
Fertő-táj útikalauz



FERTŐSZÉPLAKHEGYKŐ

FERTŐHOMOKHIDEGSÉG

SARRÓD

FERTŐBOZ

Fertő-táj Világörökség
Magyar Tanácsa Egyesület

9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1.
fertotaj@vilagorokseg.hu

www.fertotaj.hu

Együttműködő partnerek:
Fertő-Hanság Nemzeti Park,

Pro Kultúra

Grafi ka és nyomdai előkészítés:
EFFIX-Marketing Kft. | www.effi x.hu

Fotók:
Pellinger Attila,

EFFIX-Marketing Kft.

Fertő-táj ékkövei (GINOP-7.1.6-16-2017-00003)
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap

támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam
társfi nanszírozásával valósult meg.



KEDVES 
PEDAGÓGUS 

KOLLÉGÁK!
Taschner Tamás vagyok, a Fertő-táj Világörökség ügyvezetője. Szakterü-
leteim a földrajz, művelődésszervezés, közösségfejlesztés és a turizmus. 
2003 óta veszek részt a helyben élőkkel, önkormányzatokkal, szakmai 
szervezetekkel és az idelátogató vendégekkel összefogva a világ egyik leg-
szebb tája, a Fertő világörökségi kezelésében. 

Tudom, hogy e táj jövője a fi atal korosztálytól is függ. Attól, hogy hogyan 
viszonyulnak hozzá, mennyire tekintik értéknek, megőrzendőnek és meny-
nyire vélik értékes úti célnak, lakóhelynek, munkahelynek. 

Szeretnénk Önöknek segíteni a kirándulások, utazások megtervezésénél, 
megszervezésénél és bízunk benne, hogy találnak e kiadványban új, a tájat 
más aspektusból bemutató látnivalókat.  

Tisztelettel várom hívásukat, levelüket, érdeklődésüket!

Taschner Tamás
fertotaj@vilagorokseg.hu

+36 20 775 68 04

Taschner Tamás
Fertő-táj Világörökség 

ügyvezető



FERTŐ / NEUSIEDLER SEE 
VILÁGÖRÖKSÉG – KULTÚRTÁJ
EGY TÉRSÉG, BENNE HÁROM TÁJKÉPI FORMA A SZTYEPP-TÓ, A HEGYEK ÉS A SÍKSÁG TALÁLKOZÁSA. 
FŐÚRI PALOTÁK, POLGÁRHÁZAK, ÓDON VÁROSOK, PARASZTI HAJLÉKOK. KELTÁK, AVAROK, NÉMETEK, 
MAGYAROK, HORVÁTOK, OSZTRÁKOK. ESZTERHÁZY-, SZÉCHENYI-, OSL-, NÁDASDY-CSALÁDOK. LISZT
FERENC, JOSEPH HAYDN. MINDEZ EGYETLEN TÉRBE ÉS TÖBB ÉVEZREDBE SŰRÍTVE, MAGA A FERTŐ-TÁJ.

A Fertő-táj elrejti titkait az avatatlan látogató elől. Csak 
annak mutatja meg magát, aki már ismeri a Leány-völgy 
és a Fertő születésének mondáját, aki tudja, miért egyedi
és univerzális e táj, aki hajlandó időt és fi gyelmet szen-
telni az élet apró csodáira, aki megérti a táj, a kastélyok, 
a falusi kistemplomok, kőkeresztek és pieták mélyebb, 
spirituális értelmét. 

Magyarország északnyugati részén található Eurázsia 
sztyepptavainak utolsó képviselője, a Fertő. A tó, a kör-
nyező táj és a települések 2001-ben együtt kerültek fel 
az UNESCO világörökségi listájára, amit Magyarország 
és Ausztria közösen szorgalmazott, hiszen a vízfelület és 
a környék településeinek túlnyomó része Ausztria terü-
letére esik. A megtisztelő tagságot e térség a fi gyelemre 
méltó népi építészetével, értékes műemlékállományával,

a régmúlt civilizációk gazdag régészeti örökségével,
a több évszázados földművelési hagyományával, a szőlő- 
és borkultúrájával, kiemelkedő gazdagságú növény- és 
állatvilágával érdemelte ki.

A Fertő-táj Világörökség magyar oldalához tartozik
a Fertő-Hanság Nemzeti Park fertő-táji teljes területe, 
valamint az alábbi part menti települések: Fertőrákos, 
Fertőboz, Nagycenk (kiscenki településrész), Hidegség, 
Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd (az Esterházy-
park teljes történelmi területe), Sarród és Sopron terüle-
téből Balf. 

Az osztrák oldalon a tópart, Seewinkel (Fertőzug) és 
az itt felsorolt tóparti települések tartoznak a Fertő-táj
Világörökséghez: Rust (Ruszt), Mörbisch (Fertőmeggyes),



Oggau (Oka), Donnerskirchen (Fertőfehéregyháza),
Purbach (Feketeváros), Breitenbrunn (Fertőszéleskút),
Winden am See (Sásony), Jois (Nyulas), Neusiedl am
See (Nezsider), Weiden am See (Védeny), Podersdorf
(Pátfalu), Illmitz (Ilmic) és Apetlon (Mosonbánfalva).

TUDTA, HOGY JÓKAI MÓR EGYIK 
REGÉNYÉBEN IS SZEREPELT A TÁJ?

„A Névtelen Vár egyikén azoknak a földnyelveknek épült, 
amik a Fertő déli partjáról a tóba benyúlnak. 

Az öregek, akik e vadászkastélyt épülni látták, azt állítják, 
hogy azon a helyen valami régi cölöpépítészet maradvá-
nyai voltak. (Livius és Justin szerint a mai Narbonne-ból 
kivándorolt kelták voltak a tókörnyék őslakói.) Még akkor 
a magyar embernek kisebb gondja is nagyobb volt annál, 
hogy magánál régibb őslakók emlékeinek kutatásával 
törődjék. Ha volt a kőfejszés kelta kornak régi építménye 
ottan, arra bizony az új kastélyt jó volt rárakni.

A néphagyomány azt is állítja, hogy sok év előtt, a múlt 
században, az a hely, ahol most kastély és park van, mind 
tófenék volt, s ez is igaz lehet. A Fertő igen szeszélyes 
tó. Az elmúlt utolsó két évtized alatt magunk is láttuk élő 
szemeinkkel, hogy egyszer csak nagy részben kiszá-
radt: eltűnt, nem volt tó. Otthagyta a fenekét szárazon.



A partbirtokosok, kik addig a víz tükrét bírták, most el-
foglalták a kizöldült tófeneket; felosztották, legelőnek, 
kaszálónak használták; azután kiadták haszonbérbe: 
az árendások tanyákat, gőzmalmokat építettek az 

„új föld”-re: búzát, tengerit vetettek belé, egy esztendőben 
kétszer is arattak, – egyszer aztán megint más jutott eszé-
be a Fertőnek: újra kinevezte magát tónak, visszafoglalva 
elébbeni méltóságát, s vetések, tanyák megint eltűntek
a zöld hullámtükör alatt; csak egy-egy gőzmalom ké-
ménye maradt fel tanújeléül az álmodott paradicsomról
szóló tündérmesének.”

A FERTŐ-TÁJ ÉKKÖVEI PROJEKT

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa által vezetett 
konzorcium 2017 májusában nyújtotta be támogatási
igényét a Széchenyi 2020 program GINOP-7.1.6-16 
Világörökségi helyszínek fejlesztése pályázat felhí-
vására. A projekt a „Fertő-táj ékkövei” címet kapta.
A pályázat célja az volt, hogy a Fertő-táj kulturális-örök-
séghelyszín egyedi vonzerejét kihasználva, turisztikai 
funkcióval való bővítés és fenntartható hasznosítás 
révén önálló attrakcióvá váljon, ezáltal megvalósuljon 
a térségben található kiemelkedő egyetemes értékek 
megőrzése, védelme és bemutatása is. A projekt 406 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült. A fejlesztések 6 helyszínen valósultak meg.



Az érintett önkormányzatok - a projektcélok elérése érdekében - konzorciumi partnerként kerültek bevonásra. 
Általános célként fogalmazódott meg a komplex és interaktív szolgáltatásokat nyújtó vonzerő kialakítása, további 
látogatószám és költés generálása, a tartózkodási idő meghosszabbítása. A világörökségi helyszín kiemelkedő 
egyetemes értékének élményszerű bemutatására a következő építési-kivitelezési és felújítási munkák valósultak 
meg a támogatás révén:

A fertőbozi Gloriette-kilátó és a 
hozzá vezető lépcső felújítása.

A fertőhomoki Tájház bővítése.

A fertőszéplaki Széchényi-kastélyban 
világörökség központ létrehozása.

A hegykői „Mariska néni háza” turisztikai 
multifunkciós épület kialakítása.

A hidegségi Papkert fejlesztése, kapcsolódó 
járdafelújítás és parkoló létesítése.

A sarródi Tájház fejlesztése.

A BERUHÁZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN NÉHÁNY ÉVEN BELÜL, ÉVES SZINTEN 
9350 FŐVEL NŐHET A LÁTOGATÓK SZÁMA A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEN. 

A projekt megvalósítására az alábbi konzorciumi partnerek összefogásával került sor:

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa

Fertőboz Község Önkormányzata

Fertőhomok Község Önkormányzata

Fertőszéplak Községi Önkormányzat

Hegykő Község Önkormányzata

Hidegség Község Önkormányzata

Sarród Községi Önkormányzat

Magyar Turisztikai Ügynökség

Úgy gondoljuk, a felfedezést érdemes a fertőszéplaki Peisonia Látogatóközpontban kezdeni, ahol a látogató
általános áttekintést kaphat a tájról. A kiállítás megtekintése után a központba látogatók további ismer-
tető és szórakoztatva nevelő, illetve információs anyagokhoz is hozzájuthatnak. Térképek, kiadványok, Heritage 
Pass (Világörökség Útlevél), ingyenes idegenvezető alkalmazás egyaránt rendelkezésükre áll.



FERTŐBOZ – GLORIETTE-KILÁTÓ
A FERTŐ-TÁJ CSODÁLATOS PANORÁMÁJÁT KEVÉS HELYRŐL LEHET 
ÉLVEZNI, HISZEN A FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK MIATT A TÓ MENTE 
INKÁBB SÍK ÉS CSAK HIDEGSÉGTŐL EMELKEDNEK A RUSZTI DOMB-
SÁGIG OLYAN HELYEK, AHONNÉT KITÁRULKOZIK A FERTŐ.

A gloriett vagy gloriette szó francia eredetű – mely nyelvet az épület keletke-
zése idején az értelmiség és az arisztokrácia beszélte hazánkban. Jelentése: 

„kis ház”. A fertőbozi „kis ház”, eltérően a kor hasonló építményeitől nem egy 
kastélykertben létesült, hanem egy kitüntetett kilátóhelyen. Nemcsak
a hely kitüntetett, hanem az építéshez kötődő személyiségek is, nevezetesen 
Széchényi Ferenc és József nádor. A napóleoni háborúk idején a nádor több 
ízben felkereste Kiscenk és Fertőboz szép vidékét gróf Széchényi Ferenc
kíséretében, aki a látogatások emlékére építtette a Gloriettet, a Fertőboz
fölötti magaslat szélén 1802-ben. 

Jelentősége: a Fertő-táj innen teljes kiterjedésében jól szemlélhető. A látogató áttekintést 
kap a kis tájak kapcsolatáról, a víz-nádas arányáról, a földrajzi elhelyezkedésről.

Cím: Fertőboz külterület

Megközelítés: a bozi Fő utcáról gyalog 330 lépcső, vagy Kisboz és a mázsaház felől gyalog

Parkolás: busszal Kisboz Mázsaháznál, személygépkocsival a Fő úton

Tömegközlekedés: buszmegálló a gyalogösvény alatt, Fő u. 65. számnál



HIDEGSÉG – PAPKERT
ÚTON A VÉGTELEN FELÉ, LELKI FÜRDŐ AZ ÉLŐ VIZEK KERTJÉBEN 

A hidegségi Papkert egy igazi édenkert, szakrális és meditatív helyszín. 
Itt pihenhet a szem, feltöltődhet a test és lélek. Természeti értékeit az itt 
megtalálható természetes növény- és állatvilág egyedei adják, kultúr-
történeti értékét pedig az itt élő különleges diófajták és más régi gyü-
mölcsfajták jelentik. A dús vegetációjú kertben számos védett madárfaj 
fészkel. A területen 21 forrás fakad, amelyek vizét a kis gátak, kanya-
rok, tavak lassítják és visszatartják. A források körül kialakuló kisebb-
nagyobb mélyedések vízfelületei több kétéltű fajnak biztosítanak ki-
váló élőhelyet. 

Az élővizek kertjének felfedezői terrakotta színű gyalogúton kezd-
hetik meg a barangolást. Végigsétálva ösvényein fahidakon kelhetnek 
át. A sétautat szegélyező táblákon a bibliai idézetek mellett spirituális 
szimbólumokkal is találkozhatnak, amelyeket tekintetükkel követve
elmélyülhetnek.

Jelentősége: A hidegségi Papkert természetvédelmi terület és szimbolizálja a kultúrtájat. 
Olyan hely, ahol ember és természet harmóniában van, az emberi tevékenység gazdagította 
a tájat. A kert és a hozzá kapcsolódó Szent András-templom a táj kiemelt szakrális helyei, 
ezek együttese szépen mutatja a kereszténység hatását a Fertő-tájon.

Cím: 9491 Hidegség, Fő u. 19.

Megközelítés: a kert a Sopron–Fertőd úton fekszik, közvetlenül a nagycenki leágazónál

Parkolás: busszal és személygépkocsival is lehetséges a kert előtt

Tömegközlekedés: buszmegálló a Petőfi  Sándor utca 1. számnál



FERTŐHOMOKI TÁJHÁZ
A tájház célja, hogy segítsen megőrizni és bemutatni e sajátos kultúrájú
horvát település múltját és hagyományait. A ház első szobájában és kony-
hájában az 1930-as éveket bemutató lakásbelső tekinthető meg. A második 
szobában interaktív információs felület várja a látogatókat, ahol archív fel-
vételek, fotók és hanganyagok segítségével megismerhetik a helyi, horvát 
nemzetiségi kultúrát és helytörténeti ismeretekkel gazdagodhatnak. 

Az udvarban fedett foglalkoztató és kültéri kemence található. A pajtában
a térségre jellemző mezőgazdasági foglalkozások eszközeit tekintheti meg 
a látogató. Aljzata téglával burkolt, így rendszeresen ad helyet koncerteknek, 
falunapi és egyéb eseményeknek is. A pajta mögött található a kert, szín-
paddal és nézőtérrel, amely az évente megrendezésre kerülő hagyományőr-
ző kézműves programok fontos színhelye.

2004-ben „Az év tájháza” címmel jutalmazta a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége.

Jelentősége: Fertőhomokon a 16. század óta élnek horvátok, ősi nyelvjárásukat ma az 
anyaországban is kutatják. A világörökségre jelölés egyik fontos érve az itt élő történelmi 
népcsoportok, azok hagyományai és kultúrája volt.

Cím: 9492 Fertőhomok, Akác u. 10. Tel.: +36 99 376 087 E-mail: faluhaz@fertohomok.hu

Megközelítés: a tájház a Sopron–Fertőd közút mellett áll

Parkolás: busszal a Szent Anna-templom mellett,
személygépkocsival a tájházzal szembeni utcácskában

Tömegközlekedés: buszmegálló, Akác u. 89. számnál 



HEGYKŐ – MARISKA NÉNI HÁZA
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS PONT
A Széchenyi Ödön park szomszédságában készült el a táj turisztikai informá-
ciós pontja, mely minden szolgáltatásával a Fertő, mint kerékpáros paradicsom
vendégeit szolgálja. A Fertő körüli kerékpárút egy szakasza az EuroVelo 13-nak
is része. Hegykő nemcsak kerékpárútjával kapcsolódik a bringázáshoz, hanem
a Széchényi-családon keresztül is, hiszen Hegykő Széchenyi-birtok volt. A tér 
névadója Széchenyi Ödön, édesapja gróf Széchenyi István és báró Wesselényi
Miklós Angliában ismerkedett meg a kerékpár ősével, a drezinával (Draisine/
Laufmaschine), amelyet haza is hoztak Magyarországra. Ezzel kezdődött
a kerékpározás Magyarországon.

Mariska Néni Házában a térség felfedezéséhez szükséges információkat 
vehetik át az érdeklődők. Nemcsak a térség kerékpár- és kerékpározható útjai, 
hanem kerékpáros-barát szálláshelyek, vendéglátóhelyek listái is megta-
lálhatók itt. Tippeket kap a látogató, hogy bringás programját hogyan tudja 
hajózással, vonatozással, fürdőzéssel kombinálni. A település fürdőjével, ven-
déglátóhelyeivel, programjaival a Fertő part egyik központja.

Jelentősége: a Fertő-menti kerékpárút a közép-európai térség egyik legnépszerűbb
túraútvonala. A világörökségi táj kezelői, a helyiek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
a közlekedés kímélje a térség értékeit. Ezért minél több vendéget arra ösztönöznek, 
hogy a szálláshelyen hagyva gépjárműveiket, lelassulva fedezzék fel a tájat.

Cím: 9437 Hegykő, Nyárfa sor 5. Tel.: +36 99 261 050 E-mail: turizmus@hegyko.hu

Megközelítés: a centrum a Sopron–Fertőd közút mellett fekszik

Parkolás: busszal a Kossuth utcában, személygépkocsival a centrum előtt lehetséges

Tömegközlekedés: buszmegálló Hegykő, Kossuth Lajos utca - Óvoda



FERTŐSZÉPLAK – 
PEISONIA LÁTOGATÓKÖZPONT
NEVE A FERTŐ LATIN NEVÉBŐL SZÁRMAZIK, MELY LACUS PEISO.

Fertőszéplakot a Széchényi-család tette naggyá. A Templom-dombon épült fel
az az egyedülálló együttes, mely magában foglalja a kastélyt, a templomot,
a kálváriát és a Szent Szív szoborcsoportot. Itt született Széchényi Ferenc,
a Magyar Nemzeti Múzeum és a kapcsolódó levéltár alapítója, Széchenyi István
édesapja. A széplaki birtokot - miután az visszaszállt az Esterházyakra - a család
elhagyta és az egykor impozáns kastélyból magtár lett. Az épület egyre romló
állapotban, rangon aluli funkcióval szolgált tovább. A rendszerváltás után a tele-
pülési önkormányzat kezelésébe került és mára ismét nemes feladatokat lát el. 

A Peisonia Látogatóközpontban a táj azon esszenciája, kivonata tárul fel,
melynek okán világörökség lett a Fertő/Neusiedler See 2001-ben. A táj, 
a növény- és állatvilág, a történelem, a borkultúra, a nemzetiségek kultúrája,
a főúri és paraszti építészet, a régészeti feltárások mind megtekinthe-
tők a kiállításon. A kiállítást büfé, ruhatár és ajándékbolt is kiegészíti.
Miután a látogatóból beavatott lesz, innen indulhat további felfedezőútjára.

Jelentősége: A kiállítás rendszerezetten, szórakoztató és tanító stílusban mutatja be
a világörökségi tájat.

Cím: 9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1.

Tel.: +36 20 775 68 04 Email: fertotaj@vilagorokseg.hu

Megközelítés: a látogatóközpont Fertőszéplak központjában 
a templommal szemben található

Parkolás: busszal és személygépkocsival is lehetséges a látogatóközpont előtt

Tömegközlekedés: buszmegálló Fertőszéplak-iskola



A PEISONIA LÁTOGATÓKÖZPONTBAN 
FOGLALHATÓ EGYÉB TÚRÁK 
ÉS KIRÁNDULÁSOK:

LOVASKOCSIKÁZÁS MADÁRLESSEL ÉS GASZTRO-KÓSTOLÓVAL
A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARKBA
a túravezető Tislér Diána

FERTŐ TAVI HAJÓZÁS ÉS LOVASKOCSIZÁS FERTŐRÁKOSON
a programgazda Szentesi Ervin

TRAKTORRAL A SOPRONI BORVIDÉKEN
dűlőtúrák Taschner Tamással

 FERTŐSZÉPLAK 7 CSODÁJA
séta Fertőszéplakon Taschner Tamással

SZÜLŐFÖLDEM A FERTŐ-TÁJ
lovaskocsis túra Fertőszéplak, Sarród külterületén Horváth Lászlóval

A programokról bővebb információ és foglalás: 
FERTOTAJ@VILAGOROKSEG.HU
+36 20 775 68 04



SARRÓDI TÁJHÁZ
A Sarródi Tájház a település egy régi, megmentett lakóháza és portája.
E ház kincsként őrzi a régmúlt korok emlékeit, eszközeit, régészeti leleteit.
A régi Sarród hétköznapjait és ünnepeit lehet megismerni a kiállításon
keresztül. A kihelyezett interaktív felületen a látogatók felfedezhetik a kony-
ha berendezését, a használati tárgyak korabeli elnevezéseit és funkcióit. 
Megismerhetik a ház különböző helyiségeit, a ház körül használt eszközö-
ket, a nád felhasználását és a halászatot. A tisztaszoba felfedezése közben 
érdekességeket hallgathatnak az itt található bútorokról, használati- és 
dísztárgyakról. Az udvarban található fedett szín (pajta) alatt a falu meg-
mentett régi cséplőgépe tekinthető meg. 

Sokféle mesterséget űztek a régiek a Fertő parton, de ami csak Sarród-
hoz kapcsolódott, az a gyékényfonás. A tájház a szálasanyag (gyékény, 
sás) feldolgozásának sokszínű bemutatóhelye. A Fertő-vidék falvai Bécs 
építkezéseit látták el nádfonattal az 1900-as évek elején. A nagyobb, 1,5×3 
méteres gyékényponyvákat például a mészárosok kocsijába, takarónak 
vagy a tyúkászok ketreceit védő sátortakarónak használták.

Előre egyeztetett időpontban múzeumi óra, kézműves foglalkozás foglal-
ható csoportok részére.

Jelentősége: A tájház a Fertő közeli falu életét, gazdálkodását, történelmét mutatja be.

Cím: 9435 Sarród, Szeder u. 8. Tel.: +36 70 456 80 37 E-mail: tajhaz@sarrod.hu

Megközelítés: a tájház a sarródi Fő utcáról nyíló kis utcácskában van

Parkolás: busszal és személygépkocsival is lehetséges a tájház előtt

Tömegközlekedés: buszmegálló a közelben, Rév–Kócsagvárnál



VILÁGÖRÖKSÉG 
ÚTLEVÉL
Fedezd fel a Fertő-tájat és vidd 
magaddal Világörökség Útleveled, 
amellyel az élményeken túl ked-
vezményekkel is gazdagodhatsz. 
Miközben gyűjtöd a pecséteket, 
ismerd meg a világörökségi hely-
színek lenyűgöző népi építészetét, 
változatos növény- és állatvilágát, 
értékes műemlékeit, szőlő-
és borkultúráját!

ÚTLEVELED ÁTVEHETED
A LÁTNI VALÓK EGYIKÉN

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház | 
Mithras-Szentély | Gloriette-kilátó | 
Papkert | Fertőhomoki Tájház | 
Mariska Néni Háza –
Turisztikai Információs Pont | 
Peisonia Látogatóközpont |
Tájház Fertőszéplak | Sarródi Tájház | 
Lászlómajor Bemutatómajorság és 
Látogatóközpont

WORLD HERITAGE PASSPORT 
APPLIKÁCIÓ

Töltsd le ingyenesen idegenvezető 
alkalmazásunkat! Az applikáció elér-
hető Andorid és iOS készülékre is.



2021.

További információ:
fertotaj.hu | peisonia.hu
vilagoroksegutlevel.hu

Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos 
és Kulturális Szervezete

Világörökségi 
helyszínek 

Magyarországon

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


