
,,Zwiedzamy Węgry’’



Będziemy wędrować tą trasą.



Podróż warto zacząć od strony Bratysławy. Pierwszą miejscowością po drodze 
jest Győr. Győr to jeden z głównych centrów administracyjnych i kulturalnych 
Węgier. To najważniejsze miasto północno-zachodnich Węgier, 6. w kraju pod 
względem liczby mieszkańców. Jest również miastem uniwersyteckim i 
popularnym celem turystycznym. Leży w połowie drogi między Wiedniem i 
Budapesztem, przy jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych Europy 
Środkowej. Niedawno otwarto tu lotnisko Győr-Per.



Następnym miastem jest Hévíz. To miasto uzdrowiskowe na Węgrzech. W mieście 
znajduje się największe (o pow. 4,4 ha) naturalne, ciepłe jezioro w Europie 
(temperatura wody: od +24 °C zimą do +36 °C latem). Jezioro to jest 
ogólnodostępnym kąpieliskiem leczniczym, porośnięte przez cały rok liliowymi 
lotosami.



Jadąc nad Baloton, należy zwiedzić Keszthely węgierskie miasto leżące na pn-zach. jeziora Balaton, na północ od 
ujścia Zali. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się w XIII wieku. Keszthely utrzymuje się głównie z turystyki (z 
uwagi na liczne zabytki i sąsiedztwo Balatonu), ale w mieście rozwija się również przemysł spożywczy (piekarnie i 
zakłady mleczarskie). W mieście znajduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.
Zabytki znajdujące się w Keszthely:

         - Neobarokowy pałac z roku 1745, odbywają się tu często różne wydarzenia kulturalne. Obiekt 
budowany był nieprzerwanie przez ponad 150 lat. Mury pałacu ozdobiono rzeźbami, balkonami i 
kolumnami. Spośród 101 jego pomieszczeń największą uwagę zwraca biblioteka, w której półki z 
książkami mają ponad 8 metrów wysokości.

           - Liczne niewielkie muzea, będące lokalną atrakcją turystyczną - m.in. muzeum Balatonu, muzeum 
marcepanu, muzeum radia i telewizji itp.

      - Jednym z ciekawszych zabytków jest pochodzący z około 1390 roku kościół gotycki, będący 
najstarszym budynkiem w mieście.

    - Amazon House zbudowany został w stylu Ludwika XVI w 1780 roku. Był pierwszym w okolicy 
luksusowym hotelem nad jeziorem Balaton.

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeum_Balatonu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/1390




Po zwiedzeniu Keszthely warto wypoczocząć nad Balatonem. Balaton jest wąskim 
jeziorem, wydłużonym w kierunku z południowego zachodu na północny wschód. 
Jego długość wynosi 77 km, szerokość od 4 (w części zachodniej) do 14 km (w 
części wschodniej). Najmniejsza szerokość w przesmyku koło półwyspu Tihany 
wynosi 1,5 km. Powierzchnia tafli jeziora liczy 592 km². Balaton jest płytkim 
jeziorem. Jego średnia głębokość wynosi ok. 3 m, a największą głębokość (12,2 
m) stwierdzono w tzw. Studni Tihańskiej u zakończenia półwyspu Tihany. Lustro 
wody leży na wysokości ok. 104 m n.p.m.

W tym samym rowie tektonicznym, co Balaton, na jego przedłużeniu, leżą jeszcze 
dwa jeziora o podobnym charakterze: Velence (węg. Velencei-tó) na północny 
wschód i Mały Balaton na południowy zachód od Balatonu. Balaton jest w 
zasadzie jeziorem bezodpływowym. Zasila go rzeka Zala i 44 inne mniejsze rzeki. 
Zarówno Zala, jak i pozostałe cieki niosą do Balatonu wiele związków wapnia i 
magnezu oraz substancji organicznej, co powoduje znaczne zmętnienie wód 
jeziora i małą ich przejrzystość. 





Będąc nad Balatonem trzeba zobaczyć Tihany. Tihany – to  półwysep na jeziorze Balaton. 
Wyrasta z północnego brzegu jeziora w kierunku południowym i sięgając na odległość ok. 
1,5 km od brzegu południowego dzieli je na dwie części. Długość ok. 5,5 km, największa 
szerokość ok. 3,5 km. Z lądem łączy się wąskim, bagnistym przesmykiem. W przeszłości, 
przy wyższym stanie wód Balatonu, dzisiejszy półwysep był w istocie wyspą. Najwyższy 
punkt półwyspu, wzniesienie Csúcs-hegy w zachodniej części, leży na wysokości 232 m 
n.p.m., a więc blisko 130 m powyżej poziomu Balatonu. Kilka innych wzgórz sięga lub 
nieznacznie przekracza poziomicę 200 m n.p.m. Zbudowany głównie z bazaltów i tufów 
wulkanicznych cały półwysep obfituje w liczne ślady dawnej aktywności wulkanicznej i 
postwulkanicznej. M. in. znaleziono tu pozostałości ok. 110 trzeciorzędowych i młodszych 
gejzerów w postaci kilku- kilkunastometrowej wysokości stożków, zbudowanych z 
krzemionki i węglanu wapnia, wytrąconych z gorącej wody. Największy z nich, o 
wysokości 30 m, zwany jest "Złotym Domem" (węg. Aranyhaz) - na skutek intensywnie 
żółtej barwy pokrywających go porostów. Inną osobliwością przyrodniczą półwyspu są 
również leżące na nim dwa jeziora, powstałe w kalderach dawnych wulkanów: Belső-tó (z 
węg. Jezioro Wewnętrzne) oraz Külső-tó (z węg. Jezioro Zewnętrzne).

 



To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zakątków Balatonu, w całości objęty 
ochroną w ramach rezerwatu. W szczycie sezonu miejsce to jest mocno 
oblegane przez turystów, ale wystarczy nieco oddalić się od jeziora, by 
odnaleźć trochę spokoju. Na szczycie skalistego półwyspu Tihany zachowała 
się urokliwa wioska o tej samej nazwie. Pokryte strzechą chaty, płoty z 
zawieszonymi na nich garnkami i zapach przypraw, głównie papryki i lawendy, 
tworzą niezwykły klimat tego miejsca.



Pecz – słoneczna „stolica” kraju

To niewielkie miasteczko położone jest na południu kraju, około 35 kilometrów od 
granicy z Chorwacją. Pecz urzeka swą kameralną atmosferą oraz sporą liczbą 
świetnie utrzymanych zabytków. Miejsce to określane jest jako najbardziej 
słoneczne miasto Węgier – słońce świeci tu średnio 200 dni w roku. W mieście 
znajdują się liczne zabytki, w tym meczety pozostałe po okupacji tureckiej. Pod 
budynkiem Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła zachowały się 
wczesnochrześcijańskie katakumby z IV wieku n.e., widniejące obecnie na liście 
UNESCO. 



Baja - Okolice Baja były zamieszkiwane nieprzerwanie od końca epoki 
żelaza , ale istnieją dowody na obecność człowieka od czasów 
prehistorycznych. Sama osada powstała najprawdopodobniej w XIV 
wieku. Po podbiciu Węgier przez Imperium Osmańskie , miasto 
zyskało na znaczeniu bardziej niż inne pobliskie osady i uzyskało 
prawa miejskie w 1696 roku. Baja znajduje się na styku dwóch dużych 
regionów: Wielkiej Niziny Węgierskiej i Kraju Zadunajskiego. Rzeka 
Dunaj rozdziela dwa regiony. W zachodniej części miasta , obok 
mostu István Türr, zaczyna się rozprzestrzeniać las Gemenc . 
Gemenc jest częścią Parku Narodowego Dunaj-Drawa. Można go 
odkryć z Baja kolejką wąskotorową .Baja znajduje się na lewym 
brzegu rzeki, na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. 





Segedyn - trzecie pod względem liczby ludności miasto Węgier, położone 
nad Cisą na południu kraju, na wschód od Dunaju. Segedyn określa się 
też często jako "Miasto słońca", bowiem ma bardzo dużo słonecznych 
godzin w roku w porównaniu z innymi węgierskimi miastami. Miasto  
uniwersyteckie. Najstarszym zabytkiem miasta jest Wieża Dömötör, poza 
tym Katedra w Segedynie, Stara Synagoga, Nowa Synagoga, Wieża 
cisnień, secesyjne domy i kamienice.



Kiskunfélegyháza -   istniejąca  od XIII w. osada 
kumańska uległa całkowitemu spustoszeniu podczas 
wojen tureckich. Ponownie zasiedlona została w połowie 
XVIII w. Oprócz dominującego rolnictwa trudniono się 
wtedy m.in. kowalstwem, kołodziejstwem, kuśnierstwem i 
kaletnictwem. Na ożywienie ekonomiczne wpłynęło 
uruchomienie szlaku kolejowego z Budapesztu  (1854). 
Wśród zabytków miasta znajduje się budynek ratusza, 
wzniesiony w latach 1909–1911 i zaliczany do 
najlepszych egzemplifikacji węgierskiej secesji.





Kecskemét  - miasto położone na Wielkiej Nizinie Węgierskiej między 
Budapesztem a Segedynem. Pierwsze ślady osadnictwa człowieka na 
terenach okolic Kecskemét pochodzą sprzed 5000 lat. W czasie 
pierwszej inwazji mongolskiej w 1241 r. miasto zostało zniszczone, 
wkrótce zostało jednak odbudowane. W średniowieczu Kecskemét 
rozwijał się głównie jako ośrodek handlowy, prawa miejskie uzyskał w 
roku 1368.Jest tu mnóstwo atrakcji turystycznych: Kossuth Tér – 
główny plac miejski, znajduje się przy nim Ratusz miejski, Kościół 
Franciszkański, Kościół Kalwiński i Kościół Wielki, Cifra palota – 
zdobiony pałac zbudowany w stylu Art Nouveau, synagoga – na   jej 
szczycie znajduje się cebulasta kopuła, która zastąpiła oryginalną 
wielokątną, zniszczoną w czasie trzęsienia ziemi w 1911 roku. W 
latach 70. synagoga zamieniona została w centrum 
wystawowo-konferencyjne.

 





Budapeszt to tętniąca życiem stolica Węgier

Budapeszt uznawany jest za jedną z najpiękniej położonych stolic świata. Szeroko 
rozlany Dunaj dzieli metropolię na wzgórza Budy i doliny Pesztu. W środku tętniącego 
życiem miasta znajdziemy przepiękne zabytki, muzea, termalne źródła oraz zielone 
tereny. Miasto ze swoją zwartą, XIX-wieczną zabudową i kolorowymi dachówkami, 
przypomina Wiedeń, a jego szerokie bulwary przywodzą na myśl… sam Paryż.

Najważniejszym historycznym obszarem dzisiejszego Budapesztu jest Wzgórze 
Zamkowe w całości wpisane na listę UNESCO. Stolica Węgier słynie również z 
okazałego, neogotyckiego parlamentu, który pojawia się na większości pocztówek. 
Stolica Węgier to także gorące źródła termalne, które zasilają około 50 zakładów 
kąpieliskowych. Dobrym sposobem na poznanie Budapesztu jest rejs statkiem po 
wodach Dunaju. Budapeszt jest węzłem komunikacyjnym o międzynarodowym 
znaczeniu drogowym, kolejowym, rzecznym i lotniczym (linia metra M1 – najstarsze 
metro w Europie kontynentalnej, dworce kolejowe Keleii, Déli, Nyugati, Budapest 
Kelenföldi i inne), port rzeczny Csepel, Międzynarodowy Port Lotniczy Liszt Ferenc. W 
Budapeszcie znajduje się 837 zabytków architektury, które reprezentują większość 
europejskich stylów artystycznych. Wyróżniają się budynki klasycystyczne, a zwłaszcza 
jedyne w swoim rodzaju zbudowane w stylu węgierskiej secesji.





Szolnok - miasto w środkowych Węgrzech, port 
rzeczny nad ujściem rzeki Zagyva do Cisy, ok. 100 
km na wschód od Budapesztu. To ciekawe miejsce, 
w którym jest wiele obiektów do zwiedzenia. Są to 
m.in. barokowy kościół Franciszkanów, dawne 
gimnazjum franciszkańskie, Kaplica św. Franciszka 
Ksawerego, Posąg Jana Nepomucena z 1804 r., 
Muzeum im. Jánosa Damjanicha, ratusz, dwie wieże 
ciśnień,  łaźnie, Muzeum Lotnictwa Węgierskiego.





Hajdúszoboszló – lecznicze źródła.

To jedno z ulubionych uzdrowisk wśród Polaków. Hajdúszoboszló, 
położone 200 km od stolicy kraju, oferuje rozległy kompleks 
kąpieliskowy zajmujący powierzchnię 30 hektarów. Na miejscu 
przygotowano kilkadziesiąt basenów (w tym baseny termalne z 
właściwościami leczniczymi), park wodny ze zjeżdżalniami oraz strefę 
relaksu m.in. z saunami. Źródła termalne w Hajdúszoboszló odkryto 
zupełnie przypadkowo w połowie lat 20. XX wieku. W okolicy 
prowadzono prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy naftowej. Pewnego 
dnia natrafiono na gejzer, który wyrzucił ciemnobrązową wodę o 
temperaturze ok. 75ºC. Późniejsze badania pokazały, że ma ona 
właściwości przydatne głównie w leczeniu schorzeń reumatycznych.





Debreczyn  – drugie co do wielkości miasto Węgier, 
największe miasto we wschodniej części kraju. Debreczyn 
dwukrotnie pełnił funkcję stolicy Węgier – w 1849 i 1944. 
Miasto składa się z dwóch części – uzdrowiska i centrum. Są 
one połączone jedyną funkcjonującą w mieście linią 
tramwajową. Ułatwia ona dostęp z dworca kolejowego do 
uzdrowiska. Do zobaczenia jest wiele zabytków z epoki 
baroku np.Katedra św. Anny, klasycyzmu np. Wielki Kościół 
Reformowany czy ratusz, i neoromańskiej np. Mały Kościół 
Reformowany. Zwiedzając te zabytki wędruje się uliczkami z 
pięknymi kamienicami. Jest tu też coś dla miłośników kolei, 
bowiem w Debreczynie powstała pierwsza kolej wąskotorowa 
na Węgrzech w 1882.





Tokaj – królestwo wina

Tokaj na Węgrzech jest tym, czym Szampania dla Francji. W tym 
niewielkim miasteczku od pięciu wieków produkowane są najlepsze 
wina. Pochyłe uliczki, pastelowe budynki z piwniczkami i otoczenie 
bujnych winnic – oto obraz Tokaju. Mimo niezaprzeczalnych walorów 
turystycznych, w samym miasteczku nie spotkamy wielu turystów. 
Życie toczy się tu wolnym tempem, co jednak dodaje uroku temu 
miejscu. Będąc w mieście, trzeba obowiązkowo zajrzeć do słynnych 
już piwnic Rakoczego, wybudowanych w XV wieku. To właśnie tam 
spotykają się na degustacji smakosze win. Słynny już trunek – Tokaj – 
niegdyś przeznaczony był wyłącznie dla najwyższych władzą. Dziś 
może go spróbować każdy z nas.





Eger: perła północy

Eger, położony ok. 140 km na wschód od Budapesztu, jest jednym 
z najpiękniejszych zakątków w północnej części kraju. Miejsce to 
swoją sławę zawdzięcza szczególnie winiarskim tradycjom. Dolina 
Pięknej Pani słynie z 200 piwniczek (z lokalnym trunkiem) 
wydrążonych w wulkanicznych skałach. Około 8 km od Egeru 
znajduje się Egerszalok – miasto ze źródłami termalnymi, które do 
złudzenia przypominają tureckie Pamukkale. W 2007 roku tuż obok 
białych formacji wapiennych, po których spływa gorąca woda, 
wzniesiono rozległe kąpielisko termalne z centrum spa (Salt Hill 
Thermal Spa w Egerszalok) położone w otoczeniu wzgórz z 
winoroślami. 





Park Narodowy Aggtelek

Wyjeżdżając z Węgier nie sposób nie zauważyć ogromnego parku, który 
od 1985 roku stał się narodowym.

W północnej części kraju, na pograniczu węgiersko-słowackim, trzeba 
koniecznie odwiedzić Park Narodowy Krasu Węgierskiego. Na 
niezwykłość tego miejsca składają się przede wszystkim bujność 
zachowanych form skalnych oraz sprzyjające warunki naturalne. Oprócz 
imponujących krajobrazów znajdziemy tu również liczne jaskinie i groty. 
Jednym z najpopularniejszych punktów jest 25-kilometrowa jaskinia 
Baradla. Wielkie groty, niesamowite stalagmity i stalaktyty w kształcie 
smoczej głowy czy fontann – bogactwo form naciekowych i ich kolorów 
jest naprawdę imponujące. Dodatkową atrakcją jest Sala Koncertowa, w 
której organizowane są koncerty muzyki klasycznej. 

 

 





Dziękuję za uwagę. 

                              Prezentację wykonał 

                           Aleksander Michał Biały

                                        klasa VIIa


