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Informacje ogólne 

 Powierzchnia: 93 030 km² 

 Stolica: Budapeszt 

 Liczba ludności: 10 022 000 

 Język urzędowy: węgierski 

 Języki używane: węgierski (98%) 

  języki romańskie, rumuński, ukraiński,  

 Główne religie: katolicy (63%),  

 kalwiniści (20%), luteranie (5%), 

  protestańci, bezwyznaniowcy i pozostali 

 Waluta: forint 

 Ustrój polityczny: republika 







Położenie Węgier cz.2 

 Węgry graniczą z: 

 





Historia Węgier 
     Pierwszymi mieszkańcami Węgier była ludność celtycka, 

która pojawiła się tu w I w. p.n.e. Po upadku Rzymu tereny 

te były kolejno opanowane przez, Hunów, Wandalów, 

Wizygotów i Awarów, zaś w początkach IX wieku 

ukształtowało się tu słowiańskie Państwo Wielkomorawskie. 

Kres tym podbojom dało pojawienie się pod koniec IX wieku 

Madziarów pod wodzą Árpáda, których Węgrzy są głównymi 

potomkami. Od 1000 do 1526 roku Węgry były niepodległym 

królestwem, do czasu kiedy nie zostały podbite przez 

Turków. Pod koniec XVII w. weszły one w skład państwa 

Habsburgów - dynastii rządzącej w Austrii. Po porażce 

Austro-Węgier w I wojnie światowej, Węgry stały się 

ponownie niezależnym państwem. Okres powojenny II 

wojny Światowej to przejęcie władzy przez komunistów, i 

okres silnego uprzemysłowienia kraju oraz ograniczenie 

praw obywatelskich. Wielu przeciwników systemu zostało 

straconych lub zmuszonych do emigracji. Upragniona 

wolność przyszła w roku 1990 kiedy to blok 

Socjalistycznych Państw Radzieckich zaczął się rozsypywać 

i Węgry stały się ponownie niezależnym państwem.  



Regiony turystyczne 

Węgier 
 

 Budapeszt i okolica 

 Balaton 

 Puszta i jezioro Cisa 

 Panonia 

 Region winiarski Eger – 

Tokaj 

 



Budapeszt i okolica 
 Stolica Węgier Budapeszt to 

bezsprzecznie największy 
ośrodek przemysłowy, kulturalny, 
naukowy i turystyczny Węgier. 
Powstanie Budapesztu związane 
jest z dwoma miastami leżącymi 
niegdyś na prawym brzegu 
Dunaju, Buda i na lewym brzegu 
Peszt. 

 Główne atrakcji turystyczne 
miasta to, Zamek Królewski z XIII 
w., (w którym to mieści się kilka 
muzeów), neogotycki kościół Św. 
Macieja z wysoką, smukłą wieżą 
(miejsce koronacji królów 
Węgier) oraz Pomnik 
Wyzwolenia umiejscowiony na 
Wzgórzu 



Budapeszt 

 Lewa część Budapesztu czyli stary Peszt zachwycą nas także; piękną 

XIX-wieczną bazyliką Św. Stefana, wielką Synagogą (jest ona 

największym tego typu obiektem w Europie) oraz zabudową Hosok Tere 

(Placu Bohaterów), na którym znajduje się Muzeum Sztuk Pięknych 

(Szepművészeti Múzeum) z bogatą kolekcją malarstwa europejskiego. 

  W Budapeszcie znajdują się także ruiny rzymskie m.in. dwa amfiteatry 

oraz pamiątkami czasów tureckich jak słynne łaźnie i mauzoleum Gul 

Baba z XVI w. Niewątpliwie piękno i i uroku Budapesztowi dodają również 

rozwieszone mosty nad Dunajem. Do najbardziej znanych z nich należą: 

Most Łańcuchowy Elżbiety (ku czci ukochanej przez Węgrów żony 

cesarza Franciszka Józefa) oraz Most Małgorzaty.  

 Budapeszt jest też ważnym uzdrowiskiem węgierskim. Na terenie miasta 

znajdują się 123 źródła mineralne, z których połowa ma charakter cieplic o 

temperaturze ponad 40° C. Kompleksowo wyposażonym kąpieliskiem na 

terenie Budapesztu jest Wyspa Małgorzaty.  



WZGÓRZE ZAMOKOWE 

 Na wzgórzu znajduje się 

węgierska Statua Wolności i 

Cytadela z 

kilkunastometrowymi murami. 

Z deptaków wzdłuż jej murów 

można podziwiać zabytki 

Budy, oświetlone mosty na 

Dunaju i Peszt.  



 W Budzie na Górze 

Zamkowej - Várhegy - 

znajduje się 

budapesztańska 

starówka. W 

południowej części 

znajduje się gotycko-

renesansowy zamek 

królewski (Budai 

Várpalota).  



 Pałac królewski to 

rozległy kompleks 

budynków z trzema 

dziedzińcami, 

wieloma bramami i 

fontannami.  



 

 

 

 

 
           Budynek 

             Parlamentu w Budapeszcie  

 

Pięknym przykładem neogotyckiej 
architektury Budapesztu jest budynek 
Parlamentu zbudowany w latach 1884-
1904. 

 



Uzdrowiska w Budapeszcie 

 Najsłynniejszym kąpieliskiem 

uzdrowiskowym Węgier jest 

"Kąpielisko Gellert". 

Legenda mówi, że z mocy 

wody uzdrowiska korzystała 

Św. Elżbieta, lecząc nią ludzi 

biednych i chorych na trąd.  

 Drugim znanym uzdrowiskiem 

Węgier jest Łaźnia Rudas 

(Rudas Fürdő). Pod kopułą o 

średnicy 10 m, którą podpiera 

8 kolumn znajduje się piękny 

ośmiokątny basen. 

  

 

 

 



Budapeszt i okolica 

Esztergom - bazylika, Muzeum  

 Zamkowe,Szentendre – cerkwie: 

  Blagovesvenska, Pozarevacka,  

  Katedra Belgradzka, 

  Wykopaliska rzymskie 

    Wyszehrad - pałac królewski, 

     ruiny zamku Cytadela,  

 

 

 



BALATON – „ WĘGIERSKIE MORZE ” 

 Balaton - największe jezioro 

środkowej Europy o płytkiej wodzie 

(średnia głębokość ok.3-4 m), co 

powoduje że woda szybko się 

nagrzewa, a temperatura waha się od 

21 - 28 stopni C. 

  Jezioro Balaton mając aż 77 km 

długości, stanowi jedną z 

największych atrakcji turystycznych 

sezonu letniego  

  Okolice jeziora obfitują w wyśmienite 

winogrona, z których produkuje się 

doskonałe wina 

 Północny brzeg Balatonu jest 

górzysty z charakterystycznymi 

stożkami wulkanicznych gór 

Badacsony i Szigliget - stąd też 

pochodzą najlepsze wina balatońskie. 

     

  



Okolice Balatonu 
 

Siófok nazywany jest często 
"letnią stolicą Węgier". Jest to 
największy port na 
południowym brzegu Balatonu 
i jednocześnie najchętniej 
odwiedzana miejscowość 
wypoczynkowa nad jeziorem. 
W XIX wieku wybudowano tu 
willową dzielnicę, która była 
największym 
przedsięwzięciem 
turystycznym epoki. Dziś w 
Siófok dominują 
wielopiętrowe hotele, a osoba 
spragniona spokoju i ciszy 
oraz bezludnych plaż na 
pewno ich tu nie znajdzie. 
 



Okolice Balatonu 

W Heviz znajduje się największe 

jezioro w Europie z wodą 

termalną, którego dno jest 

pokryte wielometrową 

warstwą torfu.  

Zarówno siarkowa, lekko 

radioaktywna woda jeziora 

Heviz jak i jego szlam 

wspaniałe są do leczenia 

chorób układu ruchowego  

 



Okolica Balatonu 

 Tihany - skalisty 

półwysep i jeden z 

najpiękniejszych 

zakątków Balatonu, 

Urokami tego rezerwatu 

przyrody są 

ukształtowane tutaj 

przez wiatr bazaltowe 

formy, pola lawowe i 

wydrążona w skałach 

osada pustelników. 

  

  



Puszta i jezioro Cisa 
 Jest to teren równinny graniczący 

z Ukrainą i Rumunią, obejmujący 
trzy województwa, na tym 
obszarze leży Park Narodowy 
Hortobágy  

 W Hortobágy znajduje się jeden z 
najciekawszych w Europie 
chronionych stepów trawiastych . 
Tutejszy Park Narodowy wpisany 
został na listę Dziedzictwa 
Światowego UNESCO 

 Debreczyn jest drugim co do 
wielkości miastem Węgier, ze 
względu na pełnioną w XV w. 
rolę centrum reformacji 
węgierskiej otrzymało miano 
"Kalwińskiego Rzymu". W 
mieście znajduje się wiele 
interesujących zabytków, a jego 
symbolem jest Wielki Kościół 
Kalwiński. 

 
  

 

 



Debreczyn 



 Hajduszoboszlo jako 

kąpielisko stało się 

ostoją turystyki i jest 

największym 

kompleksem termalno-

rekraacyjnym na 

Węgrzech wschodnich. 

Hajduszoboszlo po dzień 

dzisiejszy szczyci się 

nazwą "Mekki 

cierpiących na 

reumatyzm i raju 

plażowiczów". 



Panonia 

 Győr jest największym miastem 

regionu. Położone przy ujściu trzech 

rzek miasto szczyci się piękną 

starówką, wieloma parkami, bogatymi 

muzeami. 

  Sopron jest najbogatszym w zabytki 

miastem kraju. Otaczają je zalesione 

obszary i rodzące dobre wino 

winnice. 

 W wiosce Pannonhalma znajduje się 

budynek opactwa benedyktynów 

uznany za część Dziedzictwa 

Światowego. 

  Pécs -miasto wpisane przez 

UNESCO na listę Dziedzictwa 

Światowego. W mieście jest mnóstwo 

wspaniałych zabytków, a klimat, kręte 

uliczki, śródmieście z krzewami 

figowymi stwarzają zupełnie 

śródziemnomorski nastrój. 

 



Region winiarski Eger - Tokaj 

  Region ten związany jest też przede wszystkim 
z winem. Od XIII w. uprawia się tu winną latorośl. 
W tutejszych piwnicach dojrzewają 
najsłynniejsze węgierskie wina: tokaji aszú oraz 
egri bikavér. 

 UNESCO uznała za część Dziedzictwa 
Światowego skamieniałości Jaskini Baradla w 
Aggtelek centrum wioski Hollókő oraz 
pozostałości z czasów prehistorycznych w 
okolicach Ipolytarnóc i rezerwat biosferyczny 
płaskowyżu Bükk. 

 Eger - miasto dumne ze swej historycznej 
przeszłości, słynne ze wspaniałych zabytków, 
term oraz byczej krwi. 

  Tokaj - sławny dzięki niepowtarzalnym winom 
tokajskim, jako że tych winorośli nie da się 
przeszczepić na żadną inną glebę. 

 Miskolc słynie ze swego uzdrowiska. W Miskolc-
Tapolca znajduje się ewenement na skalę 
światową - kąpielisko termalne w grocie. 

  



WĘGRY PÓŁNOCNE 

 

To w Północnych Węgrzech - w 
wydrążonych w skale grotach 
- dojrzewają słynne wina: 
tokaje i egery.  
 
Trzecim co do wielkości 
miastem Węgier jest Miskolc. 
W Dzielnicy Tapolca 
zlokalizowane jest rozległe 
kąpielisko termalne. Płynące 
w skalnych grotach źródła 
termalne mają temperaturę 
przekraczającą 30 stopni. 
Kompleks oświetlonych 
korytarzy i jaskiń ma łączną 
długość ponad 200 metrów.  



Zabytki UNESCO 

 

 Góra Zamkowa i Góra Gellerta (Budapeszt).  

 Ulica Andrassy i Dzielnica Żydowska (Budapeszt). Tysiącletnie 
Główne Opactwo Benedyktyńskie (Pannonhalma). Założone w II 
wieku n.e. przez Rzymian Pécs wraz ze starochrześcijańskimi 
grobowcami. Ściany kaplic oraz grobowców, zbudowanych w IV 
wieku ozdobione są freskami przedstawiającymi sceny biblijne.  

 Region winny Tokaj-Hegyalja.  

 Park Narodowy w Hortobágy. Rezerwat Hollókő. Zachowano w 
niej tradycyjną średniowieczną strukturę etnograficzną.  

 Jezioro Fertő-tó (Neusiedler See).  

 Jaskinia krasowa w Aggtelek. Według badań wiek jaskini szacuje 
się na 2 miliony lat.  



Kuchnia 

 

Hungaricum, tak nazywane są produkty wytwarzane na Węgrzech, które można 

by nazwać po prostu narodowymi przysmakami. Bez wątpienia każdy z nas, 

przynajmniej raz w życiu miał okazję je spróbować, niekoniecznie wiedząc, że 

pochodzą właśnie stamtąd. 

Co kojarzy się najbardziej z Węgrami, a co gości na naszych stołach? Leczo, ostra 

zupa gulaszowa oraz oczywiście papryka!  

 

Słynnym daniem, znanym w Polsce jako bogracz lub zupa gulaszowa jest gulyás, 
gęsta zupa z kawałkami mięsa wołowego, ziemniakami i rodzajem zacierek 
csipetke przyprawiona obficie papryką, jedzona jako samodzielne danie. Nie należy 
jej mylić z — równie znanym — gulaszem węgierskim (węg. pörkolt), gęstym 
mięsnym ragoût z papryką. 

 



Węgrzy dziękują za 

Jana III Sobieskiego  

i Józefa Bema,         

a   Polacy są 

wdzięczni za gulasz, 

tokaj, śliwki węgierki   

i leczo.  


