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W naszej podróży po krajach Unii Europejskiej 

odwiedzimy Europę Środkową. 

Dziś celem naszej podróży są Węgry.



Węgry
Państwo śródlądowe w Europie Środkowej, od 1955 członek ONZ,

od 1999 członek NATO, od 2004 członek Unii Europejskiej. Waluta:

forint.

Węgry są republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, który

sprawuje władzę wykonawczą, a na czele państwa – prezydent, który

pełni głównie funkcję reprezentacyjną.

Węgry podzielone są na 19 komitatów, Budapeszt i 23 miasta

na prawach komitatów.



Węgry 

Węgry są nieomal w całości położone w nizinnej i równinnej 

Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze 

Północnowęgierskie – makroregion należący do Karpat oraz 

należące do Alp Wzgórza Kőszeg i Góry Soprońskie.



Węgry 
Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na Węgrzech leży 

największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. W mieście Hévíz

znajduje się największe na świecie jezioro termiczne – Hévíz.

Hévíz

Balaton



Węgry - Flaga
Flagę Węgier stanowi prostokąt podzielony na trzy 

poziome pasy: czerwony, biały, zielony.

Kolor czerwony symbolizuje siłę, 

biały - wiarę, zielony - nadzieję.

Węgry - Herb
Narodowe symbole Węgier przechodziły szereg

przeobrażeń, oddających historyczne przemiany.

Herb Węgier przedstawiany jest na tarczy

dwupolowej, podzielonej pionowo. Po prawej

(heraldycznie, od strony trzymającego tarczę), w polu

srebrnym cztery czerwone pręgi, w polu lewym,

czerwonym, krzyż lotaryński srebrny, wyrastający ze

złotej, otwartej korony wieńczącej środkowy szczyt

potrójnej zielonej góry. Nad tarczą umieszczona jest

Korona Świętego Stefana.



Węgry - Stolica
Stolicą kraju jest Budapeszt.

Współczesny Budapeszt jest wynikiem połączenia dwóch historycznych

miast leżących naprzeciwko siebie nad Dunajem. Buda jest zachodnim

(lewym) brzegiem, z wysokim wzgórzem na szczycie, na którym

znajduje się Zamek Buda. Peszt to stosunkowo płaska wschodnia

(prawa) strona rzeki, z Parlamentem, licznymi innymi okazałymi

budynkami i ruchliwymi ulicami, zachowującymi całe swoje

dziewiętnastowieczne dziedzictwo architektoniczne.

Buda                                                      Peszt



Budapeszt
W 1987 r. Budapeszt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO ze względu na kulturowe i architektoniczne znaczenie brzegów

Dunaju, dzielnicy Zamku Buda i alei Andrássyego.



Zamek Buda
Kompleks budynków pałacowych na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie

sięga swymi początkami XIII wieku. Zamek w Budzie zachwyca rozmachem,

okazałą fasadą i wspaniałą kolekcją dzieł sztuki węgierskich mistrzów.



Węgierski Parlament (węg. Országház) 
Jest chyba najczęściej spotykanym symbolem Budapesztu widocznym na

najróżniejszych fotografiach i pocztówkach. Sam budynek zapiera dech

w piersi, szczególnie widziany z drugiej strony Dunaju. Parlament jest

największym budynkiem na Węgrzech i zarazem najwyższym budynkiem

w samym Budapeszcie.



Budapeszt  
Budapeszt jest jednym z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych miast 

Europy. Ze względu na niezwykle malowniczą scenerię i architekturę 

jest nazywany „Paryżem Wschodu”.

Zobacz  jak wygląda to miasto:

https://youtu.be/UAgeXtX4Ccg

https://youtu.be/UAgeXtX4Ccg


Węgry  – Wakacje 
Węgry - w sercu Europy, bez kapryśnej, niestałej pogody, z największym jeziorem w tej

części kontynentu i wodami termalnymi są lubianym miejscem wypoczynku Polaków.



Węgry – Balaton 
Balaton nazywany jest "węgierskim morzem" i bezsprzecznie stanowi

najpopularniejszy cel turystycznych wyjazdów rekreacyjnych. Wzdłuż linii brzegowej

roztaczają się malownicze miejscowości oraz pola namiotowe. Szczególnie polecamy

Siofok, Balatonfoldvar oraz Keszthely. Oprócz typowego odpoczynku jezioro stanowi

doskonałe miejsce dla zapaleńców wędkarstwa oraz żeglarstwa.



Węgry – Wyszehrad (Visegrád)
Trudno uwierzyć, że mała miejscowość turystyczna była kiedyś stolicą

Królestwa Węgier. Znajdziemy tutaj Wieżę Salomona, a ściślej jej

rekonstrukcję. Na wzgórzu miasta wznosi się stary zamek – cytadela.

Dotrzeć tam można za sprawą wyjątkowo urokliwej drogi, z której

rozpościera się widok na Zakole Dunaju.



Puszta w Hortobagy
Park jest największym terenem stepowym w zachodniej Europie. Możemy tu

podziwiać z bliska bydło węgierskie, świnie mangalice, owce śruborogie oraz

bawoły domowe. Do dyspozycji zwiedzających pozostają również Muzeum

Pasterstwa, Muzeum w Nagyivan oraz zabytkowe Meggyes Csarda.



Węgry - Termy, kąpieliska i aquaparki
Wielbicielom gorącej wody tej atrakcji przedstawiać nie trzeba. Węgry

obfitują w źródła mineralne i termalne. Budapeszt otrzymał tytuł "miasta –

zdroju" ze swoimi 123 ujęciami ciepłej, źródlanej wody. Szczególnie

lubianym przez naszych rodaków uzdrowiskiem jest Hajduszoboszlo,

położone 200 km od stolicy kraju.



Węgry – Ciekawostki 
Podobnie jak u nas, na Węgrzech płaci się rodzimą walutą, czyli forintami.

Wypłacając pieniądze z bankomatu możemy poczuć się bogaczami –

10.000 forintów to 130 zł.

Podobnie jak i my, Węgrzy nie narzekają na brak sąsiadów, ich terytorium

graniczy z - Serbią, Austrią, Chorwacją, Ukrainą, Rumunią, Słowenią

i Słowacją.



Węgry – Ciekawostki
Gdy w Polsce obchodzi się Wigilię, na Węgrzech jest to Dzień Miłości.

Tego dnia z założenia i w praktyce wszyscy uśmiechają się i są dla siebie

życzliwi.

Kostkę Rubika otrzymaliśmy także od Węgra - Ernő Rubika w 1974 roku.



Węgry – Ciekawostki 
Łącznie 16 nagród Nobla powędrowało w ręce Węgrów.

Czego możesz nie wiedzieć, ale długopis, którym sporządzasz

notatki to wynalazek węgierskiego artysty László Bíró.



Węgry – Kuchnia 
Kuchnia węgierska znana jest ze swojej

prostoty: mnóstwo warzyw (papryka,

czosnek, cebula, pomidory), które

dostarczają organizmowi niezbędnych

witamin, wołowina oraz ryby

Jeśli lubisz paprykę będziesz w raju! W tym

kraju uprawianych jest ponad 1000

rodzajów tego warzywa. Najostrzejsza

odmiana jest ponoć 100 razy ostrzejsza od

papryczki chili.



Węgry - Kuchnia
Gulasz, kto z nas go nie lubi? To właśnie on jest narodową potrawą

Węgier, które składa się z mięsa, cebuli i papryki.

W dawnych czasach pasterze na Węgrzech gotowali smakowite

gulasze w kotłach na ognisku.



Węgry - Kuchnia
Langosz - najsłynniejszy fast food

z Węgier

To placek drożdżowy smażony na

głębokim oleju podawany na słodko,

słono lub pikantnie ze świeżymi

dodatkami. W wersji klasycznej jest ze

śmietaną, serem żółtym i czosnkiem,

ale różne wariacje tego dania są

niezliczone.



Dziękujemy serdecznie za wspólne zwiedzanie Węgier. 

Zapraszamy do kolejnych podróży po Europie.



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://www.lkedzierski.com/wegry/atrakcje-wegier-czyli-co-warto-

zobaczyc-na-wegrzech/

https://www.podrozepoeuropie.pl/budapeszt-zwiedzanie/

https://www.podrozepoeuropie.pl/wegry-zabytki-i-atrakcje/

https://youtu.be/UAgeXtX4Ccg

https://www.lkedzierski.com/wegry/atrakcje-wegier-czyli-co-warto-zobaczyc-na-wegrzech/
https://www.podrozepoeuropie.pl/budapeszt-zwiedzanie/
https://www.podrozepoeuropie.pl/wegry-zabytki-i-atrakcje/
https://youtu.be/UAgeXtX4Ccg

