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www.mosonmagyarovar.hu

Kedves Vendégünk!
Köszöntöm Önt Mosonmagyaróváron, e természeti szépségekben 

és építészeti örökségekben gazdag településen. A kacskaringós 

Lajta folyó átszeli hangulatos utcáit, partja mentén kávézók, 

éttermek csalogatnak. Őshonos fák díszítik a Wittmann Parkot, 

közelében a Várral és Vár-tóval. A magyaróvári belvárosban 

nemcsak a muzeál is emlékeket fedezhetik fe l,  hanem 

kipróbálhatják az éttermek adta kulináris élvezeteket is. A mosoni 

piac szigetközi portékákkal fogadja a turistákat. Onnan csak 

pár lépés a Futura, mely minden korosztály számára remek 

szórakozási lehetőséget kínál. Az aktív sportolás kedvelői is 

jól érezhetik magukat, akár a Mosoni-Dunán kajakoznak, akár 

kerékpáron járják körbe a várost. Kívánom, érezze nálunk otthon 

magát! Ha megismeri a várost, biztos vagyok benne, hogy örömmel 

tér ismét vissza hozzánk!

 

Dr. Árvay István

polgármester

Mosonmagyaróvár VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DunaMosoni-DunaFertő-tó

Győr

Mosonmagyaróvár

Bratislava / Pozsony

Wien / Bécs

47°52’38.6”N 17°16’17.5”E
Tourinform

Mosonmagyaróvár a virágzó város
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 Mosonmagyaróvár helyét a kedvező természetföldrajzi adottságok jelölték ki. Már a 

római korban Ad Flexum néven katonai tábor és polgári település állt itt. Az államalapítás 

idején megszervezett Moson megye központja is ide került.  Moson földvárát 1271-ben 

lerombolták, s ezzel a település fejlődése derékba tört. A tatárjárást követően a Győr 

nemzetségből való Konrád mester Mosontól nem messze kővárat épített, amely mellett 

egy kisebb falu is létrejött. Óvár 1354-ben Erzsébet anyakirálynétól kiváltságokat kapott, 

ennek révén mezővárossá lépett elő. A város fejlődését a XV-XVIII. században a marhake-

reskedelem alapozta meg. Lakossága részben német, részben magyar volt. Az 1550-es 

években Huszár Gál prédikátor rövid életű nyomdát és iskolát is alapított Óvárott. Az 

óvári uradalom 1548-ban a Habsburg-család magánbirtoka lett, majd 1766-ban Mária 

Terézia leányának, Mária Krisztinának adományozta.  Moson – amely a középkor végére 

szintén mezővárossá lett – fejlődése a XIX. században vett lendületet. Ezzel párhuzamo-

san jelentős zsidó közösség is megtelepedett itt.  A két városrész 1939-ben egyesült, 

és a már 1905-ben Magyaróvárhoz csatlakozott Lucsonnyal együtt alkotják Mosonma-

gyaróvár városát.

A vár, ahol Hunyadi raboskodott

 A XIII. századi vár 16  helyén a mai, szabálytalan négysaroktornyos palotaépületet a 

csupán alapfalaiban látható gótikus kápolnával, a Szentgyörgyi és Bazini grófok emel-

tették az 1400-as évek második felében. A várkastély délnyugati saroktornyában ra-

boskodott Hunyadi Mátyás 1457-ben. Mohácsot követően a vár szolgált rezidenciaként 

II. Lajos özvegyének, Habsburg Mária királynénak. A jelenlegi várkapu is a XVI. század-

ból származik: dongaboltozatában a Szentgyörgyi és Bazini grófok kőből faragott címere 

látható, a várkapu-folyosót pedig ülőfülkék tagolják. Római feliratos köveket is felhasz-

náltak a munkálatok során. A várárkon átívelő híd XVIII. századi építmény, korlátjának 

Fekete István író életnagyságú szobra támaszkodik, lábánál a kis Vukkal 15 . A XVII. 

században emeletet húztak a meglévő épületre, amelynek pártázata ma elfalazva látható. 

Ekkoriban a Szent Koronát is őrizték falai között.

A 200 éves akadémia

 Albert Kázmér szász-tescheni herceg 1810-ben második emelettel bővítette az épüle-

tet. 1818-tól a herceg által alapított mezőgazdasági akadémia székhelyeként szolgál. 

A palotaépület bejárata mellett látható az alapítók, Albert Kázmér herceg és az Akadémia 

programját kidolgozó Wittmann Antal mellszobra.  A Vár tőszomszédságában emelke-

dik az egyetem 1912-ben átadott, szecessziós épülete, melyben ma a Széchényi István 

Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara 16  működik.  A Vár előtti Deák tér 

meghatározó emléke az egykori megyeháza, ma városháza neoreneszánsz épülete (1892). 

Előtte az 1744-ben faragott monumentális, Nepomuki Szent János emlékmű 14  látha-

tó. A téren áll a Habsburgok főhercegi kastélya, amelyben egyaránt megszállt Napóleon 

A  vá ros  tö r téne te  és  lá t n i va ló i
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külügyminisztere, gróf Széchenyi István, a megye országgyűlési követe és Jellasics is. 

Kossuth Lajos 1848 októberében erkélyéről hívta hadba a környékbelieket. Legneveze-

tesebb lakója, a joviális Habsburg Frigyes 13  bronzba öntött, padon ülő szobra a kastély 

oldalában foglal helyet. Pihenéshez, fotózáshoz ideális helyszín.  A Fő utcán áll a város 

első középiskolája, az 1739-ben alapított Piarista Rendház és Gimnázium. A Fekete Sas 

Szálló és Étterem a város legrégebbi fogadója volt, amely Bethlen Gábor fejedelmet is 

vendégül látta. Több épület homlokzatán fa-konstrukciók jelzik az egykori gótikus erké-

lyeket. A Wallisch-ház homlokzatán ritka emlékként megőrződött a XVII. századi festett 

dekoráció. A Fő utca ékessége a Cselley-ház, 12  amelyben a Hansági Múzeum iparmű-

vészeti kiállítása, a XIX-XX. századi magyar festők – Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary 

– remekműveit felvonultató Gyurkovich-gyűjtemény, és a költő, Gyurkovics Tibor irodalmi 

emlékszobája, illetve római kőtár látogatható. A régi Városháza klasszicista épületének 

homlokzatán ma is ott díszeleg a város ősi címere, körülötte a büszke felirat: RESPUBLICA 

OVARIENSIS. A Városkapu tér 9  (borítófotó) – amely 2016-ban az Entente Florale 

Europe versenyen elnyerte az Európa legszebb főtere címet – meghatározó épületei a 

neoreneszánsz Postapalota 11  (1909) és a városi bíróság (1936).

Ahol a szentek alusszák álmukat

 A városi malom várszerű épületét felirata szerint 1754-ben emelték. A Várral szemközt, 

a Malom-ági Lajta fölé magasodik a hajdani uradalmi malom, és a vele egybeépült egykori 

főhercegi sörgyár. A Magyar utca polgárházai mellett áll a középkori eredetű, mai formájá-

ban barokk Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom 10 . Az altemplom 

Habsburg-kriptájában érckoporsókba zárva alussza örök álmát Frigyes főherceg és felesé-

ge, míg a pápai ajándékként idekerült katakombaszentek üvegkoporsóban nyugszanak. Az 

egyik közeli utcácskában az uradalom pallosjogát hirdető és a kivégzettek lelki üdvére emelt 

Piéta szobor áll (1653). A sétálóutca végét az evangélikusok neoromán temploma jelzi (1884). 

 A Mosonvármegyei Múzeum 7  – amely az ország egyik legrégibb alapítású múzeuma – 

klasszicizáló épületében az őskori kürttől a rúnaírásos fibulán át a XIX. századi báli 

ruháig számtalan műkincs idézi meg a város és Moson megye históriáját.  A Magyaróvárt 

Mosonnal összekötő Szent István király út mentén a városi elitnek az 1900-as évek elejé-

től emelt villái sorakoznak: közülük kitűnik a Pálffy-villa festői-tornyos épülete. A reformá-

tusok is itt építették fel magyaros-szecessziós stílusú templomukat (1940).  Mosonban, 

a Szent István király út 123. számú ház Flesch Károly hegedűművész és zenepedagógus 

szülőháza. A mosoni Nepomuki Szent János plébániatemplom 1  barokk stílusban épült 

1757-ben. A templom körül a jómódú polgárok házai és a Zsidanics család címerével ékes 

– volt – Korona Szálló barokk épülete sorakoznak. A korai modern építészet ritka emléke a 

Medgyaszay István tervezte Haller-iskola. Az egykori zsidó közösség emlékét ódon temetőjük 

őrzi 3 .  Igazi kuriózum az Ipartelepek fából ácsolt Olasz-kápolnája 4  , amelyet itáliai ha-

difoglyok emeltek az I. világháború idején. Az egykori határőrlaktanya előtti Gyásztér Golgota 

szoborcsoportja 5  pedig az 1956-os forradalom idején eldördült véres sortűzre emlékeztet.13
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A város, ahol a vízen csúszdázni is lehet

 Mosonmagyaróvár izgalmas kikapcsolódást rejt, mind az aktív, mind a csalá-

di pihenésre vágyóknak.  A legjelentősebb kerékpárútszakasz az EuroVelo 6 11  

keresztülhalad a városon, vonzza magához a biciklis turistákat.  A tör ténelmi bel-

város sétáló utcáin, vagy a Lajta-par ti teraszokon, vendéglátóhelyeken a pihenni 

vágyók leülhetnek egy csésze finom kávéra vagy egy könnyű ebédre, ízletes vacsorá-

ra. A város és környéke sok lehetőséget kínál a vízi turisták számára is. Belvárosán 

a több ágra szakadt Lajta folyó közel négy km hosszan kanyarog át, majd egyesül 

a sűrűn lakot t városrészek közelében folyó Mosoni-Dunával. A teljes mintegy hét 

kilométeres szakasz kenuval bejárható. A vadregényes vízi kirándulást három méter 

szintkülönbséget áthidalva a malom épületnél lévő két vízi csúszda teszi igazán 

izgalmassá. A helyi vízitúra szervezők szívesen fogadják a turistákat. A Vár-tó 7  és 

környéke kedvelt szabadidős helyszín. A Mosoni-Duna par tján két szabadstrand vár-

ja 3  5  a fürdeni vágyókat, játszótérrel, röplabdapályával. A Rudolf-ligetben üzemel 

a Szigetköz kalandpark 2 , ahol a bátrabbak magas fák közöt t egyensúlyozhatnak, 

akár átcsúszhatnak a Mosoni-Duna felet t kifeszítet t kötélpályán. A város határá-

ban, a Hétvezér parkban folyópar ti sétány, gördeszka park várja a spor tolni, sétálni 

vágyókat. A Báger-tó 4  par tjára is szívesen látogatnak ki a horgászatot kedvelők, 

fiatalok, idősek, kisgyermekes családok egyaránt.  Az új városi spor tcsarnok, az 

UFM Aréna 9  2017 februárjában nyitot ta meg kapuit. Koncer tek és spor tesemények 

helyszínéül szolgál. A Lajta-par ti létesítmény mellet t az árvízvédelmi töltésen tovább- 

sétálva a Malom-ági Lajta vízellátását biz tosító zsiliphez lehet eljutni. I t t megtekint-

hető a Hallépcső 10  is, melyben a 10 és 30 cm magasan váltakozó kis „zuhatagok” 

közöt t a halak könnyedén átúszhatnak, vagy megpihenhetnek.

S z a b a d i d ő  é s  a k t í v  t u r i z m u s Termál- és gyógyfürdő

 A város szívében található „Bio” Flexum-Termál Gyógyfürdőt 6  a 2000 m mélyről 

feltörő, Európa ötödik legjobb hatású gyógyvize táplálja. A 74 ˚C-os termálvíz 

számtalan jótékony hatású oldot t sót tar talmazó hévíz, amely a jódos ásványvizek 

csopor tjába sorolható. A minden igényt kielégítő, különböző vízhőfokú medencék 

biz tosítják a wellness-élmény, a gyógyulás, a pihenés és a spor tolás feltételeit. 

A fürdő minden évszakban vegyszermentesen üzemelő 7 medencéje összesen 

2.300 m2 víz felület tel, és a medencéket körülölelő kényelmes pihenőágyakkal 

berendezet t fedet t-nyitot t társalgókkal, ét teremmel várja a vendégeket.  Moson-

magyaróvár nem csak gyógyvizéről, hanem kiváló ivóvízéről is nevezetes. A fekete- 

erdei vízbázisról 100 méter mélyről kitermelt víz tisztítás és hozzáadot t anyagok 

nélkül kerül a város vízhálózatába. Szigetközi Friss Víz néven az ország prémiumka-

tegóriás szállodáiban palackozva is kapható.2

9 6
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FUTURA – Interakt ív Természettudományi Élményközpont

Science Center

 A FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont 1 , egy közel 300 éves mag-

tárépületben nyílt meg 2012-ben. Négy szinten a négy őselem, a Víz, Föld, Levegő és a Tűz 

téma jegyében az állandó kiállítás mintegy 100 interaktív játéka minden érzékszervet pró-

bára téve mutatja be a természeti törvényszerűségeket. Olyan élményekben lehet része az 

érdeklődőknek, mint a Tesla küldetés, az 5D mozi, a Pániklabor, vagy a virtuális valóság.

Mosonmagyaróvár – fesztiválváros

 A városi rendezvények évről évre egyre több nézőt vonzanak. Tavasztól késő őszig 

minden hónapban találunk egy-egy fesztivált, mely több ezer embert csábít a térségbe. 

Különleges színfolt Mosonban az őstermelői piac 2  , vagy a történelmi belvárosban, a Ma-

gyar utcán 8  levő „Kult-Utca”, ahol májustól augusztusig minden csütörtökön változatos 

programokkal várják az érkezőket.

Moson Model Show 

(Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny) – április

 A Moson Model Show az elmúlt 20 év során Európa egyik kiemelkedő eseményévé 

vált. A kiállításon harci és polgári járművek, repülők, figurák, hajók lekicsinyítet t má-

sait csodálhatják meg.

Old Timer Kiállítás és Mosonmagyaróvári

Veteránjármű Találkozó – május

 Hét éve, mintegy 240 veterán jármű, a Vredestein Pannonia Carnuntum Rallye – a 

legnagyobb osztrák oldtimer rali – résztvevői vonulnak fel Mosonmagyaróvár belváro-

sában 8 . Az autósnapot kísérőrendezvények (alkatrészbörze, helyi veteránjármű kiál-

lítás) teszik teljessé.

Voluta Nemzetközi Vízikarnevál – június

 A Mosoni-Dunán zajló Voluta 5   fesztivál legnagyobb látványossága a sárkányhajó 

csapatok versenye. A sárkányhajó futamok és versenyek mellet t koncertek és más 

programok színesítik a napot. 

Szent István Napok, Nyári Fesztivál – augusztus

 A Szent István Napok 1   a Szigetköz legnagyobb kulturális, szórakoztató és tu-

risztikai at trakciója, mely tízezreket vonz a városból, a környékbeli településekről, az 

ország több pontjáról és határainkon túlról is. Szabadtéri koncertekkel, különféle gyer-

mekműsorokkal, gasztronómiai élményekkel és egy hatalmas üstben főzött szigetközi 

halászlével várják a látogatókat.

Szigetköz Ízei, Vármegye Borai Fesztivál – szeptember

 A háromnapos rendezvényen a termelők kiváló magyar borokat és pálinkákat sora-

koztatnak fel, a vendéglátók pedig hagyományos magyar ételekkel várják a közönséget. 

Sport- és gyermekprogramokon, kézműves vásáron, ének- és tehetségkutató verse-

nyeken valamint lovas-íjász találkozón vehetnek részt az érdeklődők.

1

25
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KIÁLLÍTÁSOK, 

MÚZEUMOK 

KULTURÁLIS HELySZÍNEK

Cselley-Ház

Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.

Telefon: +36 96 212 094 

www.hansagimuzeum.hu

Fehér Ló 

Közösségi 

Ház

Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 140.

Telefon / Fax: +36 96 206 307 

www.feherlokozossegihaz.hu

Flesch Károly

Kulturális Központ

Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.

Telefon:+36 96 579 707 

 www.fkkk.hu

FUTURA

Interaktív 

Természettudományi 

Élményközpont

Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142.

Telefon: +36 96 566 280 

www.futuramoson.hu

Mosonvármegyei 

Múzeum

Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 1.

Telefon / Fax: +36 96 212 094 

www.hansagimuzeum.hu

Tűzoltó Múzeum

Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.

Telefon:+36 96 215 633 

www.mothe.hu

AKTÍV PROGRAMOK

Vízitúra szervezés

Mosonmagyaróvári 

Vízisport Egyesület

Mosonmagyaróvár, Strand u. 16.

Telefon: +36 30 9947 262  

www.mvse.gportal.hu

Szigetköz Kalandpark 

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Rudolf liget

Telefon: +36 20 3782 770 

+36 20 918 0266

www.facebook.com / szigetkozkalandpark

www.szigetkozkalandpark.hu

UFM ARÉnA 

Sportlétesítmény

Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.

Telefon: +36 30 568 5077 

www.movarena.hu

ÉTTERMEK KÁVÉZóK

Egyetem Étterem és Rendezvényterem

Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Telefon: +36 30 99 76 075

www.egyetemetterem.hu

Gaben Étterem, 

Borbár & Vinotéka

Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.

Telefon: +36 96 211 673

www.gabenrestaurant.hu

Magyaros Vendéglő

Mosonmagyaróvár, Magyar u. 3.

Telefon: +36 96 576 365

www.magyarosvendeglo.hu

nimród Étterem

Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.

Telefon: +36 96 211 141

www.nimrodetterem.hu

Óvárosi Kávéház és Étterem

Mosonmagyaróvár, Jókai u.

Telefon: +36 30 35 57 607

www.ovarosikavehaz.hu

Panoráma Kávéház

Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u.

Telefon: +36 96 216 167

www.panoramahotel.hu

Szent László Étterem

Mosonmagyaróvár, Fecske u. 20.

Telefon: +36 96 204 090

www.facebook.com/Szt.LaszloEtterem

Várkert Kávézó

Mosonmagyaróvár, Cserháti S. u. 5.

Telefon: +36 96 234 574

www.varkert.eu

SZÁLLÁSOK

Lajta Park Hotel****  

Restaurant

Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6. 

Telefon: +36 96 207 088

www.hotellajtapark.hu

Aqua Hotel Termál*** 

& Family Resort & Camping

Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1. 

Telefon: +36 96 579 168 

www.tha.hu

Panoráma Hotel***

Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 21.

Telefon: +36 96 216 167

www.panoramahotel.hu

Simbad Hotel*** 

Restaurant & Bar

Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 4. 

Telefon: +36 30 64 62 520

www.simbad.hu

Thermal Hotel Mosonmagyaróvár***

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10

Tel.: +36 96/206-871

www.thermal-movar.hu

Czinger Vendégszobák

Mosonmagyaróvár, Csillag u. 24. 

Telefon: +36 96 219 807, 

+36 70 28 25 942

www.czingerszobak.hu

Erdős Vendégház és Apartman

Mosonmagyaróvár, Horgász u. 7. 

Telefon: +36 30 39 81 763

www.erdosapartmanhaz.hu

Fészek Fogadó

Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 22. 

Telefon: +36 96 211 599 

Gulyás Lajos

Városi Kollégium

Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3. 

Telefon: +36 96 577 640

Óvár Apartman Hotel

Mosonmagyaróvár, Dohy J. u. 51. 

Telefon: +36 30 61 60 385

www.ovarapartmanhotel.com

Olga Vendégház

Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 48. 

Telefon: +36 96 213 540

+36 30 25 90 939

Riviera Rooms 

Vendégszobák

Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.

Telefon: + 36 96 211 673

www.rivierarooms.hu

Strobl Apartmanházak

Mosonmagyaróvár, Nőszirom u. 28. 

Telefon: + 36 96 203 343

www.strobl-johann.eu

Suri Bau Apartmanház

Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 1. 

Telefon: + 36 20 40 45 807

www.apartman.suribau.hu

Vitalitás Panzió

Mosonmagyaróvár, Kereszt u. 5. 

Telefon: +36 96 576 754,

+36 20 37 21 775

www.vitalitaspanzio.hu

www.pensionnest.hu

KERÉKPÁRKöLCSöNZÉS, 

KERÉKPÁR SZAKüZLETEK, 

SZERVIZEK

Kör Kerékpárbolt és  Szerviz

Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 23.

Telefon: +36 96 576 013

Pingitzer 

Kerékpár Szaküzlet és Szerviz

Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 10.

Telefon: +36 30 44 74 131

TURISZTIKAI INFORMÁCIóK

Szigetköz Turizmusáért TDM Egyesület

Tourinform

Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.

Telefon: +36 96 206 304

www.szigetkozportal.hu

info@szigetkozportal.hu

www.mosonmagyarovar.hu
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 TörTénelmi láTnivalók

1  nepomuki Szent János-plébániatemplom

2  mosoni piac

3  Zsidó temető

4  Olasz-kápolna

5  Golgota szoborcsoport

6  Tűzoltó múzeum

7  mosonvármegyei múzeum

8  Történelmi belváros – magyar utca

9  városkapu tér – európa legszebb főtere

10  Szent Gotthárd-plébániatemplom

11  Postapalota

12  Cselley-ház

13  Habsburg Frigyes főherceg szobra

14  nepomuki Szent János emlékoszlop

15  Fekete istván szobor

16  vár / egyetem

 TuriSZTikai aTTrakCiók

1  Futura

2  Szigetköz kalandpark

3  mosoni strand

4  Báger-tó

5  itató strand 

6  Bio Flexum-Termál Gyógyfürdő

7  vár-tó

8  Wittmann antal park

9  uFm aréna

10  Hallépcső – lajta-zsilip

11  eurovelo-6 kerékpárút 

 TuriSTa inFOrmáCiók

1  vasútállomás

2  Tourinform

3  Buszpályaudvar
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