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A KÉT, ÖSSZETARTOZÓ TÁJEGYSÉG  

Szigetköz nem csak az ezer sziget, hanem az ezer 
csoda országa is egyben. Aki természetközeli, roman-
tikus, de egyben vadregényes pihenésre vágyik, itt 
jó helyen jár. Minőségi kerékpárutak, termálfürdők, 
csodaszép természeti környezet, hangulatos városok 
és nyugalmat árasztó falvak várják, hogy felfedezzük 
őket. 

A Nagy- és a Mosoni-Duna által körülölelt Szigetközt 
nem véletlenül nevezik a Duna ajándékának, hiszen 
a térséget a folyók hordaléka építette. Az évszázadok 
során zátonyok, kúpok alakultak ki, sok-sok apró ágra 
szakítva a folyókat, így alakult ki ez a szövevényes, 
változatos és titokzatos szigetvilág. A térségen közel 
nyolcszáz kilométer vízi út vezet keresztül, az ide-oda 
kanyargó, rövidebb-hosszabb folyóágak, holtágak pe-
dig számtalan szigetre osztják. Élővilága számos ritka 
hazai fajt, másutt már nem látható életközösséget is 
megőrzött, a Duna menti tölgy-, kőris- és szilfaerdők 
szép maradványai találhatók itt.

Szigetközben minden település nevének megvan  
a maga története. A szolgalegények tavasszal a gaz-
dák teheneit kihajtották a szigetekre, ahol késő őszig 

legeltették a csordát úsztatva egyik szigetről a másik-
ra. Az asszonyok és a  gyerekek a magasabb szigete-
ken laktak. Ladikon mentek ki a pásztorokhoz, akik  
a természeti elemek elleni védekezésül paticskunyhót 
építettek maguknak. Ha gazdalányt vettek el, akkor 
valamelyik szigeten építettek maguknak házat. Ebből 
később tanyaszerű település fejlődött, majd a Duna 
szabályozás befejeztével községekké váltak.
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A Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna által határolt Csal-
lóköz Európa legnagyobb szárazföldi szigete. 

Ezt a szigetet osztjuk résztájegységekre, vagyis Al-
só-Csallóközre, Felső-Csallóközre és Csilizközre. A fo-
lyók övezte síkság nemcsak Szlovákia legterméke-
nyebb területe, de itt található az ország legnagyobb 
föld alatti vízkészlete is, valamint a terület termálvizei-
nek ásványianyag-tartalma igencsak kedvező. 

A legenda szerint Csallóköz egykoron a tündérek bi-
rodalma volt. Bővelkedett természeti kincsekben, 
innen az „Aranykert” elnevezés. Minden aranytól és 
drágakőtől csillogott, a vízi paloták szépségükkel és 
gazdagságukkal elkápráztattak mindenkit. A tündé-
rek cipőjéről aranypor hullott a homokba, amiből min-
denki annyit gyűjthetett, amennyit elbírt. 

Magyarországi testvéréhez hasonlóan vadregényes 
vidékekkel és bájos településekkel van tele. Területe 
több mint négyszerese a Szigetköznek. A kacskarin-
gós folyások leginkább a vízi túrázók kedvencei, ám  
a térséget régóta értékes kincsnek tartották. A termé-
szeti kincsek tömkelegével megáldott tájegységben 
bevett gyakorlat volt az aranymosás, de a halban gaz-
dag mellékágon a halászat is jövedelmező mesterség-
nek számított, és vízimalmok is sorakoztak a térség-

ben. A különleges hely mindenképpen bakancslistás 
tétel a vizes élőhelyek iránt érdeklődők és a hangula-
tos falvak, kisvárosok kedvelői számára.



A VÍZ, AMI ÖSSZEKÖT  

A víz teremtette területen mindig a Duna volt a meg-
határozó. A legrégibb foglalkozás a halászat volt.  
A természet adta nádat, fűzfavesszőt, fát sok minden-
re felhasználták - házak, szerszámok, bútorok, ladikok, 
kompok készültek belőlük. A vízmosta partokat fűz-
fonással védték. A gépesítés megszüntette az erdei 
munka romantikáját. Régen a ladik és a komp fontos 
közlekedési eszköz volt, emberi erő működtette. A há-
rom ősfoglalkozás -  a hajóvontatás, az aranymosás és 
a molnárság – mára teljesen megszűnt. 

Sok védett vízi- és ragadozó madárnak, kétéltűnek és 
emlősnek adnak otthont az időszakosan kiszáradó ta-
vacskák, feltöltődő mellékágak. A horgászok és halra-
jongók számára is igazi paradicsom, a hazai halfajok 
majdnem 80 %-a megtalálható a térségben. Érdemes 
hajóval, csónakkal vagy kerékpárral bejárni a vidéket, 
hiszen olyan természeti csodákat láthat itt az ember, 
amelyeket sehol máshol.

Tökéletes választás a vízitúrához. A térség a vízitúrá-
zók paradicsoma. A táj rendkívüli változatosságának 
köszönhetően szinte mindenféle stílusú evezős kirán-
dulás megvalósítható a környéken. Vannak leágazá-

sok, ahol szinte állóvizet találunk, ugyanakkor a ka-
landvágyóknak az erős sodrású szakaszokat sem kell 
nélkülözniük. Kevés jobb hely van arra, hogy a kezdők 
örökre megszeressék a vízitúrázás élményét. Ha valaki 
a kényelmesebb megoldást választaná, csendes séta-
hajóról is megcsodálhatja a Szigetköz élővilágát, vagy 
csónakázhat a Csallóközben, miközben élvezi a védett 
természeti értékek zavartalan nyugalmát.
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A KINCSESLÁDA  

Jókai vízimalom (Jóka)

A Kis-Duna partjának egyik kanyarulatában áll Dél-
nyugat-Szlovákia figyelemreméltó technikatörténeti 
műemléképülete. A folyófenékbe levert 54 akácfacö-
löpön álló vízimalom 1951. áprilisáig rendeltetéssze-
rűen működött. A jókai cölöpös malom a különleges 
technikai műemlékek közé tartozik. Közép-Európában 
egyedülállónak tartják, hasonló háromszintű famalom 
a környező országokban sem található.

Az építmény műszaki berendezése a hajtószerkezet-
ből és az őrlőszerkezetből áll. Az alulcsapós lapátos 
vízikerék alkotja a hajószerkezetet. Az ellenkező folyó-
partról rézsút kiépített duzzasztógát irányította a  la-
pátra a vizet. A malomgát rövidebb része a part men-
ti oldalról ugyancsak a vízikerékhez vezetett. A kerék 
alatt függött a deszkából készült malomárok, amely  
a vízfolyást a kerékhez irányította. A régi tulajdonos 
visszaemlékezései szerint ebben a malomban több-
nyire rozst őröltek. A környékről sok gazda járt ide, 
hogy a megtermelt gabonáját lisztre, darára, korpára 
cserélje. A malom közelében lévő szabadtéri múze-
um a község mezőgazdasági múltját bemutató mű-
tárgyakat gyűjti össze. Az itt található táborhely a vízi 
turizmus,  táborozás és sport lehetőségek szempont-
jából is kiváló választás.



Aranykárász kemping (Rajka)

A csodás természeti környezetben gyalogos, kerék-
páros és vízi túrákra is van lehetőség, amelyekhez  
a technikai háttér is biztosított. Kajak kenu és kerékpár 
kölcsönzése, valamint ezek szállítása is a kínálat részét 
képezi. A kempingben működő büfének köszönhető-
en a táborokban az étkeztetés is biztosított. A  nyárson 
sütött szigetközi kopogós keszeg mára már messze 
földön híres.

A változó igényeknek megfelelően a szállás lehetősé-
gek is bővültek. A 4 fős lakóhajón kívül a vízparton álló 
öreg nyárfára épített különleges lombház is szálláshe-
lyül szolgál a kalandvágyóknak. A terepadottságokat 
kihasználva a régi híd tövébe épült egy igazi hobbit 
ház, zöld tetővel. A három apartman 12 főnek tud ma-
gasabb komfort fokozatot biztosítani. A lakókocsival és 
lakóautóval érkezőket külön beálló helyek várják. A ho-
mokos strandröplabda pálya, illetve egy strandolásra 
is alkalmas vízre szálló partszakasz lehetőséget nyújt 
az aktív és passzív pihenésre egyaránt. A sétahajózás-
nak köszönhetően azok a vendégek is láthatják a gyö-
nyörű szigetközi tájat, akik nem tudnak evezős hajóval 
vízre szállni.

Szent Péter és Pál templom (Gelle)

Hogy valóban régi templomos hely Gelle, arra előneve, 
az „Egyház” is utal. A templom létét először egy 1253-
ból származó oklevél említi, keletkezése valószínűleg 
az átmeneti ízlés korszakába helyezendő.

A jelenben Csallóköz egyik legjelentékenyebb építé-
szeti műemléke. Az építményen egyaránt még ere-
deti, határozottan román, valamint már kifejlett gót 
építészeti idomok is észrevehetők. De eltekintve ezen 
nevezetességétől, már arányteljesebb alakja miatt is 
eltér a Csallóköz többnyire aránytalan gót egyházaitól.
Ezen határozott gót idomú részletekhez tartozik a már 
is késő-gót ízlésben alakított szentségház, mely Csal-
lóközben páratlanul áll, s hazánkban is párját ritkítja, 
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kivéve a remek kassait és még néhányat. A szentély 
újonnan fölfedezett értékei közé tartoznak a freskók, 
melyek teljes művészettörténeti elemzése és resta-
urálása még várat magára, annyi azonban  bizonyos, 
hogy a 14. század után készültek. Az összetett, sokala-
kos képsorok alul az apostolokat ábrázolják különféle 
attribútumaikkal, fölül pedig olyan bibliai jelenetek 
láthatók, mint az Angyali üdvözlet és a Menekülés 
Egyiptomba (északi oldalon), vagy az Utolsó vacsora 
és az Utolsó ítélet (déli oldalon).

Dunaszigeti Erdei Iskola 
és Tündérsziget Ökopark (Dunasziget) 

A létesítmény elsősorban a Felső-Szigetköz természeti 
és kulturális értékeit hivatott testközelből bemutatni. 
Az épület környezettudatos működését a jól szige-
telt falak, a tetőn a napkollektor és napelem, valamint  
a búboskemence és a központi fűtéses cserépkályha 
biztosítja. Az oktatóhelyiségben interaktív kiállítás lát-
ható-tapintható (kavics és kőzetgyűjtemény, preparált 
halak, csontok, koponyagyűjtemény, stb.). 

A gyalogos túrák mellett lehetőség van kenu és 
kerékpártúrákra is, amihez  a természeti (bioló-
gus-földrajzos-természetvédő-vadbiológus) és hely-
történeti szakvezetés is biztosított. A túrák során termé-
szetismereti játékokat ill. kutatómunkát is végezhetnek  
a diákok. A kenutúrák a biztonságos evezés alapjainak 
elsajátításával kezdődnek, majd a csapat életkorá-
nak, képességeinek megfelelő Duna-ágban zajlanak. 
A programok elsősorban csoportoknak szólnak, de 
egyének, családok is. Olyan érdekes programok sze-
repelnek a kínálatban, mint ásvány és kőzetismeret, 
vízminőségvizsgálat, öko háztartási egyszeregy, íjá-
szat, aranymosás, vadleső kishajó, hódles, madárme-
gfigyelés

Pomlé parkerdő (Somorja) 

A 10 hektár kiterjedésű Pomlé városi parkerdő  Fel-
ső-Csallóköz központjának ékessége. Somorja a Csal-
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lóköz egyik legzöldebb városa. A helyiek kedvelt ki-
rándulóhelye egy régi Dunaág maradványa. A ártéri 
természet értékeit tanösvény mutatja be. A parkban 
található amfiteátrum valamikori és mai kulturális 
rendezvények színhelye.

A Duna közelsége idegenforgalmi szempontból rejt 
kiaknázott és még kiaknázatlan lehetőségeket. A vá-
ros Duna felőli része mindig a lakhatásról és a rekreáci-
óról szólt, a híres Pomlé parkerdő már a várost keresz-
tülszelő főút másik oldalán helyezkedik el. 

Héderváry kastély (Hédervár) 

A Darnózselire vezető út mentén, évszázados fák al-
kotta parkban áll a falu legismertebb épülete – a Hé-
derváry kastély. A háromszintes, három saroktorony-
nyal ékes, két szfinx által őrzött  kastélyt körülvevő 
angolpark az angol Petri Bernard személyes irányítása 
mellett jött létre. Aprócska belső udvarában évszáza-
dos platánfa található, melynek lombkoronája az épü-
let fölé magasodik. 

A 16. század elején Hédervári István reneszánsz várkas-
télyt emeltetett a rideg, lakásnak már kényelmetlenné 
váló, gótikus középkori vár közelében. A 14 szobából és 
4 lakosztályból álló kastélyszálloda érdekessége, hogy 
nincs két egyforma szobája. Boltíves borospincéje ki-
váló rendezvényhelyszín. A „Kincsem” című film forga-
tásának egyik helyszíneként is ismert.

Páduai Szent Antal – templom (Bacsfa)

Csallóköz kegyhelye Somorja városától 5km-re ta-
lálható. A Páduai Szent Antalról elnevezett kolostor  
a  környék vallási és szellemi központja. Napjainkban 
a Szentantal elnevezés együttesen jelöli a templomot, 
a kolostort és az ismert búcsújáró helyet. A Könnyező 
Szűz Mária című festmény a zarándokhely központi 
kegytárgya.

A festményt egy doborgazi ifjú, Liszkay Márton aján-
lotta föl Szűz Máriának a gyógyulás reményében. Mi-
után meggyógyult, egy előttünk ismeretlen pozsonyi 
festővel elkészíttette, majd a Szent Antal-i templom-
nak adományozta 1705-ben. A kegykép 1715. június 
19-én hajnali 5 órakor kezdett vért könnyezni, majd 
a könnyezés többször is megismétlődött. A sírás vér-
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könnyeit egy kendőcskében gyűjtötték, s ezt az erek-
lyét máig is őrzik: a búcsú napján ki van téve mise után 
közszemlére és hódoló csókra a főoltárra. 

Mindmáig a könnyezés évfordulóján és Kisboldogasz-
szony napján zarándokok sokasága keresi fel a kegy-
helyet. A templom mellett a parkban Kálvária van 
tizennégy stációval és egy mesterséges dombbal.  
A kegytemplomot és kolostort gyönyörű park övezi.

Party Csárda – Szabadidőpark (Halászi)

A Mosoni-Duna partján elterülő létesítmény immáron 
29 éve fogadja az ide érkezőket. A Party Csárda – Sza-
badidőpark ideális kikötő a vízitúrázóknak, kemping-
je szálláshelyül szolgál a vándoroknak, Uniós szabad 
strandja remek kikapcsolódást ígér a családoknak, 
étterme és terasza pedig mindenkit szeretettel, ma-
gyaros és házias, szigetközi ételspecialitásokkal fogad, 
legyen szó egyéni vendégekről vagy baráti társasá-
gokról. Mindez festői környezetben, a csodálatos Szi-
getköz varázsával fűszerezve. A harminc perces családi 
hajózástól az öt órás extra programokig gazdag a kí-
nálat. A hajók tavasztól őszig, igény esetén a menet-
rendtől eltekintve indulnak, és különböző hosszúságú 
túrákat tesznek a kanyargós vízi rengetegben.

A kemping közvetlen vízparti fekvése kedvező a vízi 
túrázóknak. Sólyapályák, stégek, vízi jármű tárolók se-
gítik a biztonságos vízre szállást. A megfáradt utazót 
igazi zöldövezeti kemping várja, szobákkal, korszerű 



12

vizesblokkokkal, konyhablokkal, sütő, főző berendezé-
sekkel, tűzrakó helyekkel.

A vízisport bolt meghatározó kínálatát csónak, kishajó 
és vízi jármű használathoz kötődő kötelező és egyéb 
felszerelések teszik ki. Vízijármű kölcsönzés keretében 
bérelhetünk kenut, kajakot, ladikot, motorcsónakot 
vagy egyszerűen felülhetünk valamelyik kishajóra, 
hogy felfedezzük ezt a vízi paradicsomot. Az étterem 
gyönyörű panorámás teraszai száz fő egyéni és cso-
portos vendég ellátására biztosítanak lehetőséget.  
A kínálatban meghatározóak az édesvízi halakból ké-
szített ételek, köztük a megyerikummá nyilvánított 
„Szigetközi ecetes hal”.

Vadvízi létesítmény (Dunacsúny) 

A dunacsúnyi vadvízi létesítmény Pozsony központ-
jától 20 km-re fekszik, európai- és világszínvonalú 
versenyek rendezésére is alkalmas. Felszereltségét 
tekintve megfelel a legmagasabb minőségű sport-
csarnokok iránt támasztott követelményeknek. A te-
rület az amatőr sportolóknak éppúgy kiváló edzési 
lehetőségeket kínál, mint a hivatásos víziszlalom-ver-
senyzők és vadvízi evezősök számára.
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A bekötő csatorna 255 m hosszú, 14 m széles és 1,2 
méter mély, vízfelülete nyugodt. A csapatok felkészü-
lésére szolgál, mielőtt belépnek a főcsatornába. A két 
főcsatorna többször kölcsönösen össze van kötve, így 
az útvonal irányának többféle kombinációja elérhető. 
A csatornák két kimenettel végződnek, ezek egyene-
sen a Dunába torkollanak.

A vízi sportokon kívül ez a terület számos adrena-
lin-szintet fokozó tevékenységeket is kínál, mint pl.  
a hydrospeed, vízirobogó vagy a paintbal. A területtől 
1 km-re off-road pályát is találhatunk, melyen a láto-
gatók buggykkal vagy négykerekű kisjárgányokkal is 
száguldozhatnak. A Duna régi medrét – a Bodaki-ág-
rendszert - közvetlenül erről a helyről evezhetik végig 
az érdeklődők.

Dodó Vadfarm és Szabadidőpark
(Dunaremete) 

A látogatók itt közelről találkozhatnak szarvasokkal, 
bárányokkal, muflonnal, vaddisznókkal, kengurukkal, 
skót marhákkal, lámával, madarakkal és sok más érde-
kességgel. Az itt élő állatok zömében saját nevelésűek, 
csakúgy, mint a farm névadója, Dodó, a szarvasbika 
(elpusztult 2021-ben), aki egy áradás után a kerítésen 
akadt fenn. 2011-ben a farm felújításon, korszerűsíté-
sen és bővítésen esett át, ezzel területe gyakorlatilag 
megnégyszereződött. Az újonnan kialakított vadász-
lak a vadászok életét hivatott bemutatni. A gyermek- 
és természetbarát programok mellett horgászatra is 

lehetőség nyílik. A gyerekek megetethetik, megsimo-
gathatják az itt élő állatokat, viselkedésüket természe-
tes környezetükben figyelhetik meg. A játszótérnek 
köszönhetően a legkisebbek is feltöltődve, mosollyal 
az arcukon távoznak. 

X – bionic Sport és Szabadidőközpont
   (Somorja) 

Az x-bionic® sphere egy sport- és szabadidős üdü-
lőhely, amely ideális feltételeket biztosít a profi és 
amatőr sportoláshoz, kellemes kikapcsolódáshoz, mi-
nőségi gasztronómiához és a szabadidő tartalmas el-
töltéséhez. 

Az x-bionic® aquatic sphere kültéri és beltéri meden-
cék széles választékát kínálja a látogatóknak, melyek  
a maximális sportteljesítmény és a minőségi pihenés 
érdekében készültek. A wellnessben hétféle szauna 
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közül választhatunk - Szlovákia első ázsiai szaunája, bio 
szauna vagy kültéri finn szauna, gőzszauna, infraszau-
na, sóbarlang és gőzfüves szauna. A bowlingpályák és 
a biliárdasztalok a bár hátsó részén találhatók, így ott-
honos és barátságos légkört biztosítanak a játékhoz. 
Az Adventure Land egy kalandos-oktató szabadtéri 
játszótér, amely csaknem 14 hektáros területen terül 
el. Méreteivel és látványosságaival minden korosztály-
nak, különösen a gyerekeknek nyújt felejthetetlen él-
ményt. A komplexum lehetőséget kínál céges rendez-
vényeinek szervezésére is.

Az x-bionic® equestor az év során számos hazai és 
nemzetközi versenyt kínál a lovasoknak és a nézőknek. 
A Gym Szlovákia egyik legfejlettebb és legjobban fel-
szerelt fitneszközpontja. Erő- és kardiózónára osztva, 

csoportos edzési lehetőséggel korlátlan lehetősége-
ket kínál mindenki számára. Az x-bionic® gimnastics 
olimpiai felszereléssel rendelkezik, a profi sportolók 
edzési követelményeit szem előtt tartva alakították 
ki. Az x-bionic® athletic megfelel a hazai és nemzet-
közi atlétikai találkozók és sportesemények rendezé-
si előírásainak. Csúcsfelszereltségnek köszönhetően  
az x-bionic® atlétic a Gym-mel együtt ideális teret biz-
tosít a legtöbb sportág számára. Az x-bionic® team-
sport minőségi hátteret teremt a különböző területek 
csapatsportjai számára, legyen szó futballtáborokról, 
strandröplabda tornákról, kosárlabdáról vagy kézilab-
dáról. Rendezvénykínálatában olyan programokat ta-
lálhatunk, mint a Pomlé run, Spartan race, The Collins 
Cup, Peter Sagan gyerektúra, Szlovák Úszó Kupa, Tri-
athlon, stb.
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Lipóti Termál- és Élményfürdő (Lipót) 

Szigetköz gyöngyszemeként emlegetett Lipóti Ter-
mál -és Élményfürdő megjelenésében az ország egyik 
legmodernebb fürdője. Kettő gyógyvizes medencé-
vel, úszómedencével, gyermekpancsolókkal, sodró-
folyosóval, pezsgőfürdővel, masszázselemekkel teli 
élménymedencével, egy 1200 m2-es strandmeden-
cével, (melyhez hullámmedence, vízi vidám park, óri-
ás csúszdák kapcsolódnak) és egy külön kis szigeten 
elhelyezett vízimalom – finn szaunával várja a fürdőzni 
vágyókat. Termálvizét 2004-ben gyógyvízzé minősí-
tették. A fürdőzés mellett nemzetközi versenyek meg-
rendezésére is alkalmas strandröplabda és focipálya, 
ping – pong, tollaslabda, kényeztető masszázsok, ját-
szótér, vízi park valamint hétvégenként változatos 
programok és bemutatók szórakoztatják a vendége-
ket.
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Malkia Park (Diósförgepatony)

Az állatmentő park küldetésének tekinti a macskafé-
lék megmentését a cirkuszokból és a magántartások 
vagy állatkertek nem megfelelő körülményei közül. 
Más olyan állatfajok is menedékre leltek náluk, akiket 
bántalmaztak, vagy egyszerűen  már nem tartottak 
rájuk igényt. 

Az itt menedékre talált állatok többsége már fogság-
ban született, a vadonban nem élnék túl, ezért ma-
gánforrások segítségével megteremtették számukra 
egy jobb és tisztességes élet feltételeit. 

A létesítmény célja az emberek tájékoztatása a veszé-
lyeztetett fajok és a természetvédelem helyzetéről, va-
lamint az emberek motiválása az állatok tisztelete és 
szeretete iránt. 

A Diósförgepatonyban található Malkia Park 2016. jú-
nius 4-án nyitotta meg kapuit. Nevét az elsőként meg-
mentett nőstényoroszlán, Malkia után kapta. A név 
szuahéli nyelven királynőt jelent, és mivel az oroszlán 
az állatok királya, a Malkia Parkot akár királyi parknak 
is nevezhetjük. A macskafélék több képviselője (orosz-
lánok, tigrisek, párducok, jaguárok, hiúzok, pumák, 
gepárdok) is otthonra talált náluk. 

A Malkia Park Szlovákia egyetlen állatmető parkja, 
ahol a rendkívül ritka hópárduc is fellelhető. Közelről 
tekinthetünk meg gibbonokat, csuklyásmajmokat és 
makikat, papagájokat, szurikátákat, vagy akár teknő-
söket is. A patásokat (zebrák, teve, szamarak, birkák, 
kecskék, lámák), nyuszikat, kengurukat, selyemtyúko-
kat és pávákat meg is simogathatjuk, vagy megetet-
hetjük helyben vásárolt eledellel. Az állatok hozzászok-
tak az ember közelségéhez, ezért felügyelet mellet 
simogatjuk, fotózkodhatunk is velük.
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Sári Csárda  (Dunakiliti)

A Duna–parton fekvő  Sári csárda egy igazi ékszer  
a magyar gasztronómiát kedvelők körében. Az ízig-vé-
rig magyaros, nádfedeles Sári Csárda múlt századot 
idéző berendezéssel, házias ízekkel várja a gasztronó-
mia szerelmeseit. Nyáron a 250 fő befogadására alkal-
mas Duna parti teraszon kemencében sütött finom-
ságok, szabad tűzön főtt bográcsos ételek várják az 
ide érkezőket. Az kínálatot kitűnő minőségű pálinkák 
és a magyar borvidékek kiváló borai egészítik ki. Le-
hetőség van kézműves termékeket is vásárolni, mint 
például üstben főzött lekvárok Sári mama receptje 
alapján, szigetközi méz, immunerősítő virágpor, a ház 
bora, Sári Pálesz, paprikák, paprika krémek és még 
sok más házi különlegesség. A  csárda kiválóan alkal-
mas családi rendezvények, bankettek lebonyolítására.  
A kicsik örömére az udvaron állatsimogató és hatal-
mas játszótér is  található.

A Duna-parti, 5 hektáros parkban lehetőség van pol-
gári esküvők lebonyolítására.  A  múlt század hangu-
latát idéző szobákban korhű elegancia és a mai kor 
luxusa biztosítja a pihenést. A csárda belső terei és 
szobái  a régmúlt hangulatát idézik, mely a régi falusi 
fogadók világába repíti vissza a vendégeket. Mindeh-
hez párosul a Duna-parti homokos strand és a hotel  
szolgáltatásainak széles tárháza, mint például Dunára 
néző panoráma szauna, külső-belső élménymedence, 
kényeztető wellness szolgáltatások. 
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Slovakia Ring (Diósförgepatony)

Szlovákia első és legnagyobb zárt versenypályája 
többcélú létesítmény, amely egy év alatt épült fel Di-
ósförgepatony kataszterében, és 2009 októberében 
nyitotta meg kapuit. A komplexum autók, motorok és 
gokartok nemzetközi, országos és szabad versenyei-
nek helyszíne. 

A versenypályát a profi csapatok mellett a nagykö-
zönség is kipróbálhatja, legyen szó saját vagy bérelt 
autóról. A pálya leghosszabb változata 5,9 kilométer 
h, szélessége 12 és 20 méter között változik, a szintkü-
lönbség pedig  23 méter. 

A SLOVAKIA RING bérelhető pályát kínál versenycsa-
patok, ügynökségek, autógyártók és importőrök szá-
mára. A helyszín hat különböző pályavariáns kipróbá-
lására biztosít lehetőséget. A szálloda ideális helyszín 
esküvők, ünnepségek lebonyolítására. Kiváló egyéni 
vendéglátás, bor-, sajt- és sörkóstoló vagy házi készí-
tésű desszertek változatos választéka várja az ide érke-
zőket. Az off-road túrák tökéletes lehetőséget kínálnak 
céges rendezvényekre és csapatépítésre. A terepre 
épített és átalakított terepjárókkal az adrenalin-él-
mény garantált.

ZÁRSZÓ

Az utazás nem attól jó, ha minél messzebbre 
megyünk: kalandozhatunk a közeli erdőben, 
meglátogathatunk egy olyan tájegységet, ahol 
korábban még sosem jártunk, de régi, ismerős 
helyeket is felkereshetünk. Az utazás attól olyan 
értékes, hogy kizökkent a mindennapok mono-
tonitásából.
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Slovakia Ring (Orechová Pôtoň)

Prvá a najväčšia uzavretá pretekárska dráha na Slo-
vensku je viacúčelový areál vybudovaný za jeden rok  
v katastri obce Orechová Pôtoň, ktorú otvorili v októbri 
roku 2009.  V komplexe sa uskutočňujú medzinárod-
né, národné a  voľné preteky automobilov, motocyklov 
a gokartov.

Pretekársky okruh si okrem profesionálnych tímov 
môže vyskúšať aj široká verejnosť, či už vlastným ale-
bo požičaným autom. Najdlhší variant okruhu má dĺž-

ku 5,9 km, jeho šírka sa pohybuje od 12 do 20 metrov  
a výškový rozdiel je 23 metrov. SLOVAKIA RING ponúka 
prenájom okruhu pre pretekárske tímy, agentúry, vý-
robcov automobilov a dovozcov,  majú možnosť vyskú-
šať si šesť rôznych variantov pretekárskej dráhy. Hotel 
je ideálnym miestom pre usporiadanie svadieb a osláv. 
Vynikajúce pohostenie aj individuálne, ochutnávka sy-
rov a pív, návštevníkov čaká aj bohatý sortiment do-
mácich dezertov.  Off-road túry sú ideálnou príležitos-
ťou pre firemné akcie a teambuildingy. Terénne autá 
špeciálne vyrobené na tento terén vám zaručia jedi-
nečný adrenalínový zážitok.

Stála expozícia vojenského múzea a vojenskej histó-
rie sa nachádza blízko off-road dráhy. Návštevníci tu 
môžu obdivovať už múzejné kusy výzbroje prevažne 
česko-slovenskej ľudovej armády. Na obdiv je vystave-
ná pásová a kolesová technika v podobe  húfnic, diel, 
kanónov, obrnených transportérov, ale aj stíhačiek či 
bojových vrtuľníkov.   

ZÁVER

Ak cestujeme, nezáleží na diaľke: môžeme sa vy-
dať za dobrodružstvom do blízkeho lesa, navštíviť 
kraj, v ktorom sme ešte neboli, ale môžeme na-
vštíviť aj staré známe miesta. Cestovanie je pre 
nás vzácne, pretože sa nám podarí vyhnúť sa mo-
notónnosti každodenného života.
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Čárda Sári (Dunakiliti)

Čárda Sári na brehu Dunaja je ozajstnám skvostom 
pre milovníkov gastronómie.  Typická maďarská čár-
da s trstinovou strechou, zariadená v štýle minulého 
storočia čaká svojich hostí s domácimi chuťami.  V lete 
si tu na otvorenej terase pre 250 návštevníkov môžete 
pochutnať na  dobrotách pečených v peci a jedlách 
pripravovaných na otvorenom ohni. Ponuku dopĺňajú 
kvalitné  pálenky a vynikajúce vína z maďarských vi-
nárskych oblastí.

Máte možnosť zakúpiť si remeselnícke výrobky, napr. 
lekváre varené v kotlíku podľa receptov mamy Sáry, 
med z Malého Žitného ostrova, peľ na posilnenie imu-
nity, domáce víno, pálenku Sári, papriku, paprikový 
krém a iné lahôdky. 
 
Čárda je vhodná na usporiadanie rodinných osláv  
a banketov.  Pre radosť najmenších na dvore je detské 
ihrisko a možno pohľadkať zvieratá. 
 
Na brehu Dunaja, v 5 ha-ovom parku je možné uspo-
riadať aj civilný sobáš.  V izbách s atmosférou z minu-
lého storočia nám zabezpečí pohodu  luxus modernej 
doby.  Interiér čárdy nás zavedie do dávnejšej minu-
losti.  Toto všetko dopĺňa piesočnatá pláž na brehu 
Dunaja, široká ponuka hotelových služieb, ako je pa-
noramatická sauna s výhľadom na Dunaj, vonkajší  
a vnútorný zážitkový bazén a rozmaznávajúce wellne-
ss služby.
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Malkia Park (Orechová Pôtoň)

Poslaním Malkia Parku je poskytovať útočisko primár-
ne mačkovitým šelmám, ktoré sa stali z nejakých dô-
vodov nepotrebnými pre pôvodného majiteľa, alebo 
sa už o ne nemohli ďalej starať. Zvieratá pochádzajú  
z cirkusov, od súkromných osôb a zoologických záhrad 
či zookútikov. Domov si u nich našli aj iné druhy zvie-
rat, ktoré boli týrané, alebo ich už jednoducho nech-
celi.  Tieto zvieratá by už vo voľnej prírode neprežili, a 
preto im zo súkromných zdrojov vytvorili v  parku pod-
mienky na nový, dôstojnejší život. Cieľom parku je aj ší-
renie osvety o ohrozených druhoch a ochrane prírody, 
ako aj motivácia ľudí k rešpektu a láske k zvieratám.

Malkia Park v obci Orechová Pôtoň bol otvorený 4. 
júna 2016. Bol pomenovaný po prvej zachránenej le-
vici Malkii. Malkia v jazyku swahila znamená kráľovná, 
takže park by sme mohli nazvať aj kráľovským parkom.

Našli si tu domov rôzne druhy mačkovitých šeliem 
(levy, tigre, pardály, jaguáry, rysy, pumy, gepardy). 
Malkia Park je jediný záchranný park pre zvieratá na 
Slovensku, kde nájdeme leoparda snežného.  Z blízka 
môžeme sledovať gibony, malpy hnedé, lemury, pa-
pagáje, surikáty a dokonca aj korytnačky.  Kopytníky 
/ zebry, ťavy, somáre, ovce, kozy a lámy/, zajačiky, klo-
kany, hodvábne sliepky a pávy môžeme aj pohľadkať 
alebo nakŕmiť s krmivom zakúpeným na mieste.  Zvie-
ratá sú zvyknuté na blízkosť človeka, pod dozorom ich 
môžeme pohladkať alebo sa s nimi fotiť.  
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Termálne a zážitkové kúpalisko Lipót (Lipót)

Termálne a zážitkové kúpealisko Lipót považujú za 
perlu Malého Žitného ostrova. Je to najmodernejšie 
kúpalisko Maďarska. Návštevníkov láka dvoma lie-
čebnými bazénmi, plaveckým bazénom, detskými 
bazénikmi,   vírivkou, zážitkovým bazénom s masáž-
nymi prvkami, bazénom s rozlohou 1200 m2 s ďalšími 
atrakciami (vlnobitie, vodný park, tobogany) a fínskou 
saunou postavenou na ostrovčeku s originálnym de-
signom vodného mlynu. Okrem kúpania ponúka aj 
množstvo iných aktivít: disponuje ihriskom vhodným 
aj pre medzinárodné turnaje v plážovom volejbale, fut-
balovým ihriskom,  miestom vhodným na bedminton 
a stolný tenis, záujemcov čakajú aj s masážou, vodným 
parkom a rôznymi zaujímavými sprievodnými poduja-
tiami.   
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Športový a voľnočasový rezort X – Bionic  
(Šamorín) 

X-bionic® sphere je športový a voľnočasový rezort,  
ktorý  poskytuje ideálne podmienky pre profesionálny 
i amatérsky šport, príjemnú rekreáciu, kvalitnú gastro-
nómiu a zmysluplné trávenie voľného času. X-bionic® 
aquatic sphere ponúka návštevníkom širokú škálu 
vonkajších a vnútorných bazénov určených pre maxi-
málny športový výkon a kvalitný relax.

V oddelení wellnessu si záujemcovia môžu vybrať zo 
siedmich druhov sáun  - prvá ázijská sauna na Sloven-
sku, biosauna či exteriérová fínska sauna, parná sauna, 
infrasauna, soľná jaskyňa a parná bylinková sauna. 
Bowlingové dráhy a biliardové stoly sú umiestnené  
v zadnej časti baru, ktorá vašej hre zaručí útulnú a prí-
jemnú atmosféru. AdventureLand je dobrodružno-ná-
učné vonkajšie ihrisko, rozložené na ploche takmer 
14 árov.  Svojou rozlohou a atrakciami prináša úžasné 
nezabudnuteľné zážitky pre všetky vekové skupiny, ale 
samozrejme hlavne pre deti.  Komplex ponúka aj mož-
nosť usporiadania firemných akcií.  

X-bionic® equestor počas roka ponúka jazdcom aj 
divákom množstvo národných aj medzinárodných 
pretekov Gym je jedno z najpokročilejších a najlepšie 
vybavených fitness centier na Slovensku. Je rozdele-
né na silovú a kardio zónu a s možnosťou skupinových 
tréningov tak ponúka naozaj neobmedzené možnos-
ti pohybu pre každého. Hala X-bionic® gymnastics je 

vybavená olympijským zariadením a bola navrhnutá 
s ohľadom na tréningové požiadavky profesionálnych 
športovcov.   X-bionic® athletic spĺňa štandardy na or-
ganizovanie národných a medzinárodných atletických 
mítingov a športových podujatí. Vďaka špičkovému 
vybaveniu poskytuje x-bionic® athletic sphere spo-
ločne s Gym ideálny priestor pre väčšinu atletických 
disciplín.  Az x-bionic® teamsport vytvára kvalitné zá-
zemie pre kolektívne športy z rôznych oblastí., či už ide 
o futbalový tábor, turnaj plážového volejbalu, basket-
bal alebo hádzanú.

Má širokú škálu programov, napr. Pomle run, Spartan 
race, The Collins Cup, Detská tour Petra Sagana, Slova-
kia Swimming Cup, Triathlon a iné.
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Okrem vodných športov areál ponúka aj množstvo 
adrenalínových aktivít, ako napr hydrospeed, vodný 
skúter alebo paintbal.1 km od areálu sa nachádza aj 
terénna dráha, kde sa návštevníci môžu povoziť na bu-
ginách či štvorkolkách. Priamo z tohto miesta môžete 
podniknúť splav po starom koryte Dunaja.

Farma s divými zvieratami 
a park voľného času Dodó (Dunaremete) 

Návštevníci sa tu z blízka môžu stretnúť s jeleňmi, 
jahňatami, muflónmi, diviakmi, klokanmi, škótskym 
dobytkom, lamami, exotickými vtákmi a inými zaují-
mavosťami. Väčšina tu žijúcich zvierat bolo chovaných  
rovno na farme, rovnako ako menovec farmy jeleň 
Dodo /zahynul v roku 2021/, ktorý počas povodní sa za-
chytil na plote.  V roku 2011 bola farma obnovená a mo-
dernizovaná, takisto aj rozšírená, jej rozloha sa vlastne 
štvornásobila.  Novopostavený poľovnícky zámok má 
priblížiť záujemcom život poľovníkov.  Okrem progra-
mov pre deti a milovníkov prírody je možný aj rybo-
lov.  Deti môžu nakŕmiť a pohladkať tu žijúce zvieratká  
a pozorovať ich správanie v  prirodzenom prostredí. 
Vďaka detskému ihrisku odchádzajú z parku aj tí naj-
menší s úsmevom na tvári.
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Lode chodia od jari do jesene, v prípade potreby aj 
mimo cestovného poriadku, ponúkajú zaujímavé výle-
ty v rôznych časových intervaloch.

Kemping sa nachádza v blízkosti rieky, je to výhoda 
pre milovníkov vodnej turistiky.  Sokolik, mólo, ukla-
dacie priestory pre plavidlá, toto všetko zabezpečuje 
príjemnú plavbu. Unaveného pocestného čaká krásny 
kemping uprostred zelene, izby, sociálne zariadenia 
kuchynky sú dobre vybavené, nájdu na mieste aj mies-
ta vhodné pre varenie vonku.  

V areáli nájdete aj predajňu s potrebami na vodné 
športy, v ich ponuke  je povinná a nepovinná výbava 
súvisiaca s používaním člnov, lodiek a iných vodných 
dopravných protriedkov. Môžeme si požičať kanoe, 
kajak, čln, motorový čln, alebo si jednoducho sadneme 
do jednej loďky a objavíme všetky krásy raja  vo vode. 
Nádherné panoramatické terasy reštaurácie uspokoja 
stovky  hostí individuálne, ale aj v skupinách. V ponuke 
dominuje pokrmy zo sladkovodných rýb, napr. „ryba  
v octe z Malého Žitného ostrova“, ktorá je dnes vyhlá-
sená za „megyerikum“.

Divoká Voda (Čuňovo) 

Divoká Voda v Čuňove sa nachádza 20 km od centra 
Bratislavy,  je vhodná na organizovanie európskych  
a svetových súťaží.  Svojim vybavením spĺňa požia-
davky na najkvalitnejšie športové haly.  Areál ponúka 
výborné  možnosti na tréning pre amatérskych špor-
tovcov, ako aj pre profesionálnych vodných slalomárov  
a veslárov na divokej vode.

V prívodnom kanáli, ktorého dĺžka je 255 m, šírka 14 m 
a hĺbka 1,2 metra, je voda kľudná, tichá. Slúži na prípra-
vu posádky pred vstupom do hlavného kanála.  Dva 
hlavné kanály sú niekoľkokrát navzájom prepojené, 
čím sa dá dosiahnuť viacero možných kombinácií tra-
sy jazdy.  Kanály sa končia dvoma výstupmi, ktoré ústia 
priamo do Dunaja.
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Maľbu obetoval Panne Márii mladík Márton Liszkay z 
obce Dobrohošť, lebo veril v skoré uzdravenie.   Keď vy-
zdravel, obraz dal vyhotoviť neznámemu bratislavské-
mu maliarovi, potom ho daroval kostolu v roku 1705.  
Posvätný obraz začal roniť slzy 19. júna 1715 v ranných 
hodinách, ronenie krvavých sĺz sa ešte niekoľkokrát 
zopakovalo.  Krvavé slzy zbierali do šatôčky, táto re-
likvia je zachovaná dodnes a v deň sviatku  hodov po 
svätej omši je položená na oltári, aby jej mohli vzdať 
úctu.   V deň výročia ronenia sĺz a na sviatok Narodenia 
Panny Márie navštívi kostol mnoho pútnikov. V parku 
pri kostole sa nachádza Kalvária so 14 štáciami a jeden 
umelo vyhotovený vŕšok. Kláštor a kostol obklopuje 
čarokrásny park

Park voľného času Party Csárda  (Halászi) 

Park voľného času na brehu Mošonského Dunaja čaká 
svojich hostí už 29 rokov. Party Csárda je ideálnym prí-
stavom pre milovníkov vodnej túry, v jeho kempingu 
môžu byť ubytovaní všetci unavení pocestní, jeho pláž 
zodpovedá normám EÚ, je vynikajúcim miestom pre 
rodiny s deťmi, jeho reštaurácia a terasa ponúka hlad-
ným návštevníkom špeciality maďarskej kuchyne a 
lahôdky Malého Žitného ostrova, nech ide o jednotliv-
ca alebo o väčšiu skupinu. Prostredie je ozaj malebné, 
môžete sa kochať zázračnou atmosférou Malého Žit-
ného ostrova.   Ponuka obsahuje 30 minútovú plavbu 
pre rodinu, ale aj 5-hodinový extrémne dobrodružný 
program.
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Lesopark Pomle (Šamorín)

10 hektárový mestský lesopark Pomlé je pýchou cen-
tra Horného Žitného ostrova. Šamorín je najzelenším 
mestom Slovenska.  Obľúbeným miestom pre menšie 
výlety je staré rameno Dunaja.  Prírodné hodnoty už-
ných lesov predstavuje návštekníkom náučný chodník . 
V amfiteátri nachádzajúceho sa v parku každoročne 
zorganizujú rôzne kultúrne podujatia.  

Blízkosť Dunaja skrýva využívané, ale aj zatiaľ nevyu-
žité možnosti z hľadiska cestovného ruchu. Mestská 
časť v blízkosti Dunaja vždy slúžila na bývanie a rekre-
áciu, slávný lesopark Pomle sa nachádza na opačnej 
strane hlavného ťahu cez mesto.

Kaštieľ Héderváry  (Hédervár) 

Pozdĺž cesty smerom do obce Darnózseli v prekrás-
nom parku stojí najslávnejšia budova dediny,  kaštieľ 
Héderváry. Anglický park, obklopený dvojposchodo-
vým zámkom s dvoma nárožnými vežami a strážený 
dvoma sfingami, vznikol  zásluhou anglického archi-
tekta Petriho Bernarda. Na malom vnútornom dvore 
stojí storočný platan, ktorého koruna sa týči nad bu-
dovou. Na začiatku 16. storočia István Héderváry  dal 
postaviť v blízkosti strohého gotického hradu rene-
sančný  zámok.  V zámockom hoteli s 14 izbami a 4 
apartmánmi nenájdete dve rovnaké miestnosti.   Jeho 
klenutá vínna pivnica je výborným miestom pre rôzne 

podujatia. V jeho priestoroch natáčali slávny maďarský 
romantický film „Kincsem” .

Kostol svätého Antona Padovského (Báč)

Toto pútnické miesto Žitného ostrova sa nachádza 5 
km od Šamorína. Kláštor pomenovaný po Antonovi 
Padovskom je náboženským a duchovným centrom 
celého okolia.  Názov Svätý Anton sa dnes vzťahuje na 
kostol, kláštor, i aj na pútnické miesto.  Maľba Panny 
Márie roniacej slzy je posvätným predmetom kostola.  
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miatka je jedináčná aj na Slovensku, podobnú máme 
iba v Košiciach.  

Medzi novoobjavené pamiatky svätyne patria fresky, 
ktorých úplný rozbor a reštaurovanie ešte neukonči-
li, no je isté, že vznikli až po 14. storočí. V dolnej čas-
ti fresky sú zobrazení apoštoli so svojimi atribútmi,  
v hornej časti vidíme biblické príbehy, ako napr. Zves-
tovanie Pána a Útek svätej Rodiny do Egypta /na sever-
nej strane/ alebo  Posledná večera a Posledný súd /na 
južnej strane/.  

Škola v prírode v obci Dunasziget 
a Ekopark Tündérsziget (Dunasziget) 

Táto inštitúcia predstavuje návštevníkom prírodné  
a kultúrne hodnoty Horného Malého Žitného ostrova.  
O ekologickú prevádzku budovy sa starajú dobre izolo-
vané steny, solárny kolektor a solárny panel na streche, 
ako aj tradičná pec a ústredne vykurovaná kachľová 
pec. V školiacej miestnosti je viditeľná a hmatateľná 
interaktívna výstava (zbierka kameňov a hornín, pre-
parovaných rýb, kostí, zbierka lebiek a pod.).

Okrem peších túr sa konajú aj výlety na kanoe a bi-
cykloch, na ktorých sú zabezpečení aj sprievodcovia, 
experti na prírodu (biológ-geograf-ochranár-biológ di-
vokej prírody) a na reginálnu históriu.

 V rámci túr si žiaci môžu zahrať rôzne hry s témou 
prírodovedy a takisto môžu vykonávať menší výskum.  
Výlety na kanoe začínajú učením sa základov bezpeč-
ného veslovania a následne sa konajú na ramene Du-
naja podľa veku a schopností tímu.

Programy sú určené hlavne pre skupiny, ale môžu sa 
nich zúčastniť aj jednotlivci a rodiny.  V ponuke náj-
dete zaujímavé programy, ako napr. poznávanie mi-
nerálov a hornín, hodnotenie kvality vody, ekologická 
domácnosť, lukostreľba, ryžovanie zlata, pozorovanie 
divej zveri z člna, sledovanie bobra a vtákov.  



Kemping Aranykárász   (Rajka)

V nádhernom prírodnom prostredí sú aj možnosti pre 
pešiu turistiku, cykloturistiku a vodné túry, pre ktoré je 
zabezpečené aj technické zázemie. Súčasťou ponuky 
je aj požičovňa kajakov, kanoe a bicyklov, resp. ich pre-
prava. Vďaka bufetu v areáli kempingu je zabezpečená 
aj strava.   Pražma upečená na ražni je najznámejšou 
lahôdkou Malého Žitného ostrova.  

Možnosti ubytovania sa tiež rozšírili, aby vyhovovali 
meniacim sa potrebám.  Okrem obytnej lode pre 4 
osoby čaká návštevníkov aj domček v korune starého 
topola na brehu rieky.  Po využití všetky možnosti teré-
nu pri starom maoste bol postavený aj hobití domček 
so zelenoz strechou.  Tri apartmány môžu poskytnúť 
vyšší komfort pre 12 osôb.   Pre tých, ktorí prídu karava-
nom alebo obytným autom, sú k dispozícii samostat-
né parkovacie miesta.

Piesočnaté ihrisko na plážový volejbal a pláž vhodná 
na kúpanie ponúkajú možnosti aktívneho aj pasívne-
ho oddychu. Vďaka plavbe výhliadkovou loďou sa aj tí 
návštevníci môžu oboznámiť s krásami Malého Žitné-
ho ostrova, ktorí nie sú milovníkmi  vodných športov.

Kostol svätého Petra a Pavla (Holice)

Holice sú miestom, kde už oddávna existoval kostol,  
o tom svedčí aj prvá časť maďarského názvu obce  
„Egyház” /cirkev/. Prvá zmienka o kostole pochádza  
z listiny z roku  1253.

Momentálne je to najdôležitejšia architektonická pa-
miatka v Žitnom ostrove.  Na budove sú prítomné pô-
vodné prvky románske, ale aj neskoršie gotické.   Tento 
kostol sa líši od nesúmerných gotických kostolov Žit-
ného ostrova hlavne svojou súmernosťou.  

Medzi gotické znaky kostola patrí aj pastoforium, teda 
schránka na prechovávanie Oltárnej sviatosti. Táto pa-
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KLENOTNICA 

Vodný kolový mlyn v Jelke (Jelka)

Pozoruhodná technická pamiatka na juhozápadnom 
Slovensku – vodný mlyn v Jelke stojí v prekrásnom zá-
kutí na brehu Malého Dunaja  Drevená mlynica stoja-
ca na 54 pilótach z agátového dreva, bola v prevádzke 
do apríla r. 1951. . Tento objekt patrí medzi významné 
technické pamiatky Slovenska.  V Strednej Európe ho 
považujú za raritu, podobný trojpodlažný mly nenájd-
me v susedných krajinách.  

Technologické zariadenie mlyna pozostáva z hnacej 
a mlecej sústavy. Hnaciu sústavu tvorí lopatkové vod-
né koleso na spodný pohon. Usmerňovanie vody na 
koleso bolo zabezpečené vzdúvajúcou haťou, ktorá 
smerovala od protiľahlého brehu šikmo po prúde. Od 
nábrežnej strany mlyna smerovala ku kolesu kratšia 
podobná hať.   Pod kolesom na štyroch reťaziach vi-
sela doštená plošina, ktorá zabezpečovala prívod vody 
na lopaty kolesa.  Podľa spomienok bývalého majite-
ľa v tomto mlyne mleli prevažne raž, a to vynikajúco. 
Z ďalekého okolia sem prichádzali gazdovia vymeniť 
obilie na múku, krupicu a iné. V blízkosti mlyna je vy-
budovaný skanzen, ktorý sa zameriava na poľnohos-
podársku minulosť obce Jelka.  Nájdeme tu aj tábo-
risko, ktoré vynikajúco môže slúžiť v prípade vodného 
turizmu, táborenia ale aj iných športov.



VODA, KTORÁ NÁS SPÁJA 

Život v tejto oblasti vždy charakterizoval a určoval  
Dunaj.  Najstarším remeslom bol rybolov. Šašinu, vŕ-
bové prúty a drevo dané prírodou využívali všestranne 
- vyrábali z nich domy, náradie, nábytok, loďky a kom-
py. Breh rieky chránili ohradou z prútia.  Mechanizácia 
zničila romantiku prác v lese.  Využívanie loďky ale-
bo kompy boli poháňané ľudskou silou.   Tri prastaré 
remeslá tohto regiónu – ťahanie lodí, ryžovanie zlata  
a mlynárstvo  - na dnes úplne zmizli.   

V pravidelne sa vysychajúcich jazierkach a naplniacich 
sa vedľajších ramenách rieky žije mnoho chránených 
vodných a dravých vtákov, obojživelníkov a cicavcov.  
Je to raj aj pre milovníkov rybárčenia a rýb, nájdeme  
v tejto oblasti takmer 80 % domácich druhov.  Región 
sa oplatí objavovať loďkou, člnom alebo bicyklom, pre-
tože tu nájdete také prírodné krásy, aké inde niet.  

Je to dokonalá voľba na vodnú túru. Je to raj pre milov-
níkov vodných túr.  Príroda je neskutočne rozmanitá, 
preto je tento región stvorený pre veslárske výlety.  Na 
niektorých miestach nájdeme takmer stojatú vodu, 
ale dobrodruhovia sa môžu tešiť aj na silne prúdiace 
sa úseky.  Je to miesto, kde si môžu obľúbiť vodnú túru 
aj začiatočníci.  Ak si niekto vyberie pohodlnejšiu mož-
nosť, môže sa kochať krásami Malého Žitného ostrova, 
prípadne sa môže člnkovať po Žitnom ostrove a užívať 
si pohodu v krásnej prírodnej scenérii.  

6
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Žitný ostrov, ohraničený korytami Dunaja, Malého 
Dunaja a Váhu je najväčší riečny ostrov v Európe. Ten-
to ostrov rozdeľujeme na tri menšie regióny, a to na 
Dolný Žitný ostrov, Horný Žitný ostrov a na Medzičili-
zie.  Rovina ohraničená riekami je nielen najúrodnej-
šou oblasťou  Slovenska, ale má aj najväčšiu zásobu 
podzemnej vody, no a termálne vody tejto oblasti sú 
mimoriadne bohaté na rôzne minerály.  
 
Podľa legendy Žitný ostrov bola voľakedy ríšou víl. Na-
koľko jeho prírodné bohatsvo bolo jedinečné, nazývali 
ho aj „Zlatou záhradou”.  Krajina žiarila zlatom a draho-
kamom, vodné paláce každého očarili svojou krásou  
a bohatstvom.  Z črievičiek víl sa do piesku sypal zlatý 
prach, z ktorého si každý mohol nazbierať toľko, koľko 
len zvládol.   

Podobne, ako jeho „druhá polovička“ na území Ma-
ďarska, je plný romantických oblastí a rozkošných 
dediniek. Jeho rozloha je viac ako štyrikrát väčšia ako 
Malý Žitný ostrov.  Kľukaté rieky sú obľúbené hlavne 
medzi milovníkmi vodnej turistiky, ale táto oblasť je už 
oddávna považovaná za hodnotný klenot.  Ryžovanie 
zlata bolo veľmi obľúbené v tomto regióne, ale aj rybo-
lov patril medzi výnosné remeslá na vedľajších rame-
nách rieky, no a pozdĺž rieky sa nachádzalo množstvo 
vodných mlynov.  Túto jedinečnú oblasť určite musia 
navštíviť milovníci mokradí a obdivovatelia čarovných 
obcí a malých miest.



DVA REGIÓNY, KTORÉ PATRIA K SEBE   

Malý Žitný ostrov je nielen krajinou tisícich ostrovov, 
ale aj tisícich zázrakov. Ak túžite po dovolenke plnou ro-
mantiky blízko prírody, tak ste tu správne.  Vynikajúce 
cyklistické trasy, termálne kúpaliská, báječná príroda, 
mestečká s jedinečnou atmosférou a tiché dedinky Vás 
čakajú, aby ste ich objavili.  

Malý Žitný ostrov ohraničený korytom Veľkého a Mo-
šonského Dunaja nie náhodou nazývajú  darom Du-
naja,  veď oblasť bola vybudovaná nánosom z koryta. Za 
stáročia sa vytvorili útesy a kužele, ktoré rozdelili rieku 
na mnoho malých ramien, no a tak sa vytvoril tento ta-
jomný a rozmanitý svet ostrovov.   Oblasťou preteká cca. 
800 km vodných ciest,  kratšie a dlhšie prítoky a mŕtve 
ramená ju rozdeľujú na početné ostrovy.  Vo voľnej prí-
rode sa zachovalo množstvo vzácnych domácich dru-
hov  , ktoré už inde nevidno, a nachádzajú sa tu nádher-
né pozostatky dubových, jaseňových a brestových lesov 
pozdĺž Dunaja. Obce Malého Žitného ostrova majú je-
dinečné názvy, a každý z týchto názvov má zaujímavú 
históriu. Čeladníci na jar vyhnali kravy na ostrovy, kde 
pásli stádo do neskorej jesene vždy na inom ostro-
ve. Ženy a deti bývali na ostrovoch s vyššou polohou.  
K pastierom, ktorí proti nepriaznivému počasiu postavi-
li chatrč z chabiny, sa dostali člnkou. Ak sa oženili s dcé-
rou gazdu, tak si postavili dom na jednom z ostrovov.  
Z toho najprv vznikla osada podobná majeru, potom, 
po regulovaní rieky sa vybudovali obce.
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