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Dr. FoDor tamás
sopron Megyei Jogú 

 Város polgárMestere

sopron-Fertőd Kistérség szeretettel köszönti Önt !

Vidékünk természeti és épített örökségének, valamint 

a századok óta jelen lévő magyar, német és horvát 

ajkú lakosság által létrehozott kulturális értékeinek 

köszönhetően rendkívül színes és gazdag. sopron 

városa, amely műemléki európa-díjjal büszkélkedhet, 

budapest után az ország műemlékekben leggazda-

gabb települése. emellett nem csupán kistérségünk-

nek, hanem Magyarországnak is a legjelentősebb 

kastélyai közé tartozik a fertődi esterházy-, és a 

nagycenki széchenyi kastély. Az olyan kiemelkedő 

kulturális rendezvényeink, mint a soproni ünnepi 

Hetek, Volt Fesztivál, a Fertődi Zenei napok vagy 

a páneurópai piknik évfordulójának rendezvényei 

nemzetközi hírre tettek szert. sopron nyerte el 

2009-ben a Magyarország legvirágosabb vá-

rosa címet, 2010-ben pedig az európai városok 

versenyében ezüstérmes lett. Míg változatos 

természeti környezetünk kirándulásokra csábítja 

az ide érkezőket, addig színes programkínálatunk 

mindenkinek tartalmas, változatos szórakozást kínál.

Várjuk Önt, hiszen városaink és vidéki te-

lepüléseink tárt kapukkal és nyitott szívvel 

fogadják az ide látogató vendégeket!

Dr. Fodor tamás

sopron Megyei Jogú Város polgármestere

sopron-Fertőd Kistérség többcélú 

társulásának elnöke

die Kleinregion sopron-Fertőd heißt sie herzlich 

willkommen! Wir sind eine region mit zahlreichen 

naturschätzen und baudenkmälern und mit einer 

seit Jahrhunderten hier ansässigen bevölkerung 

bestehend aus ungarn, Deutschen und Kroaten mit 

ihrer so wertvollen Kultur. Die stadt sopron wurde 

mit dem europäischen Denkmalpreis ausgezeich-

net und verfügt nach budapest über die meisten 

baudenkmäler in ungarn. Darüber hinaus finden 

sie zwei der bedeutendsten schlösser ungarns in 

unserer region, das eszterházy-schloss in Fertőd und 

das széchenyi-schloss in nagycenk. Die soproner 

Festwochen, das Volt Festival, die Fertőder 

Musiktage oder die programme zum Jubiläum des 

paneuropäischen picknicks sind wirklich heraus-

ragende kulturelle Veranstaltungen, die auch den 

internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen. 

2009 gewann sopron den Wettbewerb um den titel 

«die blumenreichste stadt ungarns», 2010 wurde der 

stadt im europäischen Vergleich die silbermedaille 

verliehen. bei uns finden sie nicht nur eine vielseitige 

landschaft, die für Ausflüge wie geschaffen ist, son-

dern auch ein reichhaltiges und abwechslungsreiches 

programmangebot, das für jeden etwas zu bieten hat.

besuchen sie unsere städte und Dörfer und 

erleben sie die herzliche gastfreundschaft, mit 

der sie als unser gast hier empfangen werden!

Dr. tamás Fodor

bürgermeister der Komitatsstadt sopron

Vorsitzender des Mehrzweckverbandes  

der Kleinregion sopron-Fertőd

the micro-region of sopron-Fertőd is happy to wel-

come you as our guests. our region has many natural 

treasures and historical buildings. For centuries our 

population has been a mix of the valuable cultures 

of Hungarians, germans and Croatians. this makes 

our region unusually colourful and rich. the City of 

sopron was awarded with the european prize for 

Monument preservation. After budapest, we have 

the second largest number of historical buildings. 

our region has two of the most significant castles 

in Hungary, the eszterházy Castle in Fertőd and the 

széchenyi Castle in nagycenk. sopron’s Festival 

Weeks, Volt Festival, the Music Days of Fertőd and 

the anniversary celebration of the pan-european 

picnic are outstanding cultural events, which 

compare favourably to similar international events. 

in 2009 sopron won the compeititon for “the City 

with the Most beautiful Flowers in Hungary” and in 

2010 the city won the silver Medal in the european 

competition. our many-faceted landscape is ideal 

for short excursions. We offer a rich and varied 

selection of programs to suit each individual.

Visit our towns and villages and experi-

ence the hearty hospitality with which 

we will receive you as our guest!

Dr. tamás Fodor

Mayor of the City and County of sopron

Chairman of the Multi-purpose Association 

of the Micro-region sopron-Fertőd

Kedves olvasó!

Werte leserinnen, werte leser,

Dear reader



Dr. bihari istván
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AlpoKAlJA, FertőtáJ, 
KisAlFÖlD

sopron-Fertőd Kistérséghez 3 város 
és 37 község tartozik, lakosainak 
száma közel 100 ezer, területe pedig 
877 négyzetkilométer. lakosságszámát, 
területét, súlyát tekintve regionálisan sőt 
országos viszonylatban is a legjelentő-
sebb kistérségek közé tartozik. A nyugat-
dunántúli régióban, győr-Moson-sopron 
megye nyugati részén helyezkedik el. 
Délről Vas megyével határos, nyugatról 
és északról Ausztriával szomszédos. 
természeti adottságai, kulturális, törté-
neti értékei országos viszonylatban is ki-
emelkedőek. A térségben három földrajzi 
tájegység találkozik teljes harmóniában 
egymással. Hegység, dombság, síkvi-
déki tájak változatos együttese jellemzi. 
egymástól éghajlatában és élővilágában 
jelentősen eltérő tájegységek kapcsolód-
nak egymásba. A kisalföldi síkság, a Fertő 
tó és az Alpok nyúlványai találkoznak 
ezen a vidéken. európán belül ez a terü-
let egyedülállónak mondható, és e tájon 
valóban átélhetjük, megtapasztalhatjuk 
a természet sokszínűségét, ezerarcú 
szépségét. Kistérségünk déli, délkeleti 
része részben a nyugat-Kisalföld, rész-
ben a sopron-Vasi síkság területére esik. 
A minden szempontból változatos táj 
(domborzat, éghajlat, vízrajz, növény- és 
állatvilág) a nyugat európai tájhatások 
hordozója. A páratlan szépségű nyugat-
pannon táj Kelet-Ausztriát és nyugat-
Magyarországot jelenti. A magyar osztrák 
határrégió európa nyugati és középső 
része között híd szerepet tölt be. sok 

kedvező adottsággal rendelkezik és már 
ma is a pozitív fejlődés számos előremu-
tató példáját mutatja fel.

soproni-hegység
A soproni-hegység az Alpok legkele-
tibb nyúlványa. A környező vidékről 
hű képet kapunk, ha a Károlymagaslat 
(398m), vagy a Várhely (483m) kilátói-
ból tekintünk szét a vidéken. észak felé 
a város és a Fertő tó terül el, nyugatra 
pedig a rax (2006m) és a schneeberg 
(2075m) hósapkás csúcsai láthatók. 
A soproni-hegység legmagasabb 
pontja Magyarországon a Magas bérc 
(558m), Ausztriában pedig a brenn-tető 
(608m). tavak, patakok és források 
teszik változatossá a hegyvidéket. 
A soproni-hegység szubalpin jellegű 
klímájával, sajátos, csak az Alpokaljára 
jellemző tájképi értékeivel, jellegzetes-
ségeivel 67 védett és fokozottan védett 
növényfajnak és több száz védett 
állatfajnak ad otthont. A hegységben 
lombos erdők váltakoznak fenyve-
sekkel. A soproni parkerdő az ország 
második leglátogatottabb parkerdeje, 
évente egymilliónál is több látogató 
keresi fel.

Fertő tó
A Fertő tó, hazánk második legnagyobb 
tava, a legnyugatibb sztyepp tó euró-
pában. A klimatikus feltételek mellett 

a mi viDékünk



a talaj és a víz magas sótartalma járul 
hozzá a mintegy 20 ezer éves tó és a 
környező tájegység biológiai sokféleségé-
hez. A Fertőtáj szubmediterrán klímája, a 
Fertő-Hanság nemzeti park, a Világ-
örökségi terület egyedülálló természeti 
értékeket képviselnek. A 330 négyzetkilo-
méteres közös magyar-osztrák nem-
zeti park érintetlen természeti terüle-
tein vízimadarak és költöző madarak 
számtalan fajtáját csodálhatjuk meg a 
madárleseken, madárvártákon. egyedül-
álló élményt nyújt az itt élő szürke marha 
és vízi bivaly csordák impozáns látványa. 
itt tényleg távol lehet kerülni a világ 
zajától. Csend, nyugalom és életre szóló 
élmények várnak az ide látogatókra.

Világörökség
Az unesCo világörökségi listájára 
2001. decemberében került fel a Fertő 
táj, amellyel elismerték a táj, az itt lévő 
települések, a kulturális és természeti 
értékek világviszonylatban is különleges 
jelentőségét. A felterjesztést Magyaror-
szág és Ausztria közösen kezdeményez-
te és közös megvalósításban készült el 
a táj kezelési terve is. Mindez jelzi, hogy 
az európai unió szellemében nem az 
államhatárok, hanem a táj természetes 
határai szabják meg az együttműködés 
kereteit.

soproni borvidék
sopron környéke és a Fertőtáj a tör-
ténelmi soproni borvidék szőlőinek ter-
mőhelye. A szőlőültetvények jellegzete-
sen szép részei a tájnak. 
A soproni borvidék Magyarország 
22 borvidéke közül az egyik legrégibb 
hagyományokkal rendelkezik. Már a 
kelták korában és a római birodalom 
virágzása idején hagyományai voltak 
a szőlőtermesztésnek, borkészítésnek. 
borvidékünket már a XiV. század-
ban Magyarország legjelentősebb 
borvidékei között tartották számon, 
komoly nemzetközi hírnévre is szert 
tett. A kiváló soproni borok királyok és 
főhercegek kedvelt italává váltak. Az 
osztrák-Magyar Monarchia idejében a 
szőlőterületek sopron-ruszt-pozsonyi 
borvidék néven egy borvidéket alkottak. 
borvidékünk legértékesebb területe 
a Fertő tó környéki domboldalakon, 
lankákon napjainkban mintegy 1500 
hektár szőlőterületet foglal magá-
ban. A Fertő tó sajátos mikroklímája, 
az ásványi anyagokban gazdag talaj 
jellegzetessé teszi az itt termett sző-
lőből készülő borokat. borvidékünk 
jelentőségét mutatja, hogy a nemzet-
közi szőlészeti és borászati Hivatal 
1987-ben a „szőlő és bor városa” címet 
adományozta sopronnak. Kevés borter-
mő vidék dicsekedhet azzal, hogy a jó, 



száraz fehérboroktól kezdve a testes 
vörösborokon át a kései szüretelésű 
borokig terjedő gazdag választékkal 
szolgál. sopront a Kékfrankos főváros-
aként is emlegetik. A kékfrankos mel-
lett azonban jelentős még a Zweigelt, a 
Cabernet sauvignon a Merlot és a pinot 
noir ültetvények szerepe. A fehérszőlő 
fajták közül a Zöld veltelini, a savignon 
blanc, a Chardonnay, a tramini, a Zenit 
és a korai piros veltelini jellemzik a 
borvidéket.

egészségturizmus
A térség természeti adottságai között 
a sajátos klímával rendelkező soproni 
hegység mellett a legnagyobb értéket 
a termálvízkincs jelenti. Kiemelkedő 
jelentősége miatt a soproni lővereket 
klimatikus gyógyhellyé nyilvánították. 
A soproni rehabilitációs gyógyintézet 
az egészségtudomány legkorszerűbb 
kutatási eredményeinek felhasználásával 
gyógyítják a szív- és érrendszeri, a neu-
rológiai és a mozgásszervi betegségeket. 
A nemzetközi hírű balfi gyógyvízhez 
egy komplex gyógyfürdő-kórház épült 
számtalan szolgáltatással. Hegykőn és 
petőházán termálfürdő üzemel, melyek 
termálvize minősített gyógyvíz. A fürdő 
medencéit 1434 méter mélyről feltörő 
56°C fokos termálvíz látja el, petőháza 

1348 méter mélységből feltörő termálvize 
45°C fokos. termálvizeink elsősorban 
mozgásszervi panaszok hatásos gyógyí-
tására alkalmasak. 

gazdaság 
sopron-Fertőd Kistérség, azaz a 
volt soproni Járás mindig az ország 
gazdaságilag legfejlettebb térségei 
közé tartozott. sopron és a Fertő-tó 
vidéke már 8.000 évvel ezelőtt lakott 
hely volt. A római birodalom idején 
az Adriai térséget a balti tengerrel 
összekötő borostyánkő út mellett épült 
fel scarbantia, a mai sopron elődje, 
míg a Fertő-parti településeken villák, 
gazdasági központok voltak már a 
római korban is. A középkorban és az 
újkorban az akkori Magyarország hét 
legfontosabb szabad királyi városának 
– buda, pozsony, sopron, nagyszom-
bat, Kassa, eperjes, bártfa - egyike volt 
sopron, nagyon fontos gazdasági sze-
repkörrel. brennbergbányán nyílt meg 
az ország első szénbányája 1759-ben, 
Magyarország második vasútvonala 
1847-ben sopron és bécsújhely között 
épült meg. sopronban alakult meg 
1850-ben az ország első kereskedelmi 
és iparkamarája, melynek működése az 
egész Dunántúlra kiterjedt. napja-
inkban 6.900 vállalkozás működik 



kistérségünkben, többek között olyan 
tradicionális cégek, melynek működése 
az 1900-as évek előtti időkre nyúlik visz-
sza, és amelyek a mai napig is a nyu-
gat-Dunántúl legjelentősebb vállalatai 
közé tartoznak, illetve országos téren is 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
Közéjük tartozik például a magyar-
osztrák tulajdonban lévő győr-sop-
ron-ebenfurti Vasút és a Heineken 
Hungária sörgyár. A térség gazdasá-
gában szintén fontos szerepet tölt 
be a gumiiparban a sempermed és a 
semperform, az elektronikai és az autó-
iparban az iMs, az AWF és a Hirschler 
üvegipari cég, a bútor iparban a Falco 
sopron iradabútor Kft., az iKeA cso-
porthoz tartozó sweedwood sopron 
bútorgyár, és az uniMAs gépgyár. 
sopronon kívül kistérségünk több más 
településén is működnek jelentős cé-
gek, így például lövőn a roto elzett, 
Fertődön és Fertőszentmiklóson a 
VeluX, sopronkövesden az AutoliV, 
sopronhorpácson pedig a pet Hungá-
ria. A regionális és országos szinten is 
jelentős vállalkozások tevékenységét jól 
egészíti ki a számtalan kis- és közép-
vállalkozás. településeinken magas 
színvonalú a mezőgazdasági termelés 
és jelentős az erdőgazdálkodási ágazat 
tevékenysége is. A gsD Agrárprodukt 
Kft. nyugat-Dunántúl egyik legjelentő-
sebb mezőgazdasági vállalkozása, mely 
magas színvonalú munkájáért innová-
ciós Díjat kapott. Az erdőgazdálkodás 
terén pedig a tanulmányi erdőgazda-
ságnak van meghatározó jelentősége, 
és fontos szerepet tölt be az erdőmér-
nöki és faipari mérnöki képzésben is. 
Jelentős a kistérségben a szolgáltatási, 
a kereskedelmi és a pénzügyi szektor 
szerepe is. A Magyar telecom és a 
Magyar posta soproni egységei fontos 
regionális szerepkört töltenek be. 
gyakorlatilag valamennyi országos 
hatóság, szervezet helyi kirendeltségei 
megtalálhatók sopronban. A Magyaror-

szágon működő bankok és valamennyi 
fontosabb kereskedelmi lánc üzletei is 
jelen vannak. Az idegenforgalmi ágazat 
is jelentős, a soproni nagy szállodák 
mellett, kastélyszállók, színvonalas 
panziók és falusi szálláshelyek működ-
nek településeinken. győr-Moson-sop-
ron megye kereskedelmi szálláshelyé-
nek mintegy fele kistérségünk területén 
van, az itt eltöltött vendégéjszakák 
száma pedig közel 600 ezer. A nyugat-
európai autópálya hálózat a határtól 
8 kilométerre kezdődik, a győr-sopron-
ebenfurti Vasút (gyseV) révén kiváló 
a vasúti összeköttetés az ország belső 
részei és nyugat-európa felé egyaránt. 
európa egyik legjelentősebb repülőtere, 
Wien-schwechat pedig alig egy órányira 
van tőlünk. sopronban működik az 
ország legnyugatibb és egyben egyik 
legjelentősebb logisztikai központja a 
gyseV rendező pályaudvaron. Mind-
ezek kedvező infrastrukturális adott-
ságok a térség gazdasági fejlődése 
szempontjából. sopronban két ipari 
park működik, de a kistérség számos 
más településén is vannak ipari parkok 
és gyakorlatilag valamennyi településen 
találhatóak beruházási célú területek. 
A térség földrajzi elhelyezkedése, 
adottságai rendkívül kedvező feltéte-
leket nyújtanak új beruházásokhoz, új 
vállalkozások indításához a gazdasági 
élet valamennyi területén. A határon 
átívelő kapcsolatok, az uniós progra-
mok is nagy lehetőséget jelentenek 
térségünk fejlődéséhez. A gazdasági 
élet fejlesztését az egyik legfontosabb 
kérdésnek tartja és ennek megfelelő-
en is kezeli a 40 települést magában 
foglaló társulásunk, hiszen hosszabb 
távon ez alapozhatja meg tartósan az 
életszínvonal, az életminőség növeke-
dését. térségünk történelmi hagyo-
mányai, egyedülálló természeti és 
kulturális értékei jól egészítik ki a közeli 
nagyvárosok, bécs, pozsony és győr 
adottságait.



oktatás 
Kistérségünk 20 településén folyik 
általános iskolai oktatás, óvoda 
25 településen működik. 12 középisko-
lánk van, a középiskolásaink száma: 
4.400. német nemzetiségi oktatás 
folyik sopronban, ágfalván és Fertő-
rákoson, horvát nemzetiségi képzés 
pedig Kópházán és sopronhorpá-
cson. sopronban van Magyarország 
egyik legrégibb és egyben legnagyobb 
egyetemének, a nyugat-magyarországi 
egyetemnek a központja és itt működik 
4 kara, a Közgazdaságtudományi, a 
pedagógiai, az erdőmérnöki és a Faipari 
Mérnöki kar. A soproni székhelyen 
kívül 4 másik nagyvárosban, győrben, 
székesfehérváron, szombathelyen és 
Mosonmagyaróváron működnek az 
egyetemnek karai. 
sopronban van a Magyar tudományos 
Akadémia nemzetközi hírű geodéziai 
és geofizikai Kutatóintézete és nyugat-
dunántúli tudós társasága. A soproni 
erzsébet Kórház egyben a Debreceni 
orvostudományi egyetem oktatókór-
háza.

látnivalók
sopron-Fertőd Kistérség európai uniós 
támogatásból megvalósuló kiemelt 
projektje az esterházy kastély rekonst-
rukciója, eszterháza Közép európai 
Kulturális Központ létrehozása. térségünk 
a bécs-pozsony-győr nagyvárosi régió 
„zöld szíve”-ként egyedülálló természeti, 
kulturális és történelmi értékeivel fontos 
szerep és szép jövő előtt áll. Fontos nem-
zetközi vonzerőt jelent a közös magyar-
osztrák világörökségi terület és a Fertőtáj. 
Vidékünkhöz kötődik liszt Ferenc és 
Joseph Haydn világhírű zeneművészeti 
munkássága, a széchenyi és az esterházy 
család kulturális, szellemi és építészeti 
öröksége. térségünk számos határon túli 
kirándulás kiinduló pontja is lehet. bécs 
autóval 45 perc alatt elérhető, alig egy 

órányira van a 2000 méter feletti rax és 
a schneeberg, továbbá a semmering. Fél 
óra sem kell hozzá, hogy eljussunk ei-
senstadtba, Fraknóra, a st. Margaretheni 
kalandparkba és a világhírű operajátékok-
nak is otthont adó római kori kőbányába, 
és Közép-európa egyik legnagyobb vizi 
színpadához Mörbischre, vagy éppen az 
egykori szabad királyi városba, rusztra. 
Ausztria egyik legnagyobb élmény- és 
termálfürdőjébe, lutzmannsburgba pedig 
néhány perces sétával eljutunk Zsiráról.

Kedves olvasók, 
Kedves Vendégeink!
Kívánom kiadványunk minden olvasójá-
nak, az ide látogató kedves vendégeink-
nek, hogy jelentsen kellemes időtöltést 
a kiadvány forgatása, és adjon kedvet 
ahhoz, hogy ellátogassanak hozzánk. 
Fedezzék fel, ismerkedjenek meg ezzel 
a vidékkel, élvezzék és éljék át annak 
szépségeit! Az Alpokalja – Fertő tó – 
Hanság – Kisalföld – répce völgye, 
mint a természet egy-egy csodás 
gyöngyszeme, kellemes kikapcsoló-
dást, változatos túrázási lehetőséget 
kínál. úgy gondolom, a táj szépsége, a 
történelmi, kulturális értékek, az itt élők 
kultúráltsága, barátságossága garan-
ciát adnak arra, hogy jól, kellemesen, 
otthonosan érezzék magukat az ide 
látogatók.

üdvözlettel:

Dr. bihari istván 
irodavezető



unsere 
Kleinregion
Alpenvorland, 
landschaft 
neusiedler see, 
Kleine ungarische 
tiefebene 

Zu der Kleinregion sopron-Fertőd gehö-
ren drei städte und 37 gemeinden, sie 
hat rund 100.000 einwohner und eine 
grundfläche von 877 km2. in Hinblick auf 
ihre einwohnerzahl, ihre grundfläche und 
ihre bedeutung gehört unsere region nicht 
nur auf regionaler ebene sondern auch 
landesweit zu den großen Kleinregionen, 
sie ist größer, als die vier an sie grenzenden 
regionen zusammen. unsere Kleinregion 
liegt in der region Westtransdanubien, im 
Westen des Komitats győr-Moson-sopron. 
im süden grenzt es an das Komitat Vas, im 
Westen und norden an Österreich.
Die natürlichen gegebenheiten, die 
kulturellen und historischen Werte 
gehören nicht nur regional sondern 
landesweit zu den besonderheiten. in 
dieser region begegnen einander drei 
verschiedene landschaftseinheiten 
in völliger Harmonie, gebirge, 
Hügelland und tiefebene bilden ein 

abwechslungsreiches ganzes. Die 
landschaftseinheiten, die hier ineinan-
der übergehen, unterscheiden sich in 
ihrem Klima und ihrer Flora und Fauna 
ganz wesentlich voneinander. Der süd-
liche, südöstliche teil unserer Kleinregion 
fällt zum einen teil auf die westliche Kleine 
ungarische tiefebene, zum anderen teil auf 
die ebene sopron-Vas. Auch dieses gebiet 
verfügt über recht komplexe Charakteristika, 
die in jeder Hinsicht abwechslungsrei-
che landschaft (geländeform, Klima, 
Hydrographie, Flora und Fauna) ist wohl 
ganz typisch für Westeuropa. Wenn wir 
von der unvergleichlichen lieblichkeit 
Westpannoniens sprechen, denken wir 
dabei an die landschaft in ost-Österreich 
und West-ungarn. Die österreichisch-unga-
rische grenzregion bildet eine brücke zwi-
schen West- und Zentraleuropa, sie verfügt 
über viele vorteilhafte gegebenheiten und 
weist schon heute viele zukunftsweisende 
beispiele für eine positive entwicklung auf.

Ödenburger gebirge
Das Ödenburger gebirge ist der öst-
lichste Ausläufer der Alpen. Von den 
Aussichtspunkten auf der Karlshöhe 
(Károlymagaslat) (398 m) oder dem 
burgstall (Várhely) (483 m) öffnet sich ein 
repräsentativer blick über die landschaft. 
in richtung norden erstrecken sich die 
stadt und der neusiedler see, im Westen 
sind die schneebedeckten gipfel der rax 
(2006 m) und des schneebergs (2075 m) 



zu sehen. Die höchstgelegenen punkte 
der Ödenburger gebirges sind auf unga-
rischem gebiet der Hohe riegel (Magas 
bérc) (558 m) und auf österreichischem 
gebiet der brentenriegel (brenn-tető) (608 
m). seen, bäche und Quellen machen das 
gebirge zu einer abwechslungsreichen 
landschaft. Mit seinem subalpinen Klima, 
seinen für die Alpenausläufer typischen 
landschaftlichen besonderheiten und 
Charakteristika bietet das Ödenburger 
gebirge 67 geschützten und besonders 
geschützten pflanzenarten sowie meh-
reren hundert geschützten tierarten ein 
Zuhause. laubwälder und nadelwälder 
wechseln sich hier ab. Der soproner 
parkwald wird pro Jahr von mehr als 
einer Million Ausflüglern besucht und ist 
somit der am zweithäufigsten fequentierte 
parkwald in ungarn.

neusiedler see
Der neusiedler see, ungarns zweitgröß-
ter see, ist der am westlichsten gele-
gene steppensee europas. neben den 
klimatischen eigenheiten bedingt der 
hohe salzgehalt von Wasser und boden 
die Artenvielfalt des etwa 20000 Jahre 
alten neusiedler sees und seiner 
umgebung. Die landschaft neusiedler 
see mit ihrem submediterranen Klima, 
der nationalpark Fertő-Hanság, das 
gebiet des Welterbes stellen einen 
naturraum von einzigartigem Wert 
dar. Auf den 330 km2 unberührter natur 

des gemeinsamen österreichisch-
ungarischen nationalparks können 
unzählige Arten von Wasservögeln und 
Zugvögeln von beobachtungsplätzen 
und Vogelwarten aus beobachtet 
werden. Die hier lebenden Herden von 
graurindern und Wasserbüffeln bieten 
ebenfalls einen imposanten Anblick. 

Welterbe
Die landschaft neusiedler see wurde 
im Dezember 2001 in die von der 
unesCo geführte liste des Welterbes 
aufgenommen. Dadurch wurde 
offiziell anerkannt, dass die hiesigen 
ortschaften, die kulturellen und natürli-
chen Werte von besonderer bedeutung 
für die ganze Welt sind. Den diesbezüg-
lichen Antrag reichten Österreich und 
ungarn gemeinsam ein und auch der 
erhaltungsplan entstand in gemein-
schaftlicher Arbeit. Das alles zeigt, dass 
ganz im sinne der europäischen union 
nicht die staatsgrenzen, sondern die 
natürlichen grenzen der landschaft 
den rahmen der Zusammenarbeit 
bestimmen.

Die Weinbauregion 
sopron
in der landschaft neusiedler see und 
der umgebung von sopron finden sich 
auch die Anbauflächen für den Wein der 



historischen Weinbauregion sopron, die 
Weinberge sind ein besonders schö-
nes und charakteristisches element der 
landschaft. Von den 22 Weinbauregionen 
ungarns ist die Weinbauregion sopron 
eine mit der ältesten tradition. schon 
zur Zeit der Kelten und in der blütezeit 
des römischen reichs waren der 
Weinanbau und das Keltern von Wein 
hier üblich. unsere Weinbauregion ge-
hörte im 14. Jahrhundert zu den bedeu-
tendsten in ungarn und hatte sich auch 
international einen guten ruf erworben. 
bei Königen und erzherzögen wurden 
die hervorragenden soproner Weine 
zum beliebten getränk. in der Zeit der 
Österreichisch-ungarischen Monarchie 
galten die Weinbaugebiete sopron-rust-
preßburg unter ebendiesem namen als 
eine einzige Weinregion. Die wertvolls-
ten lagen unserer Weinbauregion sind 
die Hänge am neusiedler see mit ihren 
heute ca. 1500 Hektar Anbaufläche. Das 
spezielle Mikroklima des neusiedler 
sees, der mineralstoffreiche boden 
verleihen dem hier gewachsenen Wein 
einen besonderen Charakter. 1987 
verlieh die internationale organisation 
für rebe und Wein sopron den titel 
„stadt der rebe und des Weins“, wohl 
eine eindeutige Anerkennung unseres 
Weinbaugebietes. es gibt eben nicht 
viele Weinbaugebiete mit einer so 
großen Vielfalt an Weinen, vom guten, 

trockenen Weißwein über körperreiche 
rotweine bis hin zu edlen spätlesen. 
sopron gilt als die Hauptstadt 
des blaufränkisch. neben dem 
blaufränkisch werden hier aber auch 
Zweigelt, Cabernet sauvignon, Merlot 
und pinot noir in größeren Mengen 
angebaut. Die für die region typischen 
weißen rebsorten sind grüner Veltliner, 
sauvignon blanc, Chardonnay, traminer, 
Zenit – eine ungarische Züchtung – und 
der frühe rote Veltliner.

gesundheitstourismus
neben dem besonderen Klima des 
soproner gebirges verfügt die region 
über ein außergewöhnliches ther-
malwasservorkommen. Das soproner 
löwerviertel (lőverek) ist aufgrund 
dieses besonderen Klimas auch offiziell 
ein luftkurort. im soproner rehabi-
litationszentrum werden Herz- und 
gefäßerkrankungen, neurologische 
leiden und erkrankungen des be-
wegungsapparates nach neuesten 
medizinischen und wissenschaftlichen 
erkenntnissen behandelt. um die 
international bekannte Heilquelle in 
balf entstand ein ganzer Heilbadkom-
plex mit einem umfassenden Angebot 
an Dienstleistungen. in Hegykő und 
petőháza befinden sich thermalbäder, 
das thermalwasser ist zudem als Heil-



wasser anerkannt. Das becken wird mit 
56°C warmem Wasser aus 1434 Meter 
tiefe gespeist, in petőháza kommt das 
Wasser aus 1348 Meter tiefe und ist 
45°C warm. Das thermalwasser unserer 
bäder ist vor allem für die behandlung 
von erkrankungen des bewegungsappa-
rates hervorragend geeignet.

Wirtschaft 
Die Kleinregion sopron-Fertőd, also 
der frühere Verwaltungsbezirk sopron 
gehörte immer zu den wirtschaftlich 
am meisten entwickelten regionen in 
ungarn. sopron und die umgebung 
des neusiedler sees waren schon 
vor 8.000 Jahren bewohnt. Zur Zeit 
des römischen reiches wurde an der 
bernsteinstraße, die den adriatischen 
raum mit dem baltischen Meer ver-
band, scarbantia, die Vorgängerin des 
heutigen sopron, erbaut, und in den 
siedlungen am neusiedler see existier-
ten schon in der römerzeit Villen und 
Wirtschaftszentren. im Mittelalter und 
in der neuzeit war sopron eine der sie-
ben wichtigsten königlichen Freistädte – 
buda, pozsony, sopron, nagyszombat, 
Kassa, eperjes, bártfa – im damaligen 
ungarn, und spielte eine sehr wichtige 
wirtschaftliche rolle. in brennbergbánya 
wurde 1759 die erste Kohlengrube in 
ungarn eröffnet und 1847 entstand 

zwischen sopron und Wiener neustadt 
die zweite eisenbahnlinie in ungarn. in 
sopron wurde 1850 die erste industrie- 
und Handelskammer in ungarn 
gegründet, deren Wirken sich auf ganz 
transdanubien erstreckte. Heute gibt 
es 6.900 unternehmen in unserer 
Kleinregion, unter anderem solche tradi-
tionsreiche Firmen, die schon vor 1900 
gegründet worden waren und die bis 
zum heutigen tag zu den bedeutends-
ten unternehmen in Westtransdanubien 
zählen, bzw. auch auf landesebene 
eine herausragende leistung erbringen. 
Zu ihnen gehören zum beispiel die in 
österreichisch-ungarischem eigentum 
befindliche raab-Ödenburg-ebenfurter 
eisenbahn und die brauerei Heineken 
Hungaria. Für die Wirtschaft der region 
spielen sempermed und semperform 
in der gummiindustrie, iMs, AWF 
und die Hirschler glas gmbH in der 
elektronik- und Autoindustrie, die 
FAlCo sopron büromöbel gmbH 
und die zur iKeA-gruppe gehöri-
ge Möbelfabrik swedwood sopron 
in der Möbelindustrie, und das 
Maschinenbauunternehmen uniMAs 
eine wichtige rolle. Außerhalb von 
sopron sind auch in mehreren an-
deren orten der region bedeutende 
unternehmen angesiedelt, so zum 
beispiel roto elzett in lövő, VeluX 
in Fertőd und Fertőszentmiklós, 



AutoliV in sopronkövesd und 
pet Hungaria in sopronhorpács. 
Die unternehmenstätigkeit der auf 
regionaler und landesebene bedeu-
tenden Firmen wird durch unzählige 
Klein- und Mittelbetriebe ergänzt. 
in unseren gemeinden erfolgt die 
landwirtschaftliche produktion auf 
einem hohen niveau und der bereich 
Forstwirtschaft ist ebenfalls von 
bedeutung. Die gsD Agrarprodukt 
gmbH ist eines der bedeutendsten 
landwirtschaftlichen unternehmen 
in Westtransdanubien und wurde für 
ihre ausgezeichnete Arbeit mit dem 
innovationspreis ausgezeichnet. in der 
Forstwirtschaft ist die táeg (lehrforst) 
Ag von entscheidender bedeutung, 
sie spielt auch in der Ausbildung von 
ingenieuren der Forstwissenschaft 
und Holzwissenschaft eine wichti-
ge rolle. in der Kleinregion sind der 
Dienstleistungssektor, der Handels- und 
Finanzsektor ebenfalls von bedeutung. 
Die soproner einheiten der ungarischen 
telekom und der ungarischen post spie-
len eine wichtige rolle in der region. 
praktisch alle staatlichen behörden, 
organisationen sind in sopron ver-
treten. Die in ungarn tätigen banken 
und alle wichtigeren Handelsketten 
sind hier zu finden. Auch die 
tourismusbranche ist bedeutend, neben 
den großen soproner Hotels stehen 
schlosshotels, niveauvolle pensionen 
und unterkünfte in dörflicher lage in 
unseren gemeinden zur Verfügung. Fast 
die Hälfte der gewerblichen unterkünfte 
im Komitat győr-Moson-sopron 
befindet sich in unserer Kleinregion, 
die Zahl der übernachtungen liegt bei 
nahezu 600 000. Das westeuropäische 
Autobahnnetz beginnt 8 km jenseits 
der grenze, die eisenbahnanbindung 
ist dank der raab-Ödenburg-ebenfurter 
eisenbahn (rÖee/gyseV) sowohl 
nach ungarn hinein als auch richtung 
Westeuropa hervorragend. einer der 
wichtigsten Flughäfen europas, Wien-
schwechat liegt knapp eine stunde 
entfernt. in sopron befindet sich am 
Verschiebebahnhof der rÖee das 
am westlichsten gelegene logistische 
Zentrum in ungarn, das gleichzeitig 
auch eines der wichtigsten ist. All das 
sind im Hinblick auf die wirtschaftli-
che entwicklung der region günstige 
gegebenheiten der infrastruktur. 

in sopron gibt es zwei industrieparks, 
aber auch in zahlreichen anderen 
gemeinden der Kleinregion befinden 
sich industrieparks und in praktisch 
jeder gemeinde stehen Flächen für 
investitionen zur Verfügung. Die geo-
graphische lage und die gegebenheiten 
der region bieten ungewöhnlich 
vorteilhafte bedingungen für neue 
investitionen, für die gründung neuer 
unternehmen auf jedem gebiet der 
Wirtschaft. grenzüberschreitende 
beziehungen, eu-programme bedeuten 
ebenfalls viele Möglichkeiten für die 
entwicklung unserer region. unsere 
40 gemeinden umfassende Vereinigung 
hält die entwicklung des wirtschaftli-
chen lebens für eine der wichtigsten 
Fragen und geht auch dementspre-
chend damit um, denn nur so kann 
langfristig eine dauerhafte steigerung 
des lebensniveaus, der lebensqualität 
begründet werden. Die historischen 
traditionen unserer region, unsere 
einzigartigen natur- und Kulturschätze 
sind eine gute ergänzung der in der 
nähe gelegenen großen städte Wien, 
bratislava und győr.

unterrichtswesen
in 20 gemeinden unserer Klein-
region gibt es grundschulen, 
in 25 Kindergärten, wir haben 
12 Mittelschulen mit insgesamt 
4.400 Mittelschülern.
unterricht für die deutsche nationalität 
gibt es in sopron, Agendorf (ágfalva) 
und Kroisbach (Fertőrákos), unterricht 
für die kroatische nationalität in Koljnof 
(Kópháza) und in sopronhorpács.
in sopron befindet sich das Zentrum 
einer der ältesten und größ-
ten universitäten in ungarn, der 
Westungarischen universität und 
vier ihrer Fakultäten, die Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaft, die 
pädagogische Fakultät und die 
Fakultäten für Forstwissenschaft und 
Holzwissenschaft. Außer in sopron, 
dem sitz der universität, hat die 
universität noch in vier weiteren 
städten, in győr, in székesfehérvár, in 
szombathely und in Mosonmagyaróvár 
Fakultäten. in sopron befindet sich 
das Forschungsinstitut für geodäsie 
und geophysik der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften, 



ein institut von internationalem rang, 
und die Akademikergesellschaft in 
Westtransdanubien. Das soproner 
erzsébet-Krankenhaus ist lehrklinik der 
Medizinischen universität Debrecen.

sehenswürdigkeiten
ein besonderes projekt unserer region 
ist die mit eu-Mitteln finanzierte reno-
vierung des schlosses esterházy, der 
bau des Mitteleuropäischen Kulturzen-
trums eszterháza. Dieser landschaft 
kommt mit sicherheit auch zukünftig 
eine wichtige rolle als „grünes Herz“ 
inmitten der großstadtregion Wien-
bratislava-győr zu. Das gebiet des ge-
meinsamen österreichisch-ungarischen 
Welterbes, die landschaft neusiedler 
see, die großen Musiker Franz liszt 
und Joseph Haydn, die in unserer 
region ihr Wirken entfalteten sowie das 
kulturelle, geistige und architektoni-
sche erbe der Familien széchenyi und 
esterházy verfügen auch international 
über eine bedeutende Anziehungskraft. 
Von unserer region aus kann man 
auch viele Ausflüge in das benachbarte 
Österreich unternehmen. Wien ist mit 
dem Auto in 45 Minuten zu erreichen, 
man braucht kaum eine stunde bis 
zur über 2000 Meter hohen rax, zum 
schneeberg, sowie zum semmering. 
in weniger als einer halben stunde 
erreichen wir eisenstadt, Forchtenstein 
und den Abenteuerpark bzw. den rö-
mersteinbruch von st. Margarethen, in 
dem weithin bekannte opernfestspiele 
veranstaltet werden, oder Mörbisch, 
wo sich eine der größten seebühnen 
in Mitteleuropa befindet, oder auch die 
einstige königliche Freistadt rust. und 
lutzmannsburg, eines der größten er-
lebnis- und thermalbäder Österreichs, 
ist von Zsíra aus sogar in wenigen 
Minuten zu Fuß zu erreichen.

Werte leser, 
liebe gäste,
ich wünsche ihnen viel spaß beim 
blättern in unserem Magazin. 
Vielleicht macht es sie ja neugierig 
und sie bekommen lust auf einen 
besuch, bei dem sie unsere region 
kennenlernen, erleben und genießen 
können. Alpenvorland – neusiedler 

see – Hanság – Kleine ungarische 
tiefebene – rabnitz-tal – das sind 
wunderbare schätze unserer natur und 
bieten dem besucher entspannung und 
mannigfaltige Wandermöglichkeiten. 
ich bin sicher, dass die schönheit der 
natur, die historischen und kulturellen 
Werte, die lebensart und Freundlichkeit 
der Menschen dafür sorgen werden, 
dass sie sich als gast bei uns wohl, ja 
wie zu Hause fühlen werden.

Mit herzlichen grüßen

Dr. istván bihari 
amtsleiter



our region 
the Foothills of the 
Alps, lake Fertő 
region, the little 
Hungarian plain

the sopron-Fertőd Micro-region has 
three cities, 37 smaller communities 
and about 100,000 inhabitants on an 
area of 877 km2. our region is one of 
the largest micro-regions of the country 
with its population and area. our region 
lies in the West-transdanubian region, 
in the Western part of the County of 
győr-Moson-sopron. it is bordered on 
the south by Vas County, and by Austria 
on the north and west.the natural con-
ditions, historical and cultural values 
of the region are significant not only 
regionally but nationally as well. three 
different types of landscape, mountains, 
hills and plains, meet here in complete 
harmony, creating a diversified whole. 
the varying landscapes which meet 
here are distinct from one another with 
different climates, flora and fauna. the 
little Hungarian plain, lake Fertő, and 
the alpine foothills all come together 
here. this area is unique in all of 
europe, where nature shows a thou-
sand different faces. the southern and 
south-eastern part of our micro-region 
is situated partly on the western area of 
the little Hungarian plain, and partly on 
the sopron-Vas lowlands. this variable 
landscape has complex characteristics 
of landforms, climate, hydrography, 
flora and fauna, and is typical of West 
europe. if we talk about the incompa-
rable loveliness of West pannonia, we 
think of the landscape of eastern Austria 
and western Hungary. this border 
region is a bridge between West and 
Central europe. it offers many profitable 
opportunities and shows trend setting 
examples of investment which promise 
a positive future development.

the sopron Hills
the sopron Hills are on the eastern 
foothills of the Alps. there is a look-
out tower called the “Charles tower” 
(Károlymagaslat), 398 meters above sea 

level and another called the “Fortified 
Hill top” (Várhely) at 483 meters above 
sea level. both give representative views 
of the landscape. to the north you can 
see the City of sopron and lake Fertő; 
to the west there are the snow covered 
peaks of rax Mountain (2006 meters) 
and schneeberg (2075 meters). Magas 
bérc or the “High peak” at 558 meters 
is the highest point on the Hungarian 
side of the hills. brentenriegel or “brenn 
peak” at 608 meters is the highest point 
on the Austrian side. the landscape 
is diversified by lakes, streams and 
mountain springs. the sopron Hills 
with their sub-alpine climate and special 
characteristics of the alpine foothills 
provide habitat for 67 protected and 
highly protected species of plants and 
hundreds of protected animal species
Deciduous and coniferous forests 
alternate. More than one million visitors 
per year come to the sopron Forest park 
making it the second most popular for-
est park in Hungary.

lake Fertő
lake Fertő is Hungary’s second largest 
lake, and europe’s westernmost steppe 
lake. the lake is about 20,000 years 
old. A large variety of species is found 
here because of the characteristics of 
the climate, and the high salt content of 
the water and the soil of the surround-
ing area. the Fertő-Hanság national 
park is a world heritage site with unique 
natural values. the area around the lake 
has a sub-Mediterranean climate. the 
combined Austrian-Hungarian national 
park offers 330 square kilometers of un-
disturbed landscape where bird lovers 
can observe countless species of water 
birds and migratory birds from ornithol-
ogy stations. there is an imposing 
view of herds of grey cattle and water 
buffalo. Here is a place where visitors 
can retreat from the noise of the world, 
enjoy peace, and collect unforgettable 
impressions.

World Heritage
in December, 2001, the area around 
lake Fertő was added to unesCo’s 
list of World Heritage sites. this was 
official recognition that the region and 
these small communities have cultural 



and natural values which are of signifi-
cance to the whole world. A joint effort 
by Austria and Hungary created this 
conservation plan. this shows that in 
the spirit of the european union it is no 
longer political boundaries that matter, 
but natural landscape boundaries which 
will determine our areas of common 
endeavour.

sopron Vineyards
Vineyards are an especially beautiful 
characteristic of the landscape around 
sopron and lake Fertő, which is a his-
torical wine producing region. sopron 
has one of the oldest of Hungary’s 22 
wine producing regions. Winegrowing 
was a common practice here since the 
time of the Celts and at the height of 
the roman empire. in the 14th century, 
our wine producing region was one of 
the most significant in Hungary and 
it had a good international reputa-
tion. the outstanding wines of sopron 
were the favourite drinks of kings and 
archdukes. At the time of the Austro-
Hungarian Monarchy the wine produc-
ing region of sopron-rust-bratislava 
was considered a single region. the 
1,500 hectare slopes around lake Fertő 
are the most valuable parts of our wine 
producing region. the wine grown here 
has a special character from the unique 
micro-climate around the lake and the 
mineral rich soil. in 1987 the interna-
tional organization for grapevines and 
Wine gave sopron’s wine producing 
area a singular recognition with the title 
“City of grapevines and Wine.” there 
are few wine producing areas with such 
a large variety of wines, from good, dry 
white wines to full-bodied red wines and 
to the noblest late vintage. sopron is the 
capital of blue Frankish wine produc-
tion. in addition to blue Frankish wine, 
large amounts of Zweigelt, Cabernet 
sauvignon, Merlot und pinot noir are 
produced. green Veltelini, sauvignon 
blanc, Chardonnay, tramini, Zenit and 
early red Veltelini are typical white wine 
grapes.

Health tourism
in addition to the special climate of the 
sopron Hills, the region has an unusu-
ally large amount of thermal springs. 

the lőverek area of sopron is officially 
recognized as a health resort area be-
cause of its special climate. the state 
run sanatorium in sopron uses the lat-
est medicine and scientific knowledge 
to treat heart and circulatory diseases, 
neurological disorders and illnesses. 
An entire spa complex has been built 
around the internationally famous hot 
springs at balf with a complete selec-
tion of services. there are also thermal 
springs in Hegykő and petőháza. the 
thermal springs are known for their 
healing qualities. they bring water up 
from a depth of 1,434 meters and it 
reaches the surface at 56°C. the ther-
mal water in petőháza comes from a 
depth of 1348 meters, and is 45°C. the 
thermal waters of our spas are primarily 
used for the treatment of locomotor 
diseases.

economy
the sopron-Fertőd Micro-region, i.e. 
the earlier County of sopron has always 
belonged to the most economically 
developed regions of Hungary. sopron 
and the area around lake Fertő were 
already settled 8,000 years ago. At the 
time of the roman empire the roman 
city of scarbantia was built on the site 
of present day sopron on the Amber 
road, connecting the Adriatic region 
with the baltic. there were villas and 
commercial centres in the settlements 
around lake Fertő even in the roman 
times. in the Middle Ages and in mod-
ern times sopron was one of the seven 
most important free royal Cities, in-
cluding buda, pozsony, sopron, nagy-
szombat, Kassa, eperjes, and bártfa, in 
the greater Hungary of the past, and it 
played a very important economic role. 
in 1759 the first coal mine was opened 
in Hungary in brennbergbánya. in 1847 
the second rail line in Hungary con-
nected sopron and Wiener neu stadt. 
the first Chamber of Commerce and 
industry in Hungary was founded in 
sopron in 1850, whose influence spread 
throughout transdanubia. today there 
are 6,900 firms in our micro-region, 
including many founded before 1900 
with rich traditions. now they are some 
of the most significant businesses in 
Western transdanubia and some are 
prominent nationally. they include 



rÖee/gyseV, the Austrian-Hungarian 
owned railway connecting raab-Öden-
burg-ebenfurt, and Heineken Hungaria 
brewery. other important businesses in 
our economic region are sempermed 
and semperform in the rubber indus-
try, iMs, AWF and the Hirschler glass 
Company in the electronics and auto 
industry, FAlCo sopron office Fur-
niture Company, swedwood sopron, a 
furniture manufacturer, which belongs 
to the iKeA group, and the mechanical 
engineering firm uniMAs. there are 
other important companies located 
in villages outside sopron, such as 
roto elzett in lövő, VeluX in Fertőd 
and Fertőszentmiklós, AutoliV in 
sopronkövesd and pet Hungaria in 
sopronhorpács. besides the compa-
nies which are important regionally 
and nationally, there are also countless 
small and medium-sized enterprises. 
Agriculture is carried on at a high level 
in our villages and forestry is also sig-
nificant. the gsD Agricultural product 
Company is one of the most important 
agricultural enterprises in West trans-
danubia. they were awarded a prize for 
innovation for their outstanding work. 
the táeg (study Forestry) company 
is important in forestry. it plays an im-

portant role in training forest engineers 
and engineers for the wood industry. 
the service sector, trade and finance 
are also important in our micro-region. 
the sopron divisions of the Hungarian 
telekom and the Hungarian post also 
play an important role in the region. 
Almost all government authorities 
and organizations are represented in 
sopron. Many banks have branches 
in here, and one can find branches 
of the more important chain stores. 
tourism plays also a vital role here. 
besides the large hotels, there are 
castle hotels, pensions, and private 
rooms in villages. Almost half of the 
commercial accommodations in the 
County of győr-Moson-sopron is lo-
cated in our micro-region, where there 
are nearly 600,000 overnight stays per 
year. the West european network of 
superhighways begins 8 km from the 
border. thanks to the rÖee/gyseV 
(raab-Ödenburg-ebenfurt) railway, 
there are outstanding connections to 
West europe and the rest of Hungary. 
one of the most important airports of 
europe, Vienna schwechat, is hardly 
an hour away. the rÖee railway freight 
marshalling centre is the western-most 
logistics centre in Hungary as well as 



one of the most important. looking 
at the economic development of the 
region, these are all valuable infrastruc-
ture assets. there are two industrial 
parks in sopron, but there are indus-
trial parks in many smaller communi-
ties in the micro-region, and there are 
industrially zoned areas for investment 
in almost every village. the geographi-
cal situation and infrastructure offer 
unusually advantageous conditions 
for new investments, and for founding 
new firms in every sector of the econo-
my. Cross border connections, and eu 
programmes offer many opportunities 
for the development of our region. our 
organization of 40 communities con-
siders economic development one of 
the most important issues and believes 
this is the only way to have a sustain-
able improvement in living standards 
and the quality of life. our region’s 
historic traditions, our unique natural 
and cultural treasures wonderfully 
complement the nearby large cities of 
Vienna, bratislava and győr. 

education
there are 20 communities with 
elementary schools, 25 with kindergar-
tens; there are 12 secondary schools, 

and a total of 4,400 secondary school 
students. We have teaching in german 
for the ethnic germans in sopron, 
Agendorf (ágfalva) and Kroisbach 
(Fertőrákos). there is teaching in 
Croatian for ethnic Croatians in Koljnof 
(Kópháza) and in sopronhorpács. the 
centre of one of Hungary’s oldest and 
largest universities, the university of 
West Hungary and four of its faculties: 
for economics, pedagogy, forestry and 
wood sciences are located in sopron. 
While the university is centred in 
sop ron, it also has faculties in four 
other cities, in győr, székesfehérvár, 
szombathely and Mosonmagyaróvár. 
sopron has a research institute for 
geodesy and geophysics as part of 
the Hungarian Academy of sciences, 
with an international reputation, and 
the society for Academics in Western 
transdanubia. the elizabeth Hospital 
in sopron is a teaching hospital for the 
Medical university of Debrecen.

places of interest
the sopron-Fertőd micro-region is con-
tinuing the restoration of the esterházy 
Castle with eu funds and founding the 
eszterháza Central european Cultural 



Centre here. We can expect this region to 
have an important role in the future as 
“the green heart” between the large ur-
ban areas of Vienna, bratislava, and győr. 
With its natural and cultural values and 
historical traditions, our region is well 
adapted to add to the opportunities 
of the nearby large cities. the Com-
mon Austrian Hungarian heritage has 
a distinct international attraction. it 
includes the landscape around lake 
Fertő, the musical achievements of 
Franz liszt and Joseph Haydn, the 
cultural, intellectual and architectural 
heritage of széchenyi and esterházy 
families. it is easy to take excursions 
from our region to neighbouring 
Austria. you can drive to Vienna in 
just 45 minutes. it takes about an hour 
to reach mountains 2,000 meters 
high, such as rax, schneeberg and 
the area of semmering. in less than 
half an hour we can reach eisenstadt, 
Forchtenstein, the adventure park and 
the roman quarry at st. Margarethen, 
where famous opera performances 
are held, or Mörbisch, where there is 
Central europe’s largest outdoor stage 
at the lakeshore, and the royal free city 
of rust. by walking just a few minutes 
from the Hungarian village of Zsira, 
you can reach one of Austria’s biggest 
recreation centres and thermal baths at 
lutzmannsburg. 

Dear readers, 
Dear guests
i wish all of our readers and guests 
much enjoyment as you look through 
our magazine. We will be happy if these 
pages can create the desire for you to 
visit us, to get to know the region and 
personally experience and enjoy it. 
the foothills of the Alps, lake Fertő, 
Hanság, the little Hungarian plain, and 
the répce valley are all wonderful gems 
of nature which provide opportunities 
for recreation and excursions. i believe 
that the natural beauties, the historical 
and cultural values will provide an enjo-
yable holiday experience. the friendli-
ness of the people guarantees that you, 
our guests, will feel at home 

With our best wishes,

Dr. istván bihari 
supervisor

www.sopron.hu – kistérségi portál

tourinform sopron 
liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ 
H-9400 sopron, liszt F. u. 1. 
tel.: 0036 99 517 560,  0036 99 517 561 
Fax.: 0036 99 517 527 
e-mail: sopron@tourinform.hu

www.prokultura.hu 
www.sopronsport.hu 
www.ferto-hansag.hu 
www.fertotaj.hu 
www.fertopart.hu 
www.kekfrankosnyar.hu 
www.esterhazy-kastely.com 
www.sopronikamara.hu 
www.soproniborvidek.hu 
www.regionet-aktiv.eu

sopron-FertőD kistérségről és a programokról  
bővebb inFormáció / inFormationen / inFormations



Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni: szükséges 
műveletek – bizonyára azok. De aztán el kell határoznunk 
magunkat, s cselekednünk kell, anélkül, hogy sokat törődnénk, 
honnan fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.

liszt Ferenc  (SZ.: 1811. DOBORJÁN/RAIDING, SOPRON VÁRMEGYE)

Zu untersuchen, zu reflektieren, zu berechnen und abzuwägen 
sind notwendige tätigkeiten. Aber danach muss man sich 
entschließen und handeln, ohne sich allzu sehr damit zu befassen, 
woher der Wind weht und was für Wolken vorüberziehen.

Franz liszt  (GEB. 1811 IN RAIDING/DOBORJÁN, GESPANSCHAFT SOPRON)

to examine, reflect, calculate and weigh are assuredly necessary operations. 
but after that, one must determine and act without troubling too much 
about which way the wind blows and what clouds are passing.

Ferenc liszt  (BORN IN 1811 IN DOBORJÁN/RAIDING, SOPRON COUNTY)
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Fertőboz

A település középpontjában a patkó alakú, lenyűgözően szép barokk stílusú kastély 
található, amely a város idegenforgalmának fő forrása, meghatározó jelentőségű 
látnivalója. A 126 szobás, melléképületekkel, csodálatos környezettel, 200 hektáros 
parkkal övezett palota, Magyarország leghatalmasabb kastély-együttese, a hazai 
késő barokk építészet egyedülálló remeke. Joseph Haydn (1732–1809) a zenetörté-
net utolsó udvari zeneszerzője két évtizedet (1769–1790) töltött a „pompakedvelő”, 
művészeteket is támogató esterházy Miklós szolgálatában az eszterházi Muzsika-
ház lakójaként, ahol emlékét múzeum őrzi. A kastélyban tartott operaelőadásokon 
nem egyszer részt vett a királyi, illetve császári család is. A város művelődési, 
szellemi életének két fontos szerepet játszó színtere van: a Muzsikaház és az 
esterházy-kastély. Az esterházy-kastély kulturális programjainak sorából kiemelked-
nek a komolyzenei hangversenyek. Az esterházyak teremtette zenekultúra méltó 
hagyományőrzéseként évről évre koncerteket, zenei kurzusokat tartanak, melyeket 
külföldiek is nagy számban látogatnak.

im Zentrum der gemeinde befindet sich das wunderschöne in Hufeisenform 
gebaute barockschloss, das als herausragende sehenswürdigkeit viele besucher 
anzieht. Das palais mit seinen 126 Zimmern, nebengebäuden, seiner wundervol-
len umgebung und seinem 200 Hektar großen park ist die größte schlossanlage 
ungarns, ein einzigartiges Meisterwerk der spätbarocken ungarischen Architektur. 
Joseph Haydn (1732-1809), der letzte Hofkomponist der Musikgeschichte, ver-
brachte zwei Jahrzehnte (1769-1790) in den Diensten von nikolaus esterházy, dem 
prachtliebenden, der ein Förderer der Künste war, und wohnte in dieser Zeit im 
Musikhaus des schlosses, heute Haydn-gedenkmuseum. An den opernaufführun-
gen im schloss nahm nicht selten auch die königliche bzw. kaiserliche Familie teil. 
Das kulturelle und geistige leben der stadt spielt sich heute an zwei plätzen ab: im 
Musikhaus und im schloss esterházy. ein glanzlicht des kulturellen programms 
im schloss esterházy sind die klassischen Konzerte, sie sind eine würdige Fortset-
zung der Musikkultur der esterházys. Die Konzerte und musikalischen Kurse, die 
jedes Jahr veranstaltet werden, werden auch von zahlreichen ausländischen gästen 
besucht.

in the centre of the community there is the wonderful baroque castle built in the 
shape of a horseshoe. this outstanding landmark attracts many visitors. the 
palace is a unique masterpiece of late baroque Hungarian architecture. it has 126 
rooms, wonderful surroundings, several outbuildings and a delightful 200 hectare 
park, making it the largest castle complex in Hungary. Joseph Haydn (1732-1809), 
was the last court composer in the history of music. He spent two decades here 
(1769-1790) in the service of nikolaus esterházy, a splendour loving prince who 
was a patron of the arts. At that time Haydn lived in the Music House, which today 
is the Haydn museum. the imperial family often attended opera performances 
at the castle. the cultural and intellectual life of the town continues today in two 
locations, in the Music House and in the esterházy Castle. Classical music concerts 
are a highlight of the cultural programs offered in the esterházy Castle. they are a 
worthy continuation of the musical culture of the esterházys. Many foreign visitors 
attend the concerts and musical courses offered each year.

Fertőd



Fertőrákos

Fertőhomok

FertőenDréD

FertőD Fertőrákos
Fertőrákos az egyetlen magyar község, amelyet városfal övezett és püspöki palotája 
is van. több helyütt ma is láthatók a városfal maradványai. A településnek szám-
talan épülete műemlék. A község közvetlen környéke már az ókorban lakott vidék 
volt. A római uralom alatt népes település lehetett. ebből a korból való egy ritka 
emlék, a Mithras szentély, amelyet a római légiókban harcoló, a napisten kultusz-
nak hódoló perzsa katonák építettek az i. sz. előtti iii. században. Fertőrákoson 
található a nemzetközi hírű, kiváló akusztikájú barlangszínház, amely a magas 
színvonalú előadásoknak teljesen egyedi légkört kölcsönöz.

Fertőrákos ist die einzige ungarische gemeinde, die eine stadtmauer und ein 
bischofspalais hatte. Zahlreiche bauwerke der gemeinde stehen heute unter Denk-
malschutz. Die unmittelbare umgebung der gemeinde war schon im Altertum 
bewohnt. unter römischer Herrschaft wuchs die bevölkerung wahrscheinlich stark 
an. Aus dieser Zeit stammt eine seltene sehenswürdigkeit, die Mithras-Höhle. Das 
Heiligtum wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. von persischen soldaten der römischen 
legionen erbaut, die den sonnengott verehrten. in Fertőrákos befindet sich ein 
international bekanntes Höhlentheater mit hervorragender Akustik und einer ein-
zigartigen Atmosphäre.

Fertőrákos is the only small Hungarian town which had its own city wall and 
bishop’s palace. the remains of the city wall can be seen at several places even to-
day. Many buildings in the town are now protected historical monuments. the area 
around the town was settled in classical antiquity. the population thrived under 
roman rule. A rare tourist attraction, the Mithras cave comes from this time. per-
sian soldiers in the roman legion, who worshipped the sun god, built this shrine 
three centuries before Christ. there is an internationally famous Cave theatre in 
Fertőrákos, with outstanding acoustics, and a unique atmosphere.
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Fertőszentmiklós

A város területén keresztülfolyó ikva-patak két részre osztja a valamikor különálló 
településeket, szentmiklóst és szerdahelyet, amelyek 1906-ban Fertőszentmiklós 
néven egyesültek. Az ikvától keletre eső városrészt 1228-ban említik először árpád-
kori oklevelek, a nyugati részt 1261-ben. szentmiklóst a XiV-XV. századtól kezdve 
már mezővárosként említik, amelyben a XVii. századtól már céhek is működtek. 
Fertőszentmiklós kiváló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség egyik 
közlekedési, gazdasági és kulturális központja. A város jelentős idegenforgalmi 
fejlesztés előtt áll, az ikva folyó mellett mintegy 17 hektáros területen tavat, szabad-
idős és turisztikai központot hoznak létre.

Der bach ikva teilt die stadt heute in zwei teile, die früher eigenständige gemein-
den waren, szentmiklós und szerdahely. 1906 schlossen sie sich unter dem namen 
Fertőszentmiklós zusammen. Der östlich der ikva liegende teil der stadt wurde 
1228 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die erste urkundliche erwähnung des 
westlich der ikva liegenden teils stammt aus dem Jahre 1261. szentmiklós wird 
vom 14.-15. Jahrhundert an schon als Marktflecken erwähnt. Ab dem 17. Jahrhundert 
gab es hier auch schon Zünfte. Fertőszentmiklós ist dank seiner günstigen geo-
graphischen lage eines der wirtschaftlichen, verkehrstechnischen und kulturellen 
Zentren der region. Die stadt plant eine bedeutende entwicklung ihres tourismus, 
entlang der ikva sollen auf 17 Hektar land ein see, ein Freizeit- und tourismuszen-
trum entstehen.

A little stream named ikva divides the town into two parts. in the past they were in-
dependent communities, szentmiklós and szerdahely. in 1906 they were combined 
with the name Fertőszentmiklós. the part of the town lying east of the ikva was first 
mentioned in documents in the year 1228. the area west of the stream was first 
mentioned in the year 1261. szentmiklós was already mentioned as a market town 
in the 14th and 15th centuries. guilds existed here in the 17th century. because of 
its central geographical location, Fertőszentmiklós is an economic, transport and 
cultural centre of the region. the town plans to increase tourism along the ikva by 
building a 17 hectare recreation centre with a lake.

Fertőszentmiklós 
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nagycenkhez kötődik gróf széchenyi istván és az egész széchenyi család életének, 
munkásságának jelentős része. nagycenk nevezetessége a széchenyi-kastély, széche-
nyi istván emlékmúzeum, a Kastélyszálló, a méntelep, a kastély védett parkja, a védett 
2700 m hosszú hársfasor melyet 1753-ban ültettek. Fontos látnivaló a széchenyi 
család sírkápolnája és kriptája, a Múzeumvasút és mozdony skanzen és a széchenyi 
család kérése alapján ybl Miklós által tervezett szent istván templom, előtte széche-
nyi istván szobrával. 1750 körül gróf széchenyi Antal kiscenkre költözött, és meg-
építette a kastély mai épületeit. A korábbi kiscenki kastély és park a nagy átépítések 
idején megszűnt, 1755-1761 között alakult ki a ma is védett franciakert az alléval és 

nagycenk 

A hegykői termálfürdő gyógyhatású vize elsősorban mozgásszervi megbetegedések 
gyógyítására alkalmas. Folyamatos fejlesztése, valamint a színvonalas éttermek, 
panziók, a település jó klímája, tiszta levegője jelentősen hozzájárul az idegenforga-
lom növekedéséhez. A termálfürdőnek köszönhetően Hegykő kedvelt üdülőhellyé 
vált és a Fertőtáj egyik meghatározó települése lett.

Das Heilwasser des thermalbades ist vor allem für die behandlung von erkran-
kungen des bewegungsapparates geeignet. Die ständige Weiterentwicklung des 
thermalbades, die Qualität der restaurants und pensionen, das angenehme Klima, 
die saubere luft tragen in hohem Maße zum Wachstum des tourismus in Hegykő 
bei.Hegykő hat sich dank des thermalbades zu einem Feriendorf entwickelt und ist 
heute eine wichtige ortschaft in der landschaft neusiedler see.

the healing water of the thermal spa is primarily used to treat motor disorders. 
tourism is growing in Hegykő because of the continued development of the 
thermal spa, the quality of the restaurants and pensions, the pleasant climate 
and health giving air. thanks to the thermal waters, Hegykő has developed into a 
holiday resort and today it is one of the most important settlements of the region 
around the lake.

Hegykő
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nagycenk

a kőből faragott pihenőpadokkal. 1780-as évektől gróf széchenyi Ferenc Kiscenken 
nagyon fejlett gazdálkodást folytatott A felvilágosult főúr kulturális központtá avatta 
Kiscenket. Később az itt lévő gyűjteményeire építve alapította meg a Magyar nemzeti 
Múzeumot.

Das leben und Wirken der Familie széchenyi ist weitestgehend mit nagycenk 
verbunden.sehenswürdigkeiten in nagycenk sind das schloss széchenyi, das istván 
széchenyi-gedenkmuseum, das schlosshotel, das gestüt, der unter schutz stehende 
park des schlosses, die unter schutz stehende 2700 m lange lindenallee, angelegt 
im Jahre 1753. sehenswert sind auch die begräbniskapelle und Krypta der Familie 
széchenyi, die Museumseisenbahn und das lokomotiv-Freilichtmuseum, die sankt 
stephanskirche, und die vor der Kirche stehende statue von istván széchenyi. um 
1750 zieht graf Antal széchenyi nach Kiscenk und erbaut dort sein schloss mit den 
gebäuden, wie sie heute noch stehen. Ab ca. 1780 wird das gut Kiscenk von graf 
Ferenc széchenyi, einem Anhänger der Aufklärung, nach modernsten grundsätzen 
geleitet. er macht Kiscenk zu einem kulturellen Zentrum. 1795 werden in der Dorf-
chronik von András Vályi jene sammlungen von Ferenc széchenyi erwähnt, mit denen 
der graf später das ungarische nationalmuseum gründete.

the life and accomplishments of the széchenyi family are connected with nagy-
cenk. the most important sights in nagycenk are the széchenyi Castle, the istvan 
széchenyi Memorial Museum the Castle Hotel, the horse breeding farm. the castle’s 
park and the 2,700 meter long promenade bordered by linden trees which were 
planted in 1753 are both protected monuments. other points of interest is the crypt 
and burial chapel of the széchenyi family, the Museum railway, the open air locomo-
tive museum, and the st. stephen’s Church. the family had it designed by Miklós ybl. 
in front of the church there is a statue of istván széchenyi. Around 1750 Count Antal 
széchenyi moved to Kiscenk and built his stately home, whose buildings are still 
standing today. the earlier Kiscenk castle and its park were extensively remodeled; 
the French garden, with its promenade and carved stone benches were established 
between 1755 and 1761. they are protected historical monuments today. Count Ferenc 
széchenyi was a follower of the enlightenment. Around the 1780s, he began to use 
modern principles to manage his manor and developed Kiscenk into a cultural cen-
tre. later he used his collections to found the Hungarian national Museum.
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sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábainál, bécstől 60, bu-
dapesttől 220 km-re található. Az 57 ezer lakosú megyei jogú város az őskor óta 
lakott település. A római korban egy scarbantia nevű város állt itt, amelyen a híres 
borostyánkő út haladt át. Az antik város Fóruma a mai Fő tér helyén volt. A honfog-
lalás után, a X–Xi. században a régi római városfalat kiegészítették, és felépült a vár 
is. ekkor kapta magyar nevét a város, suprun nevű ispánjáról. 1153-ban már fontos 
városként említik. sopron 1277-ben megnyitotta kapuit iV. lászló király előtt, akinek 
így sikerült visszafoglalnia a cseh királytól, ezért jutalmul szabad királyi várossá 
tette. A középkorban a város nem került török hódoltság alá, és lassan a törököktől 
szabad terület központjává vált. 1553-ban, 1622-ben, 1625-ben, 1635-ben és 1681-ben 
országgyűléseket is tartottak sopronban.
sopron mindig közel volt az országhatárhoz, de a város soha sem tagadta meg ma-
gyar voltát, bár a város német polgársága gyakran tett hitet a Habsburgok mellett. 
széchenyi ösztönzésére itt épült meg 1847-ben hazánk második vasútvonala, amely 
sopront bécsújhellyel és béccsel kötötte össze. 1921-ben, a trianoni békeszerződés 
után népszavazás döntötte el, hogy sopron és a környező nyolc község melyik 
országhoz tartozzon. A soproniak Magyarország mellett döntöttek. ekkortól hívják 
„a leghűségesebb városnak” (Civitas fidelissima). A szavazás napja, december 14-e 
azóta is sopron ünnepe. Az elmúlt évszázadok értékeit megőrző, hagyományápoló 
törekvésekért a város 1975-ben megkapta a Műemlékvédelmi európa Díj aranyér-
mét. sopron ma is a műemlékek városaként él a köztudatban. A város jelképének 
számító tűztorony, a hangulatos Fő tér a barokk szentháromság-szoborral, a Kecs-
ke templom, a stornó-ház, a tábornok ház, a Fabricius ház, az esterházy és széche-
nyi paloták, mind-mind az elmúlt korok kiemelkedő építészeti remekei. Mindezek 
még csak töredékei a város műemléki értékeinek. A történelmi levegőt árasztó 
belváros hangulatos utcáin sétálva a gótikus, reneszánsz, barokk, klasszicista és ek-
lektikus építészet mesterműveit csodálhatjuk meg. A város kulturális életét mindig 
a sokszínűség jellemezte. 1991. óta újra önálló színházi társulattal működik a sop-
roni petőfi színház, amely Magyarország második kőszínházaként 1841-ben nyitotta 
meg kapuit. A „Magyar Művelődés Háza”-ként is ismert liszt Ferenc Kulturális- és 
Konferencia Központ a legváltozatosabb rendezvénysorozatokkal, képzőművészeti 
és irodalmi értékek bemutatásával, zenei rendezvényekkel, ifjúsági programokkal 
szolgál mind a város polgárainak, mind pedig a hozzánk látogatóknak. sopronban 
alakult meg 1604-ben az ország első tudós társasága lackner Kristóf polgármes-
ternek köszönhetően. Ma itt van az ország legnagyobb egyetemei közé tartozó, 10 
egyetemi karral működő nyugat-magyarországi egyetem központja. sopron 1991-
ben megyei jogú városi rangot kapott. ennek a kiemelt szerepkörnek megfelelően a 
város által nyújtott szolgáltatások köre rendkívül széles.

sopron liegt an der westlichen grenze ungarns, an den Ausläufern der Alpen, 
60 km von Wien und 220 km von budapest entfernt. Die Komitatsstadt mit ihren 
57.000 einwohnern ist seit dem Altertum besiedelt. in der römerzeit trug die an 
der bekannten bernsteinstraße liegende stadt den namen scarbantia. Das Forum 
der antiken stadt befand sich an der stelle des heutigen Hauptplatzes. nach 
der landnahme wurden im 10-11. Jahrhundert die alten römischen stadtmauern 
ergänzt und eine burg gebaut. Zu der Zeit erhielt die stadt auch ihren ungarischen 
namen suprun, nach ihrem gespan. 1153 scheint sopron schon als wichtige stadt 
auf. 1277 öffnete sopron seine tore für König lászló iV., der die stadt so dem 
tschechischen König wieder abnehmen konnte. Als belohnung dafür machte König 
lászló sopron zur königlichen Freistadt. im Mittelalter geriet die stadt nicht unter 
türkische Herrschaft und wurde langsam zum Mittelpunkt der türkenfreien gebiete. 
1553, 1622, 1625, 1635 und 1681 wurden sogar landesversammlungen in sopron 
abgehalten. sopron lag immer in der nähe der landesgrenze, dennoch leugnete 
die stadt nie ihre Zugehörigkeit zu ungarn, wenn sich auch die deutschstämmige 
bürgerschaft wiederholt zu den Habsburgern bekannte. Auf Anregung von széche-
nyi entstand 1847 hier die zweite eisenbahnstrecke ungarns, die sopron mit Wiener 
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sopronhorpács neustadt und Wien verband. nach dem Friedensvertag von trianon entschied 1921 
eine Volksabstimmung, zu welchem land sopron und acht umliegende gemein-
den gehören wollen. Die soproner entschieden sich für ungarn. Von da an wurde 
sopron „die treueste stadt” (Civitas fidelissima) genannt. Der tag der Abstim-
mung, der 14. Dezember, ist seither ein Feiertag in sopron. Für die bemühungen, 
die jahrhundertealten Werte und traditionen zu erhalten und zu pflegen, erhielt die 
stadt 1975 das goldene Abzeichen des europäischen Denkmalpreises.
Auch heute lebt sopron als stadt der baudenkmäler im bewusstsein. Das Wahr-
zeichen der stadt, der Feuerturm, der stimmungsvolle Hauptplatz mit seiner 
barocken Dreifaltigkeitssäule, die geißkirche, das storno-Haus, das generalhaus, 
das Fabricius-Haus, das palais esterházy und das palais széchenyi, das alles sind 
schmuckstücke der Architektur vergangener Zeiten. seit 1991 wird das soproner 
petőfi-theater wieder von einem eigenen ensemble bespielt. Dieses theater war 
übrigens das zweite aus stein erbaute theater ungarns und wurde 1841 eröffnet. 
Das auch als „ungarisches Kulturhaus” bekannte Franz liszt Kultur- und Konfe-
renzzentrum bietet den bürgern der stadt sowie ihren gästen ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungsprogramm, künstlerische und literarische Ausstellungen 
und Veranstaltungen, musikalische Veranstaltungen und Jugendprogramme. in 
sopron entstand 1604 auf Anregung des bürgermeisters Kristóf lackner ungarns 
erste wissenschaftliche gesellschaft. Heute befindet sich hier das Zentrum der 
Westungarischen universität, die mit 10 Fakultäten zu den größten universitäten in 
ungarn gehört. sopron erhielt 1991 den rang einer Komitatsstadt. Aufgrund dieser 
position hat die stadt ein dementsprechend breites spektrum an Dienstleistungen 
zu bieten.

sopron lies on the western border of Hungary, at the foothills of the Alps, just 60 km 
from Vienna and 220 km from budapest. the city of 57,000 was first settled in classical 
antiquity. in roman times it was known as scarbantia, and was situated on the famous 
Amber road. today’s main square was the forum of the ancient city.  the ancient roman 
city wall was expanded and a fort was constructed in the 10th and 11th centuries after 
the Hungarian conquest. by 1153 sopron was already an important town. in 1277 sopron 
opened its gates for King lászló iV, returning it to Hungary after it had been invaded by 
the Czechs. As a reward, King lászló made sopron a royal free city. During the Middle 
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Ages, the city was not under turkish domination, and slowly developed into the centre 
of the Hungarian area that was not ruled by the turks. there were national assemblies in 
sopron in the years 1553, 1622, 1625, 1635 and 1681.
While sopron was always at the border, it never denied its allegiance to Hungary, 
although its citizens of german origin expressed their loyalty to the Habsburgs. At 
the encouragement of széchenyi, Hungary’s second railroad was built here in 1847 
linking sopron with Wiener neustadt and Vienna. After the peace treaty of trianon, 
there was a plebiscite in 1921, to decide which country sopron and eight neighbour-
ing towns would belong to. because the people of sopron decided for Hungary, 
they were given the name “the faithful city,” (Civitas fidelissima). since then, the 
anniversary of the plebiscite, December 14, has been celebrated as a civic holiday. 
in 1975, sopron was awarded the european gold prize for monument protection in 
recognition of its efforts to preserve its centuries old values and traditions.
sopron is known today as a city of architectural monuments. some of the jewels of 
architecture of the past are the Fire Watch-tower, the symbol of the city, the impres-
sive Main square, with its baroque trinity statue, the goat Church, stornó House, 
the tábornok House, the Fabricius House, the esterházy palace, and the széchenyi 
palace.they are only a fraction of the historical monuments of the city. if one strolls 
through the narrow streets of the inner city, with its historical atmosphere, at every 
step we see masterpieces of gothic, renaissance, baroque, classic and eclectic 
styles.Variety was always a characteristic of the cultural life of the city. since 1991 
the petőfi theatre has had its own resident company of players. this theatre was 
the second theatre in Hungary to be built of stone, and was built in 1841. A great va-
riety of cultural programs are presented at the Franz liszt Culture and Conference 
centre. there are artistic and literary exhibitions and performances, concerts and 
programs for young people. in 1604 sopron’s mayor Kristóf lackner encouraged 
the founding of Hungary’s first scientific society. today sopron is the centre of the 
university of West Hungary. its ten faculties make it one of the larger universities in 
Hungary. in 1991 the City of sopron was made a County. this position means that 
the city offers a wide variety of services.
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•  Balf: Gyógy-Kastélyszálló
• Csáfordjánosfa: Kastély
•  Fertőd: Esterházy kastély
• Fertőrákos: Püspöki kastély
• Fertőszentmiklós: Bezerédj kastély
• Fertőszéplak: Széchenyi kastély
•  Nagycenk: Széchenyi kastély, kastélyszálló
• Nagylózs: Viczay-kastély
• Pusztacsalád: Majo kastélyszálloda
•  Röjtökmuzsaj: Szidónia kastélyszálloda
• Sopronhorpács: Széchenyi kastély
• Zsira: Rimanóczy kastély

Kastélyok



• Balf: Kur- und Schlosshotel
• Csáfordjánosfa: Schloss
• Fertőd: Schloss Esterházy
• Fertőrákos: Bischofspalais
• Fertőszentmiklós: Schloss Bezerédj
• Fertőszéplak: Schloss Széchenyi
•  Nagycenk: Schloss Széchenyi, Schlosshotel
• Nagylózs: Schloss Viczay
• Pusztacsalád: Schlosshotel Majo
• Röjtökmuzsaj: Schlosshotel Szidónia
• Sopronkövesd: Schloss Széchenyi
• Zsira: Schloss Rimanóczy

Schlösser
• Balf: Health Resort and Castle Hotel
• Csáfordjánosfa: Castle
• Fertőd: Esterházy Castle
• Fertőrákos: Bishop’s Palace
• Fertőszentmiklós: Bezerédj Castle
• Fertőszéplak: Széchenyi  Castle
•  Nagycenk: Széchenyi Castle, Castle Hotel
• Nagylózs: Viczay Castle
• Pusztacsalád: Majo Castle Hotel
• Röjtökmuzsaj: Szidónia Castle Hotel
• Sopronkövesd: Széchenyi Castle
• Zsira: Rimanóczy Castle

Castles
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Von den 22 Weinbauregionen ungarns ist die 
Weinbauregion sopron eine mit der ältesten tradi-
tion. schon zur Zeit der Kelten und in der blütezeit 
des römischen reichs waren der Weinanbau und 
das Keltern von Wein hier üblich.unsere Weinbau-
region gehörte im 14. Jahrhundert zu den bedeu-
tendsten in ungarn und hatte sich auch internati-
onal einen guten ruf erworben. bei Königen und 
erzherzögen wurden die hervorragenden soproner 
Weine zum beliebten getränk. in der Zeit der 
Österreichisch-ungarischen Monarchie galten die 
Weinbaugebiete sopron-rust-preßburg unter eben-
diesem namen als eine einzige Weinregion. Die 
wertvollsten lagen unserer Weinbauregion sind die 
Hänge am neusiedler see mit ihren heute ca. 1500 
Hektar Anbaufläche. Das spezielle Mikroklima des 
neusiedler sees, der mineralstoffreiche boden 

verleihen dem hier gewachsenen Wein einen be-
sonderen Charakter. 1987 verlieh die internationale 
organisation für rebe und Wein sopron den titel 
„stadt der rebe und des Weins“, wohl eine eindeu-
tige Anerkennung unseres Weinbaugebietes. es 
gibt eben nicht viele Weinbaugebiete mit einer so 
großen Vielfalt an Weinen, vom guten, trockenen 
Weißwein über körperreiche rotweine bis hin zu 
edlen spätlesen. sopron gilt als die Hauptstadt des 
blaufränkisch. neben dem blaufränkisch werden 
hier aber auch Zweigelt, Cabernet sauvignon, Mer-
lot und pinot noir in größeren Mengen angebaut. 
Die für die region typischen weißen rebsorten 
sind grüner Veltliner, sauvignon blanc, Chardon-
nay, traminer, Zenit – eine ungarische Züchtung 
– und der frühe rote Veltliner.

A soproni borvidék Magyarország 22 borvidéke kö-
zül az egyik legrégibb hagyományokkal rendelkezik. 
Már a kelták korában és a római birodalom virág-
zása idején hagyományai voltak a szőlőtermesztés-
nek, borkészítésnek. borvidékünket a XiV. század-
ban Magyarország legjelentősebb borvidékei között 
tartották számon, komoly nemzetközi hírnévre is 
szert tett. A kiváló soproni borok királyok és főher-
cegek kedvelt italává váltak. Az osztrák-Magyar 
Monarchia idejében a szőlőterületek sopron-ruszt-
pozsonyi borvidék néven egy borvidéket alkottak. 
borvidékünk legértékesebb területe a Fertő tó 
környéki domboldalakon, lankákon napjainkban 
mintegy 1500 hektár szőlőterületet foglal magá-
ban. A Fertő tó sajátos mikroklímája, az ásványi 

anyagokban gazdag talaj jellegzetessé teszi az itt 
termett szőlőből készülő borokat. borvidékünk 
jelentőségét mutatja, hogy a nemzetközi szőlé-
szeti és borászati Hivatal 1987-ben a „szőlő és 
bor városa” címet adományozta sopronnak. Kevés 
bortermő vidék dicsekedhet azzal, hogy a jó, száraz 
fehérboroktól kezdve a testes vörösborokon át a 
kései szüretelésű borokig terjedő gazdag választék-
kal szolgál. sopront a Kékfrankos fővárosaként is 
emlegetik. A kékfrankos mellett azonban jelentős 
még a Zweigelt, a Cabernet sauvignon a Merlot 
és a pinot noir ültetvények szerepe. A fehérszőlő 
fajták közül a Zöld veltelini, a savignon blanc, 
a Chardonnay, a tramini, a Zenit és a korai piros 
veltelini jellemzik a borvidéket.

A Soproni Borvidék

sopron has one of the oldest of Hungary’s 22 wine 
producing regions. Winegrowing was a common 
practice here since the time of the Celts and at the 
height of the roman empire. in the 14th century, 
our wine producing region was one of the most 
significant in Hungary and it had a good interna-
tional reputation. the outstanding wines of sopron 
were the favourite drinks of kings and archdukes. 
At the time of the Austro-Hungarian Monarchy the 
wine producing region of sopron-rust-bratislava 
was considered a single region. the 1,500 hectare 
slopes around lake Fertő are the most valuable 
parts of our wine producing region. the wine 
grown here has a special character from the unique 

micro-climate around the lake and the mineral rich 
soil. in 1987 the international organization for 
grapevines and Wine gave sopron’s wine produc-
ing area a singular recognition with the title “City 
of grapevines and Wine.” there are few wine 
producing areas with such a large variety of wines, 
from good, dry white wines to full-bodied red wines 
and to the noblest late vintage. sopron is the capi-
tal of blue Frankish wine production. in addition 
to blue Frankish wine, large amounts of Zweigelt, 
Cabernet sauvignon, Merlot und pinot noir are 
produced. green Veltelini, sauvignon blanc, Char-
donnay, tramini, Zenit and early red Veltelini are 
typical white wine grapes.

Sopron Vineyards

Die Weinbauregion Sopron

Múzeumok, emlékhelyek

Museen, Gedenkstätten

Museums, Memorial Places
•  Sopron: Archaeology Exhibition – stonework finds 

from the roman era
• Sopron City Museum
• Bourgeois Homes  – Fabricius House
• Storno Collection • Firewatch Tower
• Old Synagogue • Pharmacy Museum
• Bakery Museum • Forestry Collection
• Mining Museum • Arcade House
•  Sopron-Brennbergbánya: Mining Museum • 

Fertőrákos: Mithras shrine
• Bishop’s Palace
• Quarry
• Memorial to the Pan-European Picnic
• Fertőd: Esterházy Castle

• Nagycenk: Széchenyi Castle
• Széchenyi István Memorial Museum
• Széchenyi Mausoleum
• Széchenyi Museum Railway

museums of local history
• Ágfalva Local History Museum
• Fertőhomok Local History Museum
• Fertőszéplak Local History Museum
• Fertőrákos Local History Museum
•  Kópháza Croatian Local History Museum
• Sarród Community Centre
• Újkér Local History Museum

•  Sopron:  Archäologische Ausstellung – Funde aus 
der römerzeit

• Soproner Stadtmuseum
•  Bürgerliche Wohnungen – Fabricius-Haus
• Storno-Sammlung
• Feuerturm
• Alte Synagoge
• Apothekenmuseum
• Bäckereimuseum
• Sammlung zur Forstwirtschaft
• Zentrales Bergbaumuseum
• Arkadenhaus
•  Sopron-Brennbergbánya: Bergbaugedenkmuseum
• Fertőrákos: Mithras-Heiligtum
• Bischofspalais
• Steinbruch

•  Gedenkstätte Paneuropäisches Picknick
• Fertőd: Schloss Esterházy
• Nagycenk: Schloss Széchenyi
• Széchenyi István-Gedenkmuseum
• Széchenyi-Mausoleum
• Széchenyi-Museumseisenbahn

heimatmuseen
• Heimatmuseum Ágfalva
• Heimatmuseum Fertőhomok
• Heimatmuseum Fertőszéplak
• Heimatmuseum Fertőrákos
•  Kroatisches Heimatmuseum Kópháza
• Gemeinschaftshaus Sarród
• Heimatmuseum Újkér

•  Sopronban: Régészeti kiállítás-Római kori kőtár
• Soproni Múzeum
• Polgári lakások – Fabricius ház
• Storno gyüjtemény
• Tűztorony
• Ó-Zsinagóga
• Lábasház
• Patikamúzeum
• Pékmúzeum
• Erdészeti Múzeum
• Központi Bányászati Múzeum
•  Sopron-Brennbergbánya: Bányászati emlékmú-

zeum
• Fertőd: Esterházy kastély
• Fertőrákos: Kőfejtő
• Páneurópai Piknik Emlékhely

• Mithras szentély
• Püspöki kastély
• Fertőszéplak: Vasúti lámpamúzeum
• Nagycenk: Széchenyi kastély
• Széchenyi István Emlékmúzeum
• Széchenyi Mauzóleum
• Széchenyi Múzeumvasút

tájházak
• Ágfalvi tájház
• Fertőhomoki tájház
• Fertőszéplaki tájházak
• Fertőrákosi tájház
• Horvát tájház Kópházán
• Sarródi közösségi ház
• Újkéri Tájház
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