bővítést követően nyerte el mai 
eklektikus formáját. Legfőbb értéke a XIV. századból megmaradt 
keresztelő kút.  
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Név Rárói Szent Rókus templom 

Cím 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 67. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/580-002 

Rövid ismertetés A Szent Rókus tiszteletére szentelt templom a XVII. században épült. 
Mai formáját 1903-ban nyerte el, amikor a gróf Wenckheim-család 
bővíttette és romantikus stílusban átépíttette. Lizénákkal tagolt 
homlokzatát íves oromzat zárja le, fölötte jellegzetes barokk torony 
emelkedik. A templom oldalfalán márványtábla őrzi az I. 
világháborúban elesett hősi halottak neveit. 
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Név Duna-szabályozás áldozatainak emlékműve 

Cím 9177 Ásványráró, 0348/5 

Tulajdonos Ásványráró Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/576-053 

Rövid ismertetés Kofranek Vendel királyi műszaki tanácsos (1875-1933) élete végén 
átkerült a Győri Folyammérnöki Hivatal élére. Ásványráró mellett, 
munka közben szívroham végzett vele, mindössze 58 évesen. A 
Hivatal nem csak az ő, hanem az összes, a Duna-szabályozás közben 
életét vesztett embereknek emlékművet állított. 
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Név II. világháborúban elsüllyedt vasbetonhajó 

Cím Ásványrárótól K-re 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Története tisztázatlan, az emlék feltáratlan. 
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IV.3. Bezenye  

Név Tájház (Wurcz-ház) 

Cím 9223 Bezenye, Ady E. utca 11. 

Tulajdonos Önkormányzat 

Látogathatóság Állandó / szezonális / előzetes bejelentkezéshez kötött 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/223-074/2 

Rövid ismertetés A település legrégebbi házát, a Wurcz-házat alakította tájházzá az 
önkormányzat, amely horvát kulturális gyűjteménynek ad otthont. 
A ház háromosztatú, tisztaszobájában a századforduló polgári 
ízlésének megfelelő flóberozott bútorok találhatóak. Az ott 
megtekinthető gyűjteményben családi fényképek és ereklyék 
sorakoznak. A szabadkéményes, rakott-tűzhelyű konyhában az 
akkori edények, a köpülő és a vizes pad tekinthető meg. 
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Név Kisboldogasszony Templom 

Cím 9223 Bezenye, Szabadság utca 3. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/223-221 

Rövid ismertetés A templomot a XVIII. század elején építették és a XIX. században 
átalakították. Barokk stílusú. Az órapárkányos, hagymasisakos 
templomtorony a homlokzatra épült, amelyhez barokkos 
homlokzatszél csatlakozik. A főhomlokzat három részre tagolódik: a 
bal oldali falfülkében Szent Mihály szobra, a jobb oldaliban pedig 
Szent Flórián szobra található. Középen, a bejárat felett latin felirat 
található, Máriának és az építtetőnek címezve. Homlokzatán pedig 
egy másik tábla van, mely a két világháborúban elesettek neveit 
tartalmazza. A templom védőszentje Szűz Mária, a templom 
oltárképe Mária születését ábrázolja. Szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony születésnapján tartják a búcsú ünnepét, és az azt 
követő vasárnapon és hétfőn emlékeznek meg róla. 
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IV.4. Darnózseli 

Név A francia oszlop, „Kőkíp” 

Cím 9232 Darnózseli, a Hédervárról Darnózselibe vezető Fő út mentén 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-506 

Rövid ismertetés A Napoleoni időkben állított oszlop egy katonai emlékmű, hiszen a 
Győrben vívott Habsburg-ház – Napoleon közötti csatában elesett 
tiszt emlékére készült. 

 

 

 

 



 
 

37 

 

Név Neogótikus templom és temetőkápolna 

Cím 9232 Darnózseli, Fő utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség 96/215-642 

Rövid ismertetés 1929-ben kezdődött meg a templom építése Pavlovics Károly tervei 
alapján. Az egyhajós, egytornyú templom neogótikus stílusjegyekkel 
bír. 1930-ban szentelte fel dr. Serédi Jusztinián bíboros érsek, 
hercegprímás. 
 
A temetőkápolna templomhajóját Viczai Jánosné Hédervári Katalin 
kezdte el építtetni, azonban a befejezés fia, Viczai János nevéhez 
fűződik. 1703-ban szentelték fel a 18 méter hosszú, 8 méter széles, 
egytornyú egyhajós barokk templomot. 1929-ben lebontották a 
templom tornyát és hajóját, és csak az apszis maradt meg. Majd 
1965-ben az apszist felújították, és szemléletes módon jelölték a 
XVII. századi barokk templom alapfalait. 
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Név Zseli erdő és ősgyep 

Cím 9232 Darnózseli 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-506 

Rövid ismertetés Védett természetvédelmi terület. Darnózseli térsége a Szigetköz 
biológiailag és természetileg értékes területe. A hajdani Duna-ág 
mára Hidegkúti érré szerényült. Egyik medre és a Parázsszeg-dűlő 
határolja a Zseli erdőt (itt korábban honfoglalás-kori ásatások is 
folytak), amely a szigetközi út mellett bújik meg. „A szép ártéri 
ligeterdő (Zseli-Remes) azért érdekes, mert viszonylag kis területen 
(6,8 hektár) mind a puhafa (tűz, mézgáséger, korai nyár) mind a 
keményfa (tölgy, kőris, szil) jellemző fajai megtalálhatók. Védett, 
mert ez az erdőfolt tipikus ártéri keményfa-ligeterdő. Egész 
Szigetközben, sőt az egész Kisalföldön kizárólag itt található a 
természetes előfordulású tatár juhar. Az erdőt, mivel ilyen 
vegetációtörténeti faj-maradványok vannak benne, valószínűleg 
több ezer év óta nem mosta el az árvíz.” (Forrás: 
http://darnozseli.hu/index.php?page=tortenet) 
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Név Egyetemes imahét 

Cím 9232 Darnózseli, Plébániatemplom 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség 96/215-642 

Rövid ismertetés Ökumenikus Istentisztelet, azaz közös imádkozás evangélikusokkal, 
katolikusokkal, reformátusokkal. 
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Név Millenniumi hársfák 

Cím 9232 Darnózseli, Temető utca 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség 96/215-506 

Rövid ismertetés A millenniumi hársfákat (ún. „hálafák”) 1896-ban ültették az 
országos Millennium ünnepségek kapcsán. A temető mellett 
található. 
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Név Mikota horgásztó 

Cím 9232 Darnózseli, Fő utca (Halászi felé) 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség 96/215-506 

Rövid ismertetés Darnózseli ÉNy-i részén található kis horgásztó, gazdag 
halállománnyal, csodás természeti környezetben. 
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Név Zsidó temető és holokauszt emlékmű 

Cím 9232 Darnózseli, Fő utca 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-506 

Rövid ismertetés Darnózseliben az 1800-as évektől éltek zsidó vallású emberek. A falu 
központként is funkcionált, hiszen imaház és temető is volt itt. Az 
imaház a Fő utcán volt, amit 1945 után lebontottak. A temetőt 
1883-ban nyitották meg, ahol 1943-ig temettek. A község  fiataljai 
(az "Új Tükör" Ifjúsági Klub, a KISZ Alapszervezet és a Szigetköz 
Táncegyüttes tagjai) 1984-1985-ben rendbe tették a temetőt, és 
azóta is gondozzák. Ezenkívül egy emlékfal is felállításra került a 
darnózseli és a szigetközi deportálások áldozatainak emlékére. 
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Név Sípos Anna csuhéfonó népművész 

Cím - 

Tulajdonos - 

Látogathatóság - 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés 1986-ban kapta meg a „Népművészet Mestere” címet. „A 
Népművészet Mesterei saját közösségükön belül elismert, a 
környezetükre hatást gyakorló, mintaadó alkotó egyéniségek, akik 
jelentős hagyomány-átörökítő és értékmentő tevékenységet 
végeznek. A magyar állam által ezen díjjal kitüntetett tehetséges 
népi alkotók a szellemi kulturális örökség különböző területeinek 
képviselői, a hagyomány hordozói, akik tevékenységük révén 
megfelelnek a nemzeti jegyzékre való jelölés kritériumainak, ezért a 
nemzeti bizottság a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek 
tudását és tevékenységét javasolta felvenni a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékére.” 
(Forrás: 
http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=nepmuveszet_m
esterei&m=nemzeti) 
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Név Szigetköz Táncegyüttes 

Cím 9232 Darnózseli, Fő utca 74. 

Tulajdonos Szigetköz Táncegyüttes 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +96/717-387 

Rövid ismertetés 1976-ban alapította a helyi Ifjúsági Klub akkori vezetője, Cseh 
Ferenc. A 18 fős csoport vezetője Fazekas Zoltán lett, tagjai 
többségében középiskolás diákok voltak. Az együttes 1978-tól részt 
vesz országos, megyei és helyi rendezvényeken, de az együttes maga 
is szervez programokat, mint pl. a "Péter-Pál napi" Nemzetközi 
Néptáncest, vagy a Májusfa kitáncolás. Repertoárjukon az egész 
magyar nyelvterület néptánc- és népdalkincsei szerepelnek, Nyugat-
Dunántúltól Erdélyig, Felvidéktől a Délvidékig és más 
Magyarországon élő nemzetiségek néptáncai, szlovén, horvát, 
román és szerb, valamint színpadi-báli táncok, a palotás, körmagyar, 
reneszánsz és barokk udvari táncok is. A táncokat mindig eredeti 
népviseletben, illetve saját készítésű ruhákban adják elő. 
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Név Falusi nagyrendezvények – majális, Szent Flórián nap, Májusfa 
kitáncolás, Szent István nap, Búcsú, nyugdíjas nap, Advent, 
„Aprószenteki legényavató” néptáncest, Péter-Pál napi nemzetközi 
néptáncfesztivál, „Szigetköz Kupa” autós ügyességi verseny, Szigetközi 
Krumplinap 

Cím 9232 Darnózseli - rendezvénytől függ 

Tulajdonos Darnózseli Önkormányzata, Szigetköz Táncegyüttes 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-506 

Rövid ismertetés A jeles dátumokhoz kapcsolódóan a község különböző 
rendezvényeket szervez, a lakosság és a látogatók számára. 
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IV.5. Dunakiliti 

Név Batthyány kastély és Boldog Batthyány mellszobra 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92. 

Tulajdonos Dunakiliti Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/576-083 

Rövid ismertetés A kastély 1858-1862 között épült. Dr. Battyány-Strattmann László, a 
„szegények orvosa” szülőháza ma iskolaként funkcionál. Az 
épületben emlékszobák találhatók, Batthyány mellszobra a kastély 
előtt található. A kastéllyal szemben áll a fogadalmi kápolna. 
A kastélykert helyi védettséget élvez. 
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Név Batthyány kápolna 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 92., a Kastéllyal szemben 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A Batthyány fogadalmi kápolna a kastéllyal szemben található. 1875-
ben állíttatta Batthyány édesanyja, Ludovika grófnő, a kolerajárvány 
megszűnéséért való hálából a Szűzanyának. A kápolnában Szűz 
Mária szobra látható, karján a kis Jézussal, alatta a következő 
felirattal: „Mária segíts”. 
A kápolnát legutóbb 2012-ben újították fel. 
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Név Csebi Pogány kastély 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 117. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális – nem látogatható 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Az elmúlt időszakban Princess Palace néven üzemeltette a 
tulajdonos, Csebi Pogány Alajos, híres ékszerész. Jelenleg 
lakóházként funkcionál. 
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Név Duzzasztómű 

Cím 9225 Dunakiliti, Gyümölcsös út vége 

Tulajdonos Magyar Állam 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/208-161 

Rövid ismertetés A dunakiliti mederzáró duzzasztómű a végül meg nem épült Bős-
Nagymarosi Vízlépcsőrendszer része. Funkciója hullámtéri vízpótlás 
és árapasztás lett volna, de mivel a rendszer nem készült el teljesen; 
ezért ma emlékmű. Építése 1989-ben állt le, azóta kihasználatlan. 
Szabadon látogatható, számos túraútvonal része. 

 

 

 

 



 
 

50 

 

Név Milleneumi tölgyfa 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth u. 79. szám alatt álló templom előtti téren 

Tulajdonos Dunakiliti Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/671-033 

Rövid ismertetés 1896-ban ültették, az ezer éves honfoglalás emlékére. A Szent 
Kereszt Felmagasztalása templom előtti tér ékessége e fa. 
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Név Római katolikus templom 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth utca 79. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/224-143 

Rövid ismertetés A templom 1910-ben épült neogótikus stílusban, Hőnel Béla építész 
tervei alapján. 
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Név Németh villa 

Cím 9225 Dunakiliti, Villa köz 5. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A kúriát a Németh család építette 1921-1923-ban. Az államosítást 
követően tanácsi tulajdonba került, benne lakásokat alakítottak ki, 
sőt 1992-ig gyógyszertár is működött benne. 1992-ben egy cég 
vásárolta meg, azzal a céllal, hogy rekreációs központot alakítson ki. 
Később új tulajdonos lett, aki folytatta az építkezést, viszont az 
építkezés megint abbamaradt. Az épület kívülről tekinthető meg. 
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Név Szitás Gergely bőrdíszműves mester 

Cím 9225 Dunakiliti, Kossuth utca 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális/előzetes egyeztetés alapján 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-30/ 360 9584 

Rövid ismertetés Szíjgyártó- és nyeregkészítő mester. 
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Név Szigetközi Vízi Fesztivál 

Cím 9225 Dunakiliti, Gyümölcsös út 8. – Vadvíz kemping 

Tulajdonos Felső-Szigetközi Szabadidő és Vízi Sport Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36- 30/217-2497 

Rövid ismertetés A fesztiválon naponta halászléfőzés, vízi játékok, lovaskocsizás és 
halsütési lehetőség volt. Megválasztották a vízi tündérnek nevezett 
szépségkirálynőt és olimpiai bajnok vízi sportolók pedig 
élménybeszámolót tartanak. A vendégek hajó-, autó- és 
repülőmodell bemutatót nézhettek meg, egyik este pedig 
„Szigetköz, Csallóköz és az Osztrák Al-Duna vízi turizmusa” címmel 
fórumot tartottak, amelyen a Csallóközt a keszölcési Kormorán 
Társulás képviselte. A hangulatot lampionos vízi felvonulással 
emelték. A fesztivált 2012. óta nem rendezik meg. 
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Név Lovasversenyek 

Cím 9225 Dunakiliti, Gyümölcsös utca 30. 

Tulajdonos Makay Tamás 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/224-400 

Rövid ismertetés Dunakilitin a helyi lovasklub szervezésében évente több féle 
lovasversenyt szerveznek. 
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IV.6. Dunaremete 

Név Dunai hajós emlékmű és emlékpark 

Cím Dunaremetétől ÉK-re, a Nagy-Duna partján, 09/2 hrsz. 

Tulajdonos Dunaremete Község Önkormányzata  

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/721-105 

Rövid ismertetés Az emlékmű és emlékpark az egykori kikötőben található. A 
Dunaremetei kikötőt 1992-ben zárták be végleg. Az emlékmű a 
valaha itt szolgálatot teljesítő dunai hajósoknak állít emléket. Az 
eredeti vésett kőlap is megtekinthető, „Isten nevében Szigetköz 

népének javára megnyílt 1933. május 4.” felirattal. 
Jelenleg a területen a Dunai Hajós szobor, emlékpark, a híres 
dunaremetei vízmérce és táborozóhely várja az idelátogató 
vendégeket.  
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Név Dodó Vadfarm 

Cím 9235 Dunaremete, Kossuth L. utca 1/a. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/566-090 

Rövid ismertetés A farmot 1996-ban alapították. Névadója, Dodó, egy áradás után 
talált szarvasbika. A farmon megtalálhatók többek között: szarvasok, 
bárányok, muflonok, vaddisznók, fácánok és egyéb érdekességek. 
A farm profitorientált vállalkozás, csoportok fogadására is 
berendezkedtek. Játszótérrel, játszóházzal, állatsimogatóval, díszhal-
bemutatóval, sétakocsikázással, lovas szánkózással várják az 
érdeklődőket. 
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Név Platánsor 

Cím 9235 Dunaremetétől ÉK-re 

Tulajdonos Dunaremete Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/721-105 

Rövid ismertetés A község 1886-ig a túlparti Pozsony megyéhez (ma: Szlovákia) 
tartozott. A hajóállomásról a községbe vezető utat méltóságteljes 
platánsor kíséri. A Duna mellett húzódó galériaerdő és mező a 
vadászok és a természetjárók kedvelt területe. 
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Név Nepomuki Szent János templom 

Cím 9235 Dunaremete, Petőfi utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-916 

Rövid ismertetés A faluban 1600-ban már állt templom. A reformáció elterjedésével 
az itt élőknek is át kellett térnie az evangélikus vallásra. 1613 és 
1660 között az evangélikus istentiszteleteket a katolikus 
templomban tartották. 1660 után a falu visszatért régi vallásához. 
1712-ben a Duna ismét kiöntött és romba döntötte az akkori 
templomot is. 1812-ben épült a jelenleg is álló templom, melynek 
falai az előző templom tégláit is tartalmazzák, hiszen az 
építkezéskor felhasználták azt. A remetei római katolikus 
egyházközség a püski plébánia leányegyházaként működött 
évszázadokon keresztül, az Esztergomi Főegyházmegye keretein 
belül. 
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Név Szent Rozália kápolna 

Cím 9235 Dunaremetétől ÉNy-ra, 019/1 hrsz. 

Tulajdonos Dunaremete Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/721-105 

Rövid ismertetés Az országút menti kápolnának léces faajtaja van, amelybe a résein 
keresztül betekintés nyerhető. Az oltáron Szűz Mária és Jézus szobra 
áll, egy feszület, valamint a falakon festmények találhatók. A 
timpanonba süllyesztve egy kőtábla található, amely 1838-ból 
származik. A kápolnát kőris- és akácfák veszik körül. 
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Név Legényavatás 

Cím 9235 Dunaremete 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Dunaremete és Halászi községekben a XIX. század elejétől a mai 
napig működik a legénycéh, és minden évben megrendezik az ún. 
legényavatást. Néptáncegyüttesekhez, hagyományőrző 
csoportokhoz tartozó legények őrzik e szokást, életben tartva, 
felelevenítve a felnőtté válás rítusát. A legénycéhbe a „puhabnak” 
(fel nem avatott legény) írásban és szóban kell jelentkeznie, majd ha 
a jelentkezést elfogadják, választ magának egy keresztapát, aki 
felkészíti a próbákra. A minden céhnél más-más próbákat kell 
kiállnia a puhabnak. Ha megfelelt a puhab, bekeresztelik a 
legénycéhbe. A keresztapja leönti a fejét egy pohár borral, 
„bebakutatja” a puhabot és azt mondja: „Ezek legyenek az utolsó 
ütések, amit legényfejjel elviselsz”, majd a jelenlévő legények 
ütéssel is felavatják társukat. Tiszteletére eléneklik a céh nótát, és 
eltáncolják a verbunkot. Ezt követi a legényavató mulatság, amely 
már nyilvános keretek között zajlik – ide mehetnek a lányok is. 
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Név Piknik az Öreg Duna partján 

Cím 9235 Dunaremete 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A Duna a községtől 1 kilométerre folyik, és már az odavezető út is 
gyönyörű, a platánfa-sor mentén. A folyó mellett nyugodt pihenő-
park várja a turistákat, ahol a piknikezés mellett bográcsozási- és 
kenuzási lehetőség is van. 
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IV.7. Dunaszeg  

Név Kegyeleti park 

Cím 9174 Dunaszeg, Fő utca, 4 hrsz. 

Tulajdonos Dunaszeg Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-012 

Rövid ismertetés A kegyeleti park eredetileg temetkezési helyként funkcionált. Az 
Önkormányzat 2003-ban a temető helyén létrehozta a Kegyeleti 
Parkot, amely tulajdonképpen egy emlékhely. 
A templomtól a régi síremlékeket, az önkormányzat által állított 
emlékoszlopot, valamint az amerikai hívek által adományozott 
keresztet vadgesztenyefákkal szegélyezett díszburkolatú sétányon 
közelíthetjük meg. Útközben a kálvária stációi láthatók. 
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Név Homokgödri Kiskép 

Cím 9174 Dunaszeg, Liget utca, 408/1 hrsz. 

Tulajdonos Dunaszeg Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-012 

Rövid ismertetés Alapelemei hasonlóak a többi négyzetes hasábot mintázó, cseréppel 
fedett képoszlopokéhoz, de az oszlopok és a tető miatt már, mint 
önálló építmény, a valóságosnál tekintélyesebbnek tűnik. Az 
építmény célja, hogy a fülkében elhelyezett szentképeknek 
védelmet nyújtson. A képoszlop fülkéiben négy fogadalmi kép 
látható, amelyek a falu védőszentjeit: Szent Vendelt, Szent Flóriánt, 
Szent Borbálát és Havas Boldogasszonyt ábrázolják.  A képeket 
legutóbb 1992-ben restaurálták. 
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Név Dunaszegi morotva-tó 

Cím 9174 Dunaszeg 

Tulajdonos Dunaszeg Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-012 

Rövid ismertetés A morotva-tó a folyó természetes munkájával vagy mesterséges 
szabályozásával létrejövő holtág. A Dunaszegi-tó egykor a Mosoni-
Duna kanyarulata volt, jelenleg az Alsó-Szigetköz legnagyobb 
állóvize.  Ez a patkó alakú tó a mai napig változásban van: medre 
folyamatosan töltődik, a nád pedig egyre nagyobb felületet hódít 
meg a vízből. Békalencse, hínár, tündérrózsa és vízitök élőhelyéül 
szolgál. 
Egy évtizedek óta nem észlelt ritka és védett faj is fellelhető itt, a 
kúszó zeller. „A kúszó zeller az ernyős virágzatú kerti zellernek 
hazánkban élő apró termetű rokona. ’…A patakok és folyók 
hordalék- és iszapnövényzetének nagyon ritka faja. Európában igen 
veszélyeztetett, pusztulóban van, s egyike annak a tizenkét hazai 
növényfajnak, amely a Berni Konvenció listáján is szerepel.’” 
(http://www.dunaszeg.hu/index.php?p=page@content&pid=11) 
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Név A fenyősi Vörös-köröszt 

Cím Dunaszegtől DK-re, a 1401-es szigetközi főút mellett, 011/7 hrsz. 

Tulajdonos Dunaszeg Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-012 

Rövid ismertetés Az emlékművet a hívek hálából állíttatták azoknak a magyar 
katonáknak a dicsőségére, akik a falu határában zajlott 1848-as 
csatában estek el. A kereszt a színéről kapta a nevét, de mára már az 
eredeti vörös színe megfakult. 
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Név Kisvasúti emlékhely 

Cím Dunaszegtől NY-ra, a 1401-es szigetközi főút mellett, 0174/5-6 hrsz. 

Tulajdonos Dunaszeg Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-012 

Rövid ismertetés Az emlékhely 2009 óta létezik. A C50 típusú dízelmozdonyt 
Csömödérről, a billenős rúgózott kivitelű csillét pedig a tömörkényi 
kisvasúttól kapta a település. Az emlékmű mellett információs tábla 
tájékoztat a szigetközi gazdasági kisvasút rövid történetéről. 
A kiállítás az elfeledett szigetközi kisvasútnak állít emléket, amely 
1969-ben szűnt meg véglegesen. 
„Az egykori uradalmi, úgynevezett keskeny nyomközű vasúton 
eleinte mezőgazdasági árut szállítottak. A második világháború után 
a kisvasutak állami kézbe kerültek, funkciójuk megváltozott, 
elsősorban az újjáépítéshez szükséges ipari szállítások kerültek 
előtérbe. A Szigetközben - gazdag kavics és homok lelőhelyeinek 
köszönhetően - újabb vasúti pályák épültek. Az 1954-es árvíz utáni 
újjáépítéséhez a kisvasút nagy segítséget nyújtott az árvíz sújtotta 
falvaknak. Az 1968-as közlekedéspolitika sajnos megpecsételte több 
kisvasút, így a szigetközi sorsát is.” 
(http://www.dunaszeg.hu/index.php?p=page@content&pid=79) 
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IV.8. Dunaszentpál 

Név Fehérkép 

Cím 9175 Dunaszentpál, Szabadság utca / Kerekes tér 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-262 

Rövid ismertetés A temető bejáratánál található a Fehérképnek nevezett képoszlop, 
amely a Kisalföldre jellemző alkotás. Az oszlop képein Szent Vendel, 
Szent Flórián, Szűz Mária, illetve a keresztre feszített Jézus szerepel. 
Érdekessége, és ami kiemeli a többi képoszlop közül, az, hogy nem 
bádoglemezre festett képekkel díszítették, hanem 
domborművekkel. 
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Név Milleneumi park és -kereszt 

Cím 9175 Dunaszentpál, Kerekes tér 

Tulajdonos Dunaszentpál Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-026 

Rövid ismertetés Az ezeréves magyar államiság emlékére egy kettős keresztet 
állítottak a Kerekes téren található rendezett parkba. 
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Név Faluszéli Duna-part 

Cím Dunaszentpál, Duna utca vége 

Tulajdonos Dunaszentpál Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-026  

Rövid ismertetés A Duna utca a Duna partján végződik. A Mosoni-Duna ezen szakasza 
védett, különleges tájképi jelentőséggel bír. 
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IV. 9. Dunasziget  

Név Tündérsziget Sátorozóhely, Ökopark és Tájközpont 

Cím 9226 Dunasziget, Fő utca 41/b. 

Tulajdonos Pisztráng Kör Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-20/228-5220 

Rövid ismertetés A Duna parton épült 2,7 hektáros Ökopark céljai: a jellegzetes 
szigetközi élővilág bemutatása, ősi szigetközi mesterségek 
megismertetése az érdeklődőkkel, hagyományos háziállatok és 
biokertészkedés megismerése testközelből, környezetvédelem és 
fenntartható fejlesztés, géncentrum létrehozása. Ezeken kívül 
szabadstrand, játszópark, állatsimogató várja a látogatókat. A 
Tündérszigeten nomád táborozóhely, valamint szálláshelyek 
biztosítottak. 
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Név Hallépcső 

Cím 9226 Dunasziget 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés „A Szigetközi hullámtéri mellékágrendszerben, a hullámtéri 
vízpótlórendszer részeként üzemel az ún. Denkpáli ágvéglezárás, és annak 
részeként a képen látható Denkpáli hallépcső.  
A hallépcső a vizi élőlények vándorlásának a lehetőségeit javítja a Duna 
folyam főmeder és a Szigetközi hullémtéri vízpótlórendszer között.” 
(Forrás: 
http://dunasziget.network.hu/kepek/a_hullamteri_vizpotlorendszer/a_de
nkpali_hallepcso_dunasziget_2013_oktober_03an) 
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Név Székelykapu 

Cím 9226 Dunaszigeti Emlékpark 

Tulajdonos Dunasziget Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/233-478 

Rövid ismertetés A Dunaszigeti Emlékparkban található a székely kapu és a harangláb. 
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Név Varga György festőművész galériája 

Cím 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 24. 

Tulajdonos Varga György 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség Mobil: 06-20/37-66-721, e-mail: vargagyorgy1947@gmail.com 

Rövid ismertetés „1947-ben született Mosonmagyaróváron. 1968 óta foglalkozik 
képzőművészettel. Művészeti tanulmányait Holler László és Karczagi 
Endre irányításával szabadiskolákban és önképzéssel végezte. 1976-
tól 1986-ig résztvett a Mártélyi Alkotó Táborban és Szabadiskolán. A 
Szigetköz festőjének vallja magát. 1996-tól 2002-ig a 
Mosonmagyaróvári Alkotók Közösségének a művészeti vezetője. 
2003-ban alapítója az Art Flexum Művészeti Társaságban, 
amelynek 2007-ig titkára és az Art Flexum Nemzetközi Művésztelep 
művészeti vezetője volt. ’Kibomlás’ című köztéri szobra 
Mosonmagyaróváron, a Kulturális Központ parkjában található.” 
(Forrás: 
http://www.bartokszinhaz.hu/varga_gyorgy_a_szigetkoz_festoje) 
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Név Tájevező-verseny és falubájk-verseny 

Cím 9226 Dunasziget 

Tulajdonos Pisztráng Kör Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-20/356-2068, e-mail: www.pisztrangkor.hu 

Rövid ismertetés Kreatív rendezvény a Szigetköz ágrendszerében hajókkal és 
szárazföldön régi biciklikkel. 
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IV.10. Feketeerdő 

Név Védett erdő 

Cím 9211 Feketeerdő 

Tulajdonos Feketeerdő Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/224-032 

Rövid ismertetés 190,5 hektáros védett erdő- és gyepterület. 

 Na. 
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Név „Hét vezér” hét tölgyfa 

Cím 9211 Feketeerdő, Hét vezér tér 

Tulajdonos Feketeerdő Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/224-032 

Rövid ismertetés A Hét vezér téren 1896-ban elültetett hét tölgyfa a millennium 
emlékét őrzi. 
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Név Kisboldogasszony templom 

Cím 9211 Feketeerdő, Templom utca / Hétvezér utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/224-143 

Rövid ismertetés A templom 1863-ban épült. Búcsúját szeptember 8-án tartják. 
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Név Grózer Csaba – íjkészítőmester, ősmagyar kultúra 

Cím 9211 Feketeerdő, Templom utca 14. 

Tulajdonos Grózer Csaba 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség Telefon: +36-96/ 224-417 
 

Rövid ismertetés „Célja a lehető legpontosabban rekonstruált fegyverek készítése 
volt. Szakkönyvek nem nagyon álltak rendelkezésére, így hát 
múzeumokkal, régészekkel vette fel a kapcsolatot. Kivételes 
szerencsével időnként eredeti rajzokra bukkant például 
Oroszországból, amelyeken keresztmetszeti rajzok, eredeti méretek 
szerepeltek, máskor röntgenképekhez jutott hozzá. Mindig 
törekedett a természetes anyagú megoldásokra, ennek érdekében 
keleti mesterek módszereit tanulmányozta, akik vízibivaly vagy 
szürke marha szarujából, illetve szarvasínrostból dolgoztak. 
Különleges enyvkészítési technológiával készülő íjai akár több száz 
évig is működőképesek lehetnek. Csaba méltán büszke az eredeti 
szaruíjakra, amelyek egy esztendeig készülnek és ma már vadászatra 
is használják. 
Íjászathoz kapcsolódó kiegészítőket is értékesít, melyek lehetőséget 
adnak a különböző kézműves szakmák felélesztésére is. Tarsolyok, 
veretes övek, tegezek, csizmák, szablyák, sámán nyakláncok és 
meseszép nemezszőnyegek kelletik magukat a bemutatóteremben.” 
(Forrás: http://szigetkoz.eu/sajto/grozercsaba.htm) 
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IV.11. Győrladamér 

Név Somos-erdő 

Cím 9173 Győrladamértól ÉK-re 

Tulajdonos Győrladamér Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-016 

Rövid ismertetés A község fő természeti értéke az Alsó-Szigetközben kevés helyen 
található somfáról elnevezett Somos-erdő. A településtől ÉK-re 
található erdőben védett, egyedülálló növényritkaságokat lehet 
látni. Nagy élményt jelenthet a négy orchideafaj egymás melletti 
látványa is. 
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IV.12. Győrújfalu 

Név Világháborús emlékmű 

Cím 9171 Győrújfalu, Mártírok útja 

Tulajdonos Győrújfalu Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/541-200 

Rövid ismertetés Kő emlékoszlop, rajta a hősi halottak neveivel. A legutóbbi felújítás 
2010-ben volt.  
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Név Krisztus Király templom 

Cím 9171 Győrújfalu, Mártírok útja / Rákóczi utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-347 

Rövid ismertetés 1937-ben Krisztus Királykor szentelték fel a templomot.   
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Név Evangélikus templom 

Cím 9171 Győrújfalu, Mártírok útja / Margaréta utca 

Tulajdonos Evangélikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/524-708 

Rövid ismertetés 1949-ben kezdték építeni a Káldy Barna által tervezett templomot, 
és 1950-ben szentelték fel. Harangja 1866-ból való, oltárképét 
Raksányi Ödön festette. Az oltáron levő bronz feszület és 
gyertyatartó Shima Andor győri ötvös munkája.    
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Név Milleneumi emlékkereszt 

Cím 9171 Győrújfalu, Petőfi utca / Ady utca 

Tulajdonos Győrújfalu Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/541-200 

Rövid ismertetés Kettős fakereszt, környezetében örökzöldekkel.  
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Név Tájjellegű lakóház 

Cím 9171 Győrújfalu, Rákóczi utca 52. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Felújított nádtetős parasztház. Mivel jelenleg is lakóház, csak kívülről 
tekinthető meg.    
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Név Lajma 

Cím 9171 Győrújfalutól DNy-ra, a Mosoni-Duna és a bányató között 

Tulajdonos Rendezetlen 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Az Alsó-Szigetközben - a dunaszegi után - ez a második 
legjelentősebb morotva-tó. Győrújfaluhoz tartozik a nagyobbik 
része, mintegy 30 hektár, míg Vámosszabadihoz 12 hektár. A 
holtággá vált hajdani Duna-ágból mára csak keskeny vizű csatorna 
maradt, amit Lajmák-csatornának hívnak. Mellette jelentős 
kiterjedésű nádas (22 hektár) található, amely jelentős 
madárélőhely. A területet bokorfüzesek és fehér fűz ligeterdők 
szegélyezik. Natura 2000 védelem alatt álló terület.  
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Név Sólinka bányató 

Cím 9171 Győrújfalutól DNy-ra, a Mosoni-Duna mellett 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Jelenleg is művelés alatt álló kavicsbánya-tó. A 30 hektáros vízfelület 
önmagában tájérték, illetve madarak táplálkozó helye. A műveletlen 
partoldalakon a természetes növényzet kezd helyre állni. A déli 
oldalon sarjerdők határolják.  
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IV.13. Győrzámoly 

Név Szent László templom és templomkerti keresztek 

Cím 9172 Győrzámoly, Iskola utca 2. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-347 

Rövid ismertetés A 114 m2 alapterületű, barokk stílusú templom 1779-ben épült. 
1869-ben leégett, de eredeti stílusában újjáépítették. Fő- és 
mellékoltára, szószéke és keresztelőkútja 1780-ban készült copf 
stílusban, amely még az első templom berendezéséből menekült 
meg. A templom és berendezése műemlék jellegű. 
A templom főbejárata előtt 3 kereszt áll.  
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Név Milleneumi emlékmű 

Cím 9172 Győrzámoly, Iskola utca 2. 

Tulajdonos Győrzámoly Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-122 

Rövid ismertetés A Szent László templom K-i oldalán, füvesített területen áll a kettős 
fakereszt, amely az ezeréves államiság emlékére készült. Eredetileg 
a temetővel szembeni parkban állt, jelenlegi helyén 2008 óta 
látható.  
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Név Székelykapu 

Cím 9172 Győrzámoly, Iskola utca 2. 

Tulajdonos Győrzámoly Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-122 

Rövid ismertetés Győrzámoly Önkormányzata Székelyszentkirállyal való testvérfalui 
kapcsolatának tizedik évfordulójára hozta létre 2000-ben. Azóta a 
díszesen faragott székelykapu a templomudvar jelképes bejárata. 
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Név Zámolyi tölös 

Cím Győrzámolytól ÉK-re 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Korábban uradalmi központ volt ez a terület, mára szántó és gyep. 
Ezt egy tölgy-kőris-szil-ligeterdő veszi körbe, amely az Alsó-
Szigetközben rendkívül ritka, hiszen magas-ártérre jellemző 
növénytársulás. A gazdag növényvilág sok védett madárfaj élőhelye. 
Területe 12 hektár. 
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IV.14. Halászi 

Név Halászi Bertóké Napok 

Cím 9228 Halászi, Babos-major 

Tulajdonos Halászi Község 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-349 

Rövid ismertetés A Szigetköz néphagyományai közé tartoznak a halászi táncok. A 
Bertóké Napok egy 3 napos rendezvénysorozat, amely minden 
évben augusztus végén kerül megszervezésre. A néptánc találkozó 
alapját a Bertóké verbunk képezi, amelyet a Halásziban született 
Bertók nevezetű cigányprímás komponálta. A rendezvény szervezői: 
Halászi Hagyományőrző Egyesület, Lajta Néptánc Együttes, Aranyosi 
Vendéglő. 
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Név Szent Márton napi búcsú és „csingis lovas” felvonulás 

Cím 9228 Halászi 

Tulajdonos Halászi Hagyományőrző Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-026 

Rövid ismertetés A Szent Márton tiszteletére tartott búcsú nagymiséjét követően négyes 
lófogattal az ún. „csingis lovas” felvonulás zajlik. A lovak rózsákkal, 
szalagokkal, füzérekkel, csengőkkel gazdagon díszítettek. A fogatok a 
vendéglátóhelyekhez visznek búcsúi koszorút. A lovas hagyományok 
újraélesztésével jött létre Halásziban a Lovas bandérium. 
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Név Helytörténeti gyűjtemény 

Cím 9228 Halászi, Régi iskola 

Tulajdonos Halászi Hagyományőrző Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-026, +36-20/622-2470 

Rövid ismertetés A gyűjtemény részei: 11 db királyi oklevél, múzeumi tárgyak, helyi 
gyűjtések. 

 Na. 
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Név Méry Vince Bábosnap 

Cím Halászi Óvoda és Bölcsőde, 9228 Halászi, Kossuth utca 89. 

Tulajdonos Halászi Óvoda, Halászi Hagyományőrző Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-012, +36-96/210-026 

Rövid ismertetés Ez a hagyomány Méry Vince egykori halászi tanító emlékét őrzi. A 
kultúrtörténeti emlékek újraélesztésével ismét működik a Marionett 
Bábszínház. A bábokat még Vince bácsi készítette, amelyet az 
óvónők az 1980-as évek elején felújítottak. A Bábosnap évente kerül 
megrendezésre, amelyen környékbeli és csallóközi bábosok vesznek 
részt. 
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Név Halászi Balázsjárás 

Cím 9228 Halászi 

Tulajdonos Halászi Hagyományőrző Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-026 

Rövid ismertetés A Balázsjárás középkori iskolai szokás. A Balázsjárás célja volt, hogy a 
tanítómesternek gyűjtsenek ezzel az énekes házaló szokással. 1985-
ben filmet készítettek róla, a jellegzetes énekek, ruhák miatt. Máig 
élő népszokás, nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. 
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Név Szent Márton templom 

Cím 9228 Halászi, Kossuth L. u. 49. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36- 96/210-355 

Rövid ismertetés A templom 1775-ben épült, késő barokk stílusban. Freskóit 
Maulbertsch tanítványok festették. 
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Név Szigetközi Hal és Vadfőzőverseny és Falunap 

Cím 9228 Halászi, Sportpálya 

Tulajdonos Halászi Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/210-349 

Rövid ismertetés A főzőversenyen szigetközi és csallóközi csapatok vesznek részt. 
Egész nap szórakoztató programok várják a felnőtteket és a 
gyerekeket is egyaránt. Este tűzijáték és diszkó zárja a programot. 
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Név Party csárda - Szabadidőpark 

Cím 9228 Halászi, Dunasétány 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/573-036 

Rövid ismertetés Ételkülönlegességekkel és jellegzetes szigetközi ételekkel, valamint 
specialitásokkal várja vendégeit az 1990-ben épült Party Csárda. 
Számos rendezvényt is szervez. A szabadidőpark pedig várja a 
vízitúrázókat, a strandolni vágyókat, valamint hajóutakat is kínál.  
Megszállni a kempingben és a csónakházban lehet, jelenleg 15 fő 
elhelyezését tudják biztosítani. 
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IV.15. Hédervár 

Név Héderváry kastély 

Cím 9178 Hédervár, Fő utca 47. 

Tulajdonos Magyar Kastélyszállodák Egyesülete 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/213-433 

Rövid ismertetés A jelenlegi kastély kialakulása Héder lovagig vezető vissza, aki fából 
készült várat építtetett magának a XII. század közepén, ami - 
feltételezések szerint - a mai kastélypark végében lévő ún. Zsidó-
dombon állt. Az akkori fa építmény a tatárjárás idején 
megsemmisült. 1521-ben Héderváry Ferenc hűtlenség miatt 
elveszítette a birtokot. A tulajdonjog később aztán visszaszállt 
Héderváry Jánosra, aki a várkastélyt reneszánsz stílusban újíttatta 
fel. A mai barokk formáját a XVIII. század második felében nyerte el. 
Volt egy kísérlet is az átalakításra, hiszen a XIX. században Khuen-
Héderváry Károly romantikus stílusjegyű átalakításokat eszközölt a 
kastélyon, de hamarosan mégis visszaállították a korábbi barokk 
megjelenést. 2002-től 2004-ig a kastély felújításra került, jelenleg 
négy csillagos kastélyszállóként működik. 
 
A kastély 8 hektáros parkja kiemelkedő természeti értékekkel bír, 
hozzávetőleg 60 különleges fafajta található itt. 
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Név Árpád fa (Árpád-tölgy) 

Cím 9178 Hédervár, a Boldogasszony kápolna mellett 

Tulajdonos Hédervár Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/571-040 

Rövid ismertetés Magyarország legidősebb kocsányos tölgyfája. A tölgy kerülete 720 
cm, legnagyobb átmérője 235 cm, magassága pedig 14 m. 
A Boldogasszony kápolna mellett álló hatalmas kocsányos tölgy a 
néphiedelem szerint ezer éves, és a legenda szerint a fa törzsén 
megláthatjuk annak a kötőféknek a nyomát, amellyel Árpád 
fejedelem a lovát hozzá kötötte. A fa azonban a mai becslések 
szerint 700 éves.  
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Név Burgonyabogár szobor 

Cím 9178 Hédervár, faluközpont 

Tulajdonos Hédervár Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/571-040 

Rövid ismertetés 1997-ben dokumentumfilm készült a burgonyabogárról, amely 
akkor 50 éve jelent meg Magyarországon. Az első burgonyabogarat 
Héderváron észlelték, amely ténynek ezzel a szoborral állítottak 
emléket fiatal művészek. A nagyméretű szobor bronzból készült, 
vörös márvány talapzaton áll a faluközpontban, a Polgármesteri 
Hivatallal szembeni téren. 
Az ország egyetlen bogarat ábrázoló szobra. 
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Név Boldogasszony kápolna 

Cím 9178 Hédervár, Boldogasszony sor 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-642 

Rövid ismertetés A Héderváry család temetkezési helye, a XV. században építtették. A 
XVII. században Héderváry Katalin építtette hozzá az ország első 
loretói oldalkápolnáját, egyben a templom Mária kegyhely is lett. A 
XIX. század végén átépítésre került, neogótikus stílusban. A kápolnát 
legutóbb 1994-ben restaurálták. Az ott található urnák a család 
nőtagjainak szívét őrzik.  
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Név Szent Mihály templom 

Cím 9178 Hédervár, Petőfi u. 3. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-642 

Rövid ismertetés A templom barokk stílusban épült 1755-ben. A benne található 
márványból készült keresztelő medence 1308-ból maradt fenn.  
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Név Kont fa (Árpád fa) 

Cím 9178 Hédervár, a Héderváry kastélytól 300 m-re DNy-ra 

Tulajdonos Hédervár Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/571-040 

Rövid ismertetés Annak idején Héderváry (Kont) II. István Zsigmond király elleni 
összeesküvést szervezett ezen a helyen, a nyárfa alatt Horváty János 
mocsai bánnal együtt. Ezt az emlékhelyet kezdetben a Héderváry 
család őrizte meg, később pedig maga a község. A helyhez legendák 
is kapcsolódnak a kővé vált kenyerekkel kapcsolatosan. 
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Név Boldogasszony napi búcsú 

Cím 9178 Hédervár, Boldogasszony sor 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség 36-96/215-642 

Rövid ismertetés Nagyboldogasszony vasárnapján körmenetet, szentmisét és 
szentbeszédet tartanak az évtizedek óta hagyományos búcsún, a 
Boldogasszony Kápolnában. 
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IV.16. Kimle  

Név Szentháromság szobor és hársfa 

Cím 9181 Kimle, Cseregle utca 

Tulajdonos Kimle Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/228-030 

Rövid ismertetés A magyarkimlei templom közelében áll a 120 éves Szentháromság-
szobor és hársfa. 
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Név IV. Béla király szobra 

Cím 9181 Kimle, Mosoni-Duna híd 

Tulajdonos Kimle Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/228-030 

Rövid ismertetés A szobor Rieger Tibor szobrászművész alkotása. 2001. óta látható a 
Mosoni-Duna hídnál. 
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Név Horvátok letelepedési emlékműve 

Cím 9181 Kimle, 48-as tér 

Tulajdonos Kimle Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/228-030 

Rövid ismertetés A horvátok letelepedésének 450 éves évfordulójára állították az 
emlékművet.  
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Név Mate Mersic Miloradic emlékmű 

Cím 9181 Kimle, Kossuth utca 

Tulajdonos Kimle Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/228-030 

Rövid ismertetés Mate Meršić Miloradić 1933-ban állíttatott emlékműve Balázs Árpád 
fafaragó alkotása. Mate Meršić Miloradić papköltő a falu egyik 
legnagyobb alakja volt, aki 1879-től végezte lelkészi szolgálatait 
Horvátkimlén. Sokrétű, nemzetiségmegtartó munkája jelentősen 
hozzájárult a horvát közösség erősítéséhez. Évkönyvet, újságot 
szerkesztett, valamint verseket fordított és írt. Közel 2000 kötetes 
könyvtárat tudott magáénak, amit 1928-as halálakor a pannonhalmi 
apátságra hagyott. Síremléke a temetőben, emléktáblája a templom 
mellett található. 
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Név Gesztenye fasor és Kálvária 

Cím 9181 Kimle, Szabadság utca 

Tulajdonos Kimle Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/228-030 

Rövid ismertetés A temetőhöz vezető gesztenyesor tulajdonképpen egy katonai emlékmű, 
hiszen a fákat 1932-ben, az első világháborúban elesett helyi katonák 
emlékére ültették. A hősök neveit a templom falán elhelyezett tábla őrzi. 
Az azóta hatalmas fákká terebélyesedett csemeték közé a ’90-es évek 
elején fából faragott stációkat állítottak fel. Krepsz István és Balázs András 
közös alkotását 1993-ban szentelte fel Pápai Lajos megyés püspök. 
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IV.17. Kisbajcs 

Név Kossuth utcai parasztház 

Cím Kisbajcs, Kossuth utca 49. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Jó állapotú cseréptetős, tájjellegű parasztház, paraszt-barokk stílusú 
homlokzattal. A ház lakóházként funkcionál ma is, eredeti lakói 
lakják.  A ház emiatt csak kívülről tekinthető meg. 
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Név Jókai utcai képoszlop 

Cím 9062 Kisbajcs, Jókai utca, 151 hrsz. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Az oszlop üregében egy feszület található. 
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Név Markos Sándor emlékpark 

Cím 9062 Kisbajcs 1301. számú országút mellett, 66. hrsz. 

Tulajdonos Kisbajcs Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-230 

Rövid ismertetés A Markos Sándor emlékpark a település egykori plébánosának nevét 
viseli. Cserjékkel és díszfákkal övezett parkban, hármas halmon 
kapott helyet a település címere, egy kopjafa és a millenniumi 
kereszt. A beruházást az Önkormányzat valósította meg, 2010-ben 
volt az ünnepélyes átadása. 
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IV.18. Kisbodak 

Név Kőkereszt 

Cím 9234 Kisbodak, Szabadság utca 

Tulajdonos Kisbodak Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-99/576-290 

Rövid ismertetés A község közepén álló kőkeresztet Khuen Mária grófné állíttatta 
1817-ben. A legenda szerint eredetileg templomot akart építtetni, 
de erről lebeszélték. 
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Név Népszokások: Balázs-járás, Pünkösdi királyné-járás, Szent Család 
járás, különböző lakodalmas szokások 

Cím 9234 Kisbodak 

Tulajdonos Kisbodak Község 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Ezek a népszokások a mai napig élnek. 
Balázs-járás: Balázs napi adománygyűjtő szokás az iskoláskorú 
gyerekek körében. 
Pünkösdi királyné-járás: lányok pünkösdi játéka, mely 4 fő 
mozzanatból áll.  
Szent Család járás: Karácsony előtt 9 napon át tartó „szálláskeresés”. 
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IV.19. Kunsziget 

Név Tündérvár 

Cím 9184 Kunsziget 

Tulajdonos Kunsziget Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/485-040 

Rövid ismertetés Timaffy László néprajztudós szerint a Tündérvár legendája: egykor 
tündérek laktak a toronyban. Viharba került halászok próbáltak 
segítséget kérni a tündérektől. Az egyik tündér be is engedte őket, 
míg egy másik kikergette őket a toronyból. A halászok ezért 
megátkozták a tündéreket, és azt kívánták, ha ilyen kőszívűek, akkor 
váljanak teljesen kővé és tűnjenek el a Mosoni-Dunából. Szalainé 
Hécz Tünde gyűjtése szerint a vár egykori ura tündérek haját is 
őrizte a kincsek között. 
A tudomány szerint ezen a helyen római őrtorony állt, amely a Limes 
része volt. 2004-ben azonban több régészeti vizsgálatot követően, 
búvárrégészek megállapították, hogy a parton is látható fal a víz 
alatt is folytatódik. Ezért mostani feltételezések szerint erőddel 
kiegészített kikötő lehetett valamikor a középkorban. 
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Név Krisztuskeresés 

Cím 9184 Kunsziget 

Tulajdonos Kunsziget Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/485-040 

Rövid ismertetés A Krisztuskeresés szokása a török időkből maradt fenn, és azoknak 
az asszonyoknak az emlékét őrzi, akik Jézus sírjához mentek, de a 
sírhelyet üresen találták. A hagyomány - az emlékezés mellett - a 
Húsvéti három szent nap átélésének misztikumát őrzi és idézi fel. 
Húsvét vasárnap hajnalban van a Jézuskeresés, amelyet korábban 
Jáki Sándor Teodóz atya vezetett, mint előénekes. 
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Név Szent Antal kápolna és fogadalmi ünnep 

Cím 9184 Kunsziget 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/485-062 

Rövid ismertetés Az első Szent Antal tiszteletére emelt kápolnát az 1831-es kolerajárvány 
idejére teszi a népi emlékezet. A mostani épületet 1901-ben építették, a 
marhavész megállítása érdekében. A kápolna ereklyéje Szent Antal 
ruhájának egy része. 
A kápolnához köthető a község fogadalmi ünnepe, Páduai Szent Antal 
napja. A június 13-ához közelebb eső vasárnapon tartják, és ilyenkor a falu 
lakossága a templomból indulva körmenettel vonul a kápolnához, ahol 
ünnepi szentmisén vesz részt. A hagyománynak a XVIII- XIX. századra 
visszanyúló gyökerei vannak. Az ünnepi szentmisére a helyi plébános évről 
évre vendégszónokot hív. 
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IV.20. Lipót 

Név Gesztenyefasor 

Cím 9233 Lipóttól K-re, Lipót és Darnózseli között 

Tulajdonos Lipót Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/555-511 

Rövid ismertetés A védett vadgesztenyefasor Lipótot és Darnózselit köti össze, hossza 
2.800 méter. Néhány keleti platán is látható az allében. Helyi 
jelentőségű védett érték. 
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Név Holt-Duna part 

Cím 9233 Lipót, Duna part 

Tulajdonos Lipót Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/555-511 

Rövid ismertetés Lipót északi részén található a 68 hektár területű Holt-Duna, amely 
számos vízimadár fészkelő- és élőhelye, emellett a vízi és mocsári 
növényeknek is otthont nyújt. A Holt-Duna partján a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Szigetköz Tájvédelmi Körzete tanösvényt alakított ki, 
esőbeállókkal, pihenőhelyekkel, madár lesekkel. 
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Név Spirit Kalandpark 

Cím 9233 Lipót, Cserehely utca 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-30/620-9774 

Rövid ismertetés A Lipóti termálfürdő mellett található a kalandpark, mely közepes 
nagyságúnak mondható. A magaslati kötélpálya 1 – 6 méter 
magasságban halad, ezen kívül 6 méter magasból drótkötélen is le 
lehet csúszni. Alacsonyabb kötélpálya is kialakításra került, 
gyerekek részére. Szakemberek felügyelik a biztonságot és vesznek 
részt a kikapcsolódásban. 
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Név Lipóti Termál- és Élményfürdő**** 

Cím 9233 Lipót, Fő út 84. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatósá
g 

Állandó / szezonális 

Turisztikai 
jelentőség 

R / 120 

Elérhetőség + 36-96/215-723 

Rövid 
ismertetés 

A Lipóti Termál- és Élményfürdő az ország egyik legmodernebb fürdője. 
Szolgáltatásai: két gyógyvizes medence, úszómedence, gyermekpancsolók, 
sodrófolyosó, pezsgőfürdő, élménymedence, strandmedence, 
hullámmedence, vízi vidám park, óriás csúszdák, szauna. Ezeken kívül élő 
füves strand, röplabda és foci pálya, vízi torna-és aerobic, kényeztető 
masszázsok, játszótér, szigetközi halakat bemutató halas-tó, gyermek 
animáció várja a vendégeket. 
Különböző vendéglátó egység szolgálják a vendégek további kényelmét. 
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Név Termál Camping**** és Madármegfigyelő  

Cím 9233 Lipót, Fő út 84.  

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség + 36-30/47-37-656 

Rövid ismertetés A kemping egy kis szigeten található, gyönyörű panorámával a Holt-
Dunára. Építményei: nádtetős tájjellegű vendégház, valamint 
madármegfigyelő kilátó. A Lipóti termálfürdővel közvetlen 
összeköttetésben van. 
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Név Római katolikus templom 

Cím 9233 Lipót, Fő tér 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/580-002 

Rövid ismertetés Az 1777-ben épült templomot I. Szent Kelemen pápa vértanú 
emlékére szentelték fel. Barokk stílusú, 204 m2 alapterületű. Az 
oltárképet Maulbertsch munkájának tulajdonítják. A szószék oldalán 
található dombormű a Jó Pásztort ábrázolja. A passióképe a 
mosonmagyaróvári kapucinus zárdából származik. 
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Név Milleniumi emlékmű 

Cím 9233 Lipót, Fő tér 

Tulajdonos Lipót Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/555-511 

Rövid ismertetés A templommal szemben áll a milleneumi emlékmű, amelyet 2000-
ben állítottak. Az emlékmű tulajdonképpen egy nagy terméskő 
oldalában csiszolt kőtábla, felirattal. Fölötte az ország címer látható, 
illetve a másik oldalán fém kettős kereszt. 
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Név Kápolna 

Cím 9233 Lipót, Fő utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/580-002 

Rövid ismertetés A kápolna 1854-ben épült. Belsejében egy Mária szobor van, karján 
a kis Jézussal.  
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IV.21. Máriakálnok 

Név Sarlós Boldogasszony kegykápolna 

Cím 9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/214-100 

Rövid ismertetés „A kicsi, de annál ismertebb kápolnát a Mária-kultusz emeltette, 
több csoda is fűződött a kápolnához. A középtornyos egyhajós 
épület 1874-ben készült kora középkori román építészet 
stílusjegyeinek felhasználásával. (…) Jellegzetes román elem a 
bélletes kapu, amit pillérek tesznek hangsúlyossá. A pilléreken 
szobrok állnak, a kapu felett erkélyes lezárás. A homlokzaton 
jellegzetes neoromán vakolatdíszítés fut végig. Az egyszintes torony 
homlokzatát a romanikára jellemző íves ablakok törik át. A belső is a 
historizmust idézi. A szentély boltozatának kék egén csillagok 
ragyognak. Középen szép szabadon álló oltár látható. A máriakálnoki 
templom szentélyének dísze a - hagyomány szerinti halász által talált 
- víztő-tűztő megmenekült Mária szobor. A szobrot a tűzvész után 
átfestették és a kisded koronát, Mária koronát, ezüst jogart és 
arannyal áttört brokátköpenyt kapott.” 
(Forrás: http://vendegvaro.utazom.com/sarlos-boldogasszony-
kegykapolna-mariakalnok) 
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Név Marsowszky kastély 

Cím 9231 Máriakálnok 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés 1936-ban épült a Marsowsky-kastély, amely sokáig szociális otthonként 
működött. Jelenleg magántulajdonban van. 
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Név Szentháromság templom 

Cím 9231 Máriakálnok, Templom utca 2. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/214-100 

Rövid ismertetés  
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Név Zarándoklatok 

Cím 9231 Máriakálnok 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés „Az útonjárók különösen szerették azt a Kálnokon kívül eső kutat, 
amelynek vizét gyógyító erejűnek tartották, mert több csodálatos 
gyógyulás, s ennek hatására megtérés is történt ott. A hédervári 
Viczay gróf segítségével a hívek 1663-ban kápolnát építettek Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére. 1873-ban a Szentháromság vasárnapi 
búcsú után az oltáron felejtett égő gyertyáktól támadt tűzvészben az 
egész kápolna leégett, csupán Szűz Mária és a kis Jézus szobra 
maradt sértetlen. E csodás körülmény tovább növelte a kálnoki 
Mária-tiszteletet. A hívek és Zalka János győri püspök adományából 
újjáépített kápolnát 1874-ben szentelték fel. Búcsúkiváltságait 1874-
ben, IX. Pius pápától nyerte. (…) A Szigetköz kedvelt búcsújáró 
helyén évente két búcsút tartanak.”  

(Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szigetkoez-kedvelt-
bucsujaro-helye-mariakalnok) 
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IV.22. Mecsér 

Név Magyarok Nagyasszonya templom 

Cím 9176 Mecsér, Dózsa utca 29. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/352-011 

Rövid ismertetés 1900-ban építtették a Wenckheim grófok a régi templom helyén, 
neoromán stílusban. Búcsúja október 8-án van. 
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Név Hajómolnár házak 

Cím 9176 Mecsér 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Mecsér látnivalói közé tartoznak a hajómolnárok és vízi fuvarozók 
által lakott és szépen helyreállított házakat. Mivel jelenleg is 
lakóház, csak kívülről látogatható. 
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Név Ladikos Fesztivál 

Cím 9176 Mecsér 

Tulajdonos Ladikos Közhasznú Alapítvány 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-30/358-2365 

Rövid ismertetés 2006 óta rendezik meg, mára a Szigetköz egyik legkiemelkedőbb 
nemzetközi kulturális rendezvényévé vált. A fesztivál fő célja: a 
Kárpát-medence magyarságának és etnikumainak népzenei és 
táncos hagyományainak bemutatása. Közel száz fellépő, vásári 
komédiások, kézműves foglalkozások, kiállítások és gasztronómiai 
árusok gondoskodnak a vendégek kényelméről, szórakozásáról. 
Bővebb információ a rendezvény honlapján: 
www.ladikosfesztival.hu 
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Név Népi gyógyászat - Kettinger András korabeli parasztorvos 

Cím 9176 Mecsér 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális / nem látogatható 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés „A helyi mondák szerint anyja és öreganyja is ’orvosolt’ a faluban, 
tőlük származott a ’tudománya’. Úgy tudják, hogy 22 éves koráig 
’gavalléros’ legény volt, majd hirtelen betegségbe esett. Három 
hétig élet-halál között volt, aztán meggyógyult ugyan, de soha többé 
nem lett ’egész’ ember. Zárkózott lett, magának való, nem nősült 
meg, az anyja mellett dolgozott a ’javaskodásban’. Már 52 éves lett, 
amikor az anyja a halálos ágyán átadta neki az egész tudományát. 
Maga magáról azt állította, hogy nem az ördöggel cimborál, hanem 
mindent Isten nevében tesz. Betegeivel is imádkoztatott 
gyógyszereinek használata előtt. Maga szedte gyógyfüveit, maga 
főzte őket, de titkát nem árulta el. Leghíresebb a sebekre, kelésekre 
rakott flastroma volt.” 
(Forrás: Dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok: 
Kisalföldi népmondák Győr, 1992) 

 Na. 
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IV.23. Mosonmagyaróvár 

Név Mosonmagyaróvári vár 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár,  

Tulajdonos Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A vár a város szimbóluma, egyben a legrégebbi műemlék is, bár 
keletkezéséről pontos adat nincs (István király idejére tesszük). A Lajta 
ágakkal, várárokkal körülvett épülethez boltozott téglahíd és alagútszerű 
kapu vezet. Boltozatán a hajdani tulajdonosok, a Bazini és Szentgyörgyi 
grófok hatágú csillagos címere látható. A hét gótikus ülőfülke a várőrséget 
szolgálta. A falban két római feliratos kő másolata (eredetije a Római 
kőtárban) látható. A vár és a várbirtok Habsburg magánbirtokként később 
a tudományt szolgálta: egy gazdászképző felső iskola működött itt. 
Jogutóda a Nyugat-Magyarországi Egyetem. 
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Név Hanság Múzeum 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19. 

Tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/212-094 

Rövid ismertetés A múzeum több mint 130 éves múltra tekint vissza. Az egykori 
vármegye történeti-néprajzi emlékeinek fő gyűjtőhelye. Állandó 
kiállításai: a Mosonvármegyei Múzeumban (Szent István király u. 1.) 
régészeti-, néprajzi – és helytörténeti kiállítás; a Cselley-házban (Fő 
út 19.) Gyurkovich-gyűjtemény, Gyurkovics emlékszoba, kőtár; 
Habsburg-kripta (Szent László tér 1.). 
A múzeum az állandó kiállítások mellett tematikus időszaki 
kiállításokat is rendszeresen szervez. 
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Név Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd templom 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/205-050 

Rövid ismertetés A várost építő német iparosok a hildesheimi bencés püspök 
tiszteletére román stílusú templomot építettek. Innen 
származtatható a Magyarországon ritka név (Szent Gotthárd-
templom). A mai barokk templom - megőrizve védőszentjét - a 
XVIII. században épült. Itt található a Habsburg kripta. 
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Név Szent László szobor 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1. 

Tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/577-800 

Rövid ismertetés Szent László szobra a Szent Gotthárd templom mellett található. 

Lebó Ferenc alkotását 1993-ban állították fel, közadakozásból épült. 
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Név Evangélikus templom 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 35. 

Tulajdonos Evangélikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/217-160 

Rövid ismertetés A város sétálóutcáján található a neogót evangélikus templom. 
Huszár Gál protestáns prédikátor emléktáblája található a 
templomban. 
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Név Református templom 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi János utca 4. 

Tulajdonos Református Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/211-046 

Rövid ismertetés Szeghalmi Bálint az erdélyi fatemplomok stílusában építette, majd 
1940-ben avatták fel a református templomot.  Belseje szépen 
faragott, festett. 
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Név Szent Rozália kápolna 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/205-050 

Rövid ismertetés A korábbi kápolnát a XVIII. század elején építették, egy pestisjárvány 
megszűntének emlékére. A jelenlegi épület a XIX. század végén épült 
eklektikus stílusban. 
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Név Flesch Károly szülőháza 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István kir. utca 123. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Flesch Károly (1873-1944) világhírű hegedűművész és 
zenepedagógus volt. A ház falán látható félalakos bronz dombormű 
a művészről, Rieger Tibor alkotása. A Flesch Károly nevét viselő 
nemzetközi hegedűversenyt kétévente tartják meg városunkban a 
róla elnevezett Művelődési Központban. Az épület kívülről 
látogatható.  
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Név Nepomuki Szent János plébániatemplom 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István kir. utca 110. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/218-019 

Rövid ismertetés A templom 1757-ben épült késő barokk stílusban, alacsony gúla 
alakú toronysisakkal. Műemlék jellegű építmény. A múlt század végi 
átépítésnek köszönhetően neobarokk elemekkel is gazdagodott.  
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Név Szent István király szobra 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 

Tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/577-800 

Rövid ismertetés A Nepomuki Szent János templom előtt álló szobor Lébó Ferenc 
alkotása. A Milleneum tiszteletére, 2000-ben avatták fel. 
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Név 1956-os emlékmű 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Gyász tér 

Tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/577-800 

Rövid ismertetés A Mosonmagyaróvári Ipartelep szomorú nevezetessége az 1956. 
október 26-ai sortűz áldozatainak jelképes temetője a Gyász téren. A 
kopjafák sorát egy háromalakos emlékmű zárja le, amely Rieger 
Tibor alkotása. 
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Név Színjátszó fesztivál 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Kulturális Központ 

Tulajdonos Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/217-388 

Rövid ismertetés „A színjátszó találkozó versenyprogramja szombaton délelőtt 
kezdődött. A város nevében dr. Iváncsics János alpolgármester 
köszöntötte a találkozó résztvevőit. Örömét fejezte ki, hogy 
Mosonmagyaróvár évek óta bemutatkozási lehetőséget biztosít az 
amatőr színjátszásnak. Az önkifejezés olyan fóruma lett a 
rendezvény, mely szórakoztat és elgondolkodtat, esztétikai élményt 
ad nézőnek, örömet a színjátszóknak. Reményét fejezte ki, hogy a 
színjátszó rendezvény a bemutatandó produkciókkal Magyarország 
egyik legszínvonalasabb amatőr színjátszó eseménye lesz. A 
szervezők nevében Nagy Sándor elnök köszöntötte a találkozó 
résztvevőit, a zsűrit. A több mint két évtized alatt a színjátszó 
esemény a kárpát-medencei magyar anyanyelvű amatőr színészek 
találkozójává nőtte ki magát. Ebben az évben Magyarországon kívül 
Szlovákiából és Szerbiából jelentkeztek csoportok.” 
(Forrás: http://mocisz.hu/hu/1368-xxiv-szinjatszo-talalkozo.htm) 
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Név Termálvíz - „Bio” Flexum-Termál Gyógyfürdő 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai utca 10. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/211-533 

Rövid ismertetés A város meghatározó turisztikai vonzereje a termálfürdő. Gyógyvízét 
mozgásszervi, idült gyulladásos, gyomor- és bélbetegségek gyógyítására 
alkalmazzák. A termálfürdő vize elismert gyógyvíz, amely besorolása 
szerint Európa öt legjobb hatásfokú gyógyvize közé tartozik. Az alkáli-
hidrogénkarbonátos és kloridos hévíz jodidiont és sok oldott sót 
tartalmaz. A város ezzel kapcsolatos gyógykezelésekkel is várja az ide 
látogatókat: szakorvosi rendelők, medencefürdő, szénsavas fürdő, 
galvánfürdő, víz alatti vízsugár-masszázs, gyógymasszázs, iszappakolás, 
elektroterápia, gyógytorna. 
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Név FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont 

Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István kir. utca 142. 

Tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/566-280 

Rövid ismertetés A régi gabonaraktárra benyújtott nyertes pályázat eredményeként 
2012-ben átadásra került a Futura Élményközpont. Állandó és 
időszakos kiállítások, különböző rendezvények, szakkörök és táborok 
várják az idelátogatókat. További információ a létesítmény 
honlapján olvasható: http://www.futuramoson.hu 
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IV.24. Nagybajcs 

Név Szent György vitéz és vértanú templom 

Cím 9063 Nagybajcs, Templom tér 2. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/358-261 

Rövid ismertetés A templom a falu központjában található. Építésének évszáma bizonytalan, 
1869-re, 1862-re, de 1867-re vonatkozóan is van forrás. Építésze 
ismeretlen. A templom egyik büszkesége a XVI. századi Pieta szobor, amely 
egy 1 méter magas fafaragás. Búcsúja az április 24-ét, György napot követő 
vasárnap van. 
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Név Szent György szobor 

Cím 9063 Nagybajcs, Templom tér 2. 

Tulajdonos Nagybajcs Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-051 

Rövid ismertetés A templom előtt álló szobor Szent Györgyöt ábrázolja lándzsával, 
amint megöli a sárkányt. 
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Név Mária szoborfülke 

Cím 9063 Nagybajcs 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/358-261 

Rövid ismertetés Ezt a nem mindennapi kegyhelyet Simon Lászlóné építtette, miután 
egy éjszaka megjelent neki Jézus. 

„Egy éjszaka különös látomásom volt: megjelent Jézus az ágyam 
mellett, majd fehér márványból készült Szűz Mária-szobrot 
pillantottam meg. Reggelig virrasztottam, és azon gondolkoztam, 
mit üzent nekem az Úr. Hirtelen megvilágosodtam: tudtam, hogy 
egy kápolnát kell építenem – emlékszik Irénke.” 

(Forrás: http://nagybajcs.hu/index.php/helytortenet/latnivalok) 

 

 
 

 



 
 

153 

 

Név Világháborús emlékmű 

Cím 9063 Nagybajcs, Templom tér 2. 

Tulajdonos Nagybajcs Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-051 

Rövid ismertetés Az építmény az I. és II. világháborúban elesett nagybajcsi lakosok 
tiszteletére állít emléket. Eredeti helye máshol volt, jelenleg a 
templom keleti oldalánál tekinthető meg.  
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Név Csápolnak 

Cím 9063 Nagybajcstól DNy-ra 

Tulajdonos Rendezetlen 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A Csápolnaki- és a Nagybajcsi-holtág veszi körül. Mintegy 10 
hektáros mocsár, ahol több védett növény megtalálható: vérfüves, 
tárnicsos, kékperjés kiszáradó láp- és mocsárrétek, fehér fűz és 
fekete nyár ligeterdők. Fontos élőhely, illetve madarak fészkelő 
helye. A hullámtérben idős botlófűzek találhatók, amelyek a tájnak 
jellegzetes arculatot adnak. Natura 2000 terület. 
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Név Vörösrét  

Cím 9063 Nagybajcstól Ny-ra 

Tulajdonos Nagybajcs Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A Vörösréten a mocsárrétekre jellemző fajok élnek, mint pl. a szibériai 
nőszirom vagy a nyári tőzike. A területet rekettyefűz bokrok, fehér fűzek, 
nádasok teszik változatossá. Madarak fontos fészkelő és táplálkozási helye, 
mint pl. a barna és a réti héjának, az egerészölyvnek, a fehér és fekete 
gólyának, valamint a szürke gémnek. A hullámteret árvízkor teljesen 
elborítja a víz, ami szárazabb években a mélyedésekben az év nagy 
részében megmarad, amely békák fontos élőhelye. 
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IV.25. Öttevény 

Név Keresztelő Szent János templom  

Cím 9153 Öttevény, Fő utca 120. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/485-062 

Rövid ismertetés A templom 1786-ban épült. 
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Név Evangélikus templom  

Cím 9153 Öttevény, Petőfi S. utca 2. 

Tulajdonos Evangélikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/449-311 

Rövid ismertetés A templom 1929-ben épült. 
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Név Chateau Földváry kastélyszálloda 

Cím 9153 Öttevény, Fő utca 173. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/485-688 

Rövid ismertetés Báró Földváry Miklós 1870-ben építtetett egy”úrilakot” a Bécs - 
Budapest főútvonal mentén. Az épület később kastéllyá bővítették. 
2004-től a kastély magántulajdonban van, ezzel egy időben 
megkezdődött az épület felújítása, és a szálloda kialakítása. 
Többszöri tulajdonosváltás után a kastély végül a Chateau Földváry 
nevet kapta. 
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IV.26. Püski 

Név Szent György templom és Szent Flórián szobor 

Cím 9235 Püski, Fő u. 24. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/215-916 

Rövid ismertetés A templom 1780-ban épült, barokk stílusban. 
 
A szobrot az 1797. évi nagy tűzvész után állították a község lakói. 
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Név Világháborús emlékmű 

Cím 9235 Püski 

Tulajdonos Püski Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/676-006 

Rövid ismertetés A világháborúkban elesett püski lakosok emlékére állította a község. 
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IV.27. Rajka 

Név Műemlék zsilip 

Cím 9224 Rajka 

Tulajdonos Magyar Állam 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/222-011 

Rövid ismertetés A zsilipet 1900 – 1905 között építették a Mosoni-Dunán az árvizek 
ellen. Eredeti funkcióját elveszítette, mára műemlék.  
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Név Szoborpark 

Cím 9224 Rajka, Magyar – osztrák - szlovák hármas-határ  

Tulajdonos Rajka Község Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/222-011 

Rövid ismertetés A szoborparkot egy nemzetközi alkotótábor keretén belül alkották 
meg, a három szomszédos ország találkozásánál. Az alkotóknak a 
hármas motívumot kellett megörökíteniük. 
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Név Hódles 

Cím 9224 Rajka, a Duna irányába vezető túraúton 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés Rajka mellett 1989-ben jelent meg az első hódpár. Az élettér 
kedvező adottságainak köszönhetően elszaporodtak, ami mára már 
talán túlzó méreteket is öltött.  
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Név Szent Márton templom 

Cím 9224 Rajka, Ifjúság utca 30. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/322-314 

Rövid ismertetés 1683-ban építették hozzá a XIV. századi gótikus kápolnához a barokk 
stílusú templom négyszakaszos hajóját. Tornya csúcsíves, egyedi 
téglamintázattal. 
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Név Kálvária szoborcsoport 

Cím 9224 Rajka, Ifjúság utca 30. 

Tulajdonos Rajka Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/222-011 

Rövid ismertetés A barokk szoborcsoport a XVIII. századból származik. 
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Név Evangélikus templom 

Cím 9224 Rajka, Temető köz 2. 

Tulajdonos Evangélikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/217-160 

Rövid ismertetés 1784-ben épült barokk stílusban, berendezése copf stílusú.  
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Név Nepomuki Szent János szobor 

Cím 9224 Rajka, Szabadság tér 

Tulajdonos Rajka Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/222-011 

Rövid ismertetés 1764-ből származó barokk szobor. 
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Név Stahrenberg ház 

Cím 9224 Rajka, Kossuth utca 75. 

Tulajdonos Magántulajdon 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés A kúria kívülről látogatható. 
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Név Zichy kastély 

Cím 9224 Rajka, Kossuth utca 81. 

Tulajdonos - 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség - 

Rövid ismertetés 1806-ból származó, késő barokk kastély.  
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IV.28. Vámosszabadi 

Név Mindenszentek templom 

Cím 9061 Vámosszabadi, Fő utca 25. 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/358-261 

Rövid ismertetés A templom létezésének első írásos emléke 1268-ból való. Értékes 
kegytárgyai: a Világ Királynője elnevezésű Mária szobor, a 
Kolozsvári Boldogságos Szűz, a lourdes-i Mária szobor, a Jézus Szíve 
és a Szűz Mária szent szíve szobor A templom teljes felújítása 1993-
ban történt a környékbeliek és a helyi önkormányzat segítségével.  
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Név Hősi emlékmű 

Cím 9061 Vámosszabadi, Fő utca 25. 

Tulajdonos Vámosszabadi Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-200 

Rövid ismertetés A templom mellett látható a két világháborús hősi emlékmű. Az I. 
világháborús kő-emlékmű felső részét dombormű díszíti. A II. 
világháborús emlékmű fekete márványból készült, oszlop-szerű 
kialakítással. 
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Név Harangláb 

Cím 9061 Vámosszabadi, Kossuth utca 

Tulajdonos Vámosszabadi Önkormányzata és Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-200 

Rövid ismertetés A haranglábat a XIX. században emelték két haranggal. Elé a hívek 
egy kő keresztet emeltek.   
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Név Úti Boldogasszony kegyhely 

Cím 9061 Vámosszabadi, Győri utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/358-261 

Rövid ismertetés Az út szélén látható ez a téglából rakott oszlop, tetején kettős 
kereszttel. Oldalán dombormű, ami álló Mária alakot ábrázol, 
karján a kis Jézussal. 
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Név Körtvélylapos 

Cím 9061 Vámosszabaditól DNy-ra 

Tulajdonos Vámosszabadi Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/560-200 

Rövid ismertetés A falutól délnyugatra és nyugatra húzódó csatornák között terül el a 
Körtvélylapos. Növénytársulásai: fehér fűz, rekettye fűz, fekete nyár, 
veresgyűrű som. A védett békaliliom élőhelye, illetve a Szigetközben 
eddig csak innen került elő a védett nádi boglárka, gyakori a fehér 
tündérrózsa, a tavirózsa, a vízi menta, és az ágas békabuzogány is. 
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IV.29. Vének 

Név Nepomuki Szent János Templom 

Cím 9062 Vének, Rákóczi utca 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/348-086 

Rövid ismertetés 1737-ben készült el a Nepomuki Szent János templom, melyet az 
1800-as évek végén szétbontottak. Helyére 1906-ban épült fel az új, 
ma is látható templom.   

 

 

 



 
 

176 

 

Név Nepomuki Szent János emlékhely 

Cím 9062 Vének É-i részén, az országút mellett 

Tulajdonos Római Katolikus Egyház 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/348-086 

Rövid ismertetés A templom és a falu védőszentjét ábrázoló festett szobor egy beton-
talapzaton áll. Mellette egy idős fekete nyárfa található, amely a 
Szigetköz jellemző őshonos fafaja. A szobor és a fa is helyi védelem 
alatt áll. 
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Név Tájház 

Cím 9062 Vének, Rákóczi F. utca 

Tulajdonos Vének Önkormányzata 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-20/593-1010 

Rövid ismertetés Tájjellegű lakóház, korábban a Bangha család tulajdona volt. Ma 
tájházként funkcionál. Benne kiállítás található.  
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IV.30. Közös 

 

Név Szigetközi Aranymosó Fesztivál 

Cím Évente más szigetközi településen kerül megrendezésre 

Tulajdonos Szigetközi Falusi Turizmusért Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/721-316 

Rövid ismertetés Az aranymosó mesterség bemutatása a folyamat végigkísérésével 
zajlik, a fövenypróbától a „tiszta” arany kinyeréséig. A fesztiválon 
más ősi mesterséggel is megismerkedhetnek a látogatók, mint 
például a fazekassággal vagy fafaragással. Emellett kézműves 
foglalkozások, kirakodó vásárok, illetve különböző aktív programok 
várják a vendégeket. 
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Név Szigetközi fateknős evezőverseny 

Cím Évente más szigetközi településen kerül megrendezésre 

Tulajdonos Szigetközi Falusi Turizmusért Egyesület 

Látogathatóság Állandó / szezonális 

Turisztikai jelentőség  

Elérhetőség +36-96/721-316 

Rövid ismertetés A verseny a Szigetközi Aranymosó Fesztivál része. A rendezvény 
ötlete egy régen használatos szokáson alapul: a gyerekek az otthoni 
sózó teknőt használták csónakázásra. Ezt a hagyományt újították fel 
a szervezők. 
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V. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A vonzerőleltár az új módszertan alapján világosan kirajzolja és számszerűsíti az egyes 

vonzerők valódi jelentőségét. A korábbi vonzerőleltárak, értékleltárak csupán a felsorolásra 

vállalkoztak és legfeljebb hatókörben tettek különbséget az egyes vonzerők között. A 

felhasznált módszertan ennél jóval pontosabb képet vázol fel, mely sokkal alaposabb 

elemzésekre ad lehetőséget. 

A Szigetköz vonzereje, amit a tájat jól ismerő szakember és tudatos utazó is tud, a természet, 

a Duna és mellékvízfolyásainak megannyi részlete, az ágrendszer, a csodálatos növényvilág, 

állatvilág, a csend, a hajózási-, csónakázási-, horgász-, vadász-, természetet megfigyelő-, 

kerékpározási-, továbbá lovaglási lehetőségek. Ezek adják a Szigetköz egyedi, nemzetközi 

vonzerejét, melyeket kiegészítenek a rekreációs lehetőségek, a gyógy- és termálvizek, a 

speciális rendezvények (néptánc, aranymosó, stb.) és a kiemelkedő kulturális értékek. 

A rendezvények és kulturális értékek jelentősége csak hazai, regionális viszonylatban 

érvényesül, míg a tájértékek több féle megélési, átélési módja (kerékpározás, lovaglás, 

horgászat, gyaloglás, csónakázás, úszás-strandolás) jelentik a komolyabb potenciált. A 

tájélmény, tájérték adja a környezeti nevelés alapját is. Ezek a vonzerők alkalmasak 

termékké, szolgáltatássá fejlesztve a társadalmi rendszerek tudatos alakítására. A Szigetköz 

elbűvölő részletei mellett feltűnnek a roncsolt táj elemei is, melyek pedig különösen 

alkalmassá teszik a környezeti nevelés terepére a térséget. 

Az Öreg Duna alacsony vízállása, a hallépcső, a fenékküszöbök, Dunakilitin a duzzasztó, mind 

ékes példái annak, hogyan avatkozott be az ember a természetbe és ennek milyen 

visszafordíthatatlan hatásai vannak. Egymás mellett van a természet harmóniája és a 

pusztító ember diszharmóniája.  

Ez teszi különösen értékessé a környezeti nevelés szempontjából a tájat. 

A szerzők nevében köszönöm a lehetőséget, hogy egy új módszertan alapján átvilágíthattuk 

a Szigetköz turisztikai és környezeti nevelési értékeit és bízunk benne, hogy mind e 
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tanulmány, mind e projekt hozzájárul ahhoz, hogy a táj hazánk és az európai turizmus fejlett, 

fenntartható és élhető térsége lehessen. 

 

Sopron, 2014. június 26. 
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VI. FÜGGELÉK 

FORRÁSOK 

1. Weboldalak  

Települések honlapja 

www.abda.hu 

http:/asvanyraro.hu/view.php?article_id=6 

www.bezenye.hu 

http://darnozseli.hu/index.php?page=nyitolap 

www.dunakiliti.hu 

http://www.dunaremete.hu/index.php?menu=Home&almenu=&sec= 

www.dunaszeg.hu 

www.dunaszentpal.hu 

www.dunasziget.hu 

www.feketeerdo.hu 

www.gyorladamer.hu 

www.gyorujfalu.hu 

www.gyorzamoly.hu 

www.halaszi.hu 

www.hedervar.hu 

www.kimle.hu 

www.kisbajcs.hu 
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http://kisbodak.hu/index.php?page=kezdolap 

www.kunsziget.hu 

www.lipot.hu 

http://www.mariakalnok.hu/hun/ 

www.mecser.hu 

www.mosonmagyarovar.hu 

www.nagybajcs.hu 

www.otteveny.hu 

www.rajka.hu 

www.vamosszabadi.hu 

www.venek.hu 

www.puski.hu 

 

Összefoglaló lapok 

http://szigetkoz.eu/tajertek.htm 

http://szmstura.hu/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetk%C3%B6z 

http://www.mindenszigetkoz.hu/# 

http://szigetkozportal.hu/ 

www.wikipedia.org 

http://vendegvaro.utazom.com 



 
 

184 

http://mariaut.hu 

www.nagyvofely.hu 

www.kvvm.hu 

www.ladikosfesztival.hu 

www.erdely.ma 

http://www.futuramoson.hu 

 

Tematikus oldalak 

http://otpeasvanyraro.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1057113 

http://www.kunsziget.plebania.hu/rolunk/szent-antal-kapolna/ 

http://mosonmagyarovar.utisugo.hu/latnivalok 

http://www.mosonmagyarovar.hu/civilek/menu/egyhazak_varosunkban.html 

http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=nepmuveszet_mesterei&m=nemzeti 

http://www.bartokszinhaz.hu/varga_gyorgy_a_szigetkoz_festoje 

http://szigetkoz.eu/sajto/grozercsaba.htm 

http://vendegvaro.utazom.com/sarlos-boldogasszony-kegykapolna-mariakalnok 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/szigetkoez-kedvelt-bucsujaro-helye-mariakalnok 

http://mocisz.hu/hu/1368-xxiv-szinjatszo-talalkozo.htm 

 

2. Írásos források 

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület helyi turisztikai szervezeti, „TDM” stratégiája 2013-2020 

Szigetköz és Mosoni-Síkság, Szigetköz Falusi Turizmusáért Egyesület, 2012. 
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Magyarország turisztikai vonzerőinek rendszerezett számbavételét és minősítését 

megalapozó módszertani kézikönyv 

Dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok: Kisalföldi népmondák Győr, 1992 
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A tanulmányban szereplő fotók egy része Horváth Balázs saját felvételei, ő bocsátotta 

rendelkezésünkre és engedélyezte jelen tanulmányban való felhasználásukat. A fotók más 

célú felhasználása tilos. 

A többi fotó az internetről származik. 

A borítókép Fűzfa Zoltán felvétele. 
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