
9. Marcipán MúzeuM
A cukrászati kiállítás mintegy
100 mestermunkából áll.
Marzipan Museum
Permanente Konditorei 
Ausstellung aus etwa 100 
Meisterwerke.
Marzipanmuseum
Permanent confectionery 
exhibition with 100 different 
ornamental works.

10. Surber zeneautoMata éS fonográf MúzeuMa
Mechanikus zenegépek, zenélő 
dobozok, gépzongorák, zenélő 
órák és kíntornák.
Surber’s Museum für 
Musikautomaten und 
phonographen
Musikautomaten, Spieldosen, 
automatische Klavieren, Musik-
uhren und Drehorgeln. 

Surber’s museum of automatic musical instruments and 
phonographs
Musical instruments from the time, when there were no radios 
and record players to the 50’s of the last century.

11. cadillac MúzeuM

A márka fejlődése a ‘20-as 
évektől a ‘90-es évekig. Járművek, 
információk. 

cadillac Museum 
Die Geschichte des Cadillac aus 
den 20-er Jahren zu den 90-er 
Jahren. Fahrzeuge, Informationen.

cadillac Museum History of the Cadillac from the twenties to 
the nineties. Vehicles, information.

12. főtéri plébániateMploM
1386-ban Laczkfi István nádor az 
általa betelepített ferenceseknek 
építtette a templomot.
pfarrkirche
Die hat Palatin Istvan Laczkfi  
1386 für die Franziskaner 
bauen lassen, die durch ihn dort 
angesiedelt waren.
parish church
It was built by “Palatine” 
István Laczkfi in 1386 for the 
Franciscans who were settled 
here by him.

13. KarMelita baziliKa
1930-ban épült. Nagyságával méltán 
kapta a Basilika Minor rangot.
basilika des Karmelitenordens
Sie wurde 1930 erbaut. Wegen 
ihrer Größe trägt sie den Titel 
„Basilica Minor“.
carmelite basilica
It was built in 1930. With it’s size 
and sidealtars, it deserved the 
name ‘Basilica Minor’.

14. evangéliKuS teMploM

A neobarokk templom építése 1928 
nyarán kezdődött adományokból

evangelische Kirche
Der Aufbau der Kirche hatte im 
Sommer 1928 nach      Spenden-
aktionen begonnen

evangelical church
The building of the church began 
after a fundraising in the summer 
of 1928

15. reforMátuS teMploM
Erdélyi építészeti stílust idéző 
templom az 1932-ben épült

reformierte Kirche
Die wurde 1932 erbaut. Ihr 
Baustil erinnert einen an die 
Architektur von Siebenbürgen.

presbyterian church
The church bears the marks of 
the Transylvanian architectural 
style. 

16. pethő-ház, zSinagóga
A Zsinagóga helyén már 1769-
ben zsidó imaház állt. Pethő-
ház: középkori kúria.Itt született 
Goldmark Károly zeneszerző.

pethő-haus, Synagoge
Die Synogoge wurde an der Stelle 
des ehemaligen Gebetshauses 
um 1780 gebaut. Pethő-Haus: 
In diesem mittelalterlichen 
Landhaus ist der Komponist 
Károly Goldmark geboren.

pethő-house, Synagogue
The synagogue was built in the place of a little tabernacle in 
around 1780. Pethő-House: The mediaeval mansion was rebuilt 
in the 18th century. Károly Goldmark composer was born here.

17. dongó-ház

A népi barokk stílusú lakóház 
ma népművészeti alkotóházként 
működik.

dongó-haus
Im Volksbarockstil gebautes Haus 
dient heute als Handwerkshaus.

dongó-house
The folk baroque house operates today as a facility for arts and 
crafts.

18. Szendrey Júlia Szülőháza
Itt született Petőfi Sándor 
felesége 1828-ban, akinek apja 
a Festetics uradalom tiszttartója 
volt.

geburtshaus von Júlia Szendrey
Hier ist Júlia Szendrey, Frau des 
grössten ungarischen Dichter, 
Sándor Petőfi, geboren.

birthplace of Júlia Szendrey
Júlia Szendrey, wife of the greatest Hungarian poet Sándor Petőfi, 
was born here.

19. fenéKpuSzta
A római kori hatalmas erődből 
ma csak a déli kapu, a bazilika 
és egy raktárépület romjai 
láthatóak. 

fenékpuszta
Von der grossen römischen 
Festung sieht man nur die Ruine 
des südlichen Tor, der Basilika 
und des Lager. 

fenékpuszta
A huge Roman fortress was here once from which only the ruins 
of the south gate, the basilica and storage can be seen today.  

20. állatparK
Őshonos vadfajok, magyar 
kutyafajták és háziállatok a 
Festetics Imre állatparkban

tierpark
Urheimatliche Wildtiere, 
ungarische Hunderassen und 
Farmtiere 

zoo
Native wildlife species, 
Hungarian dog breeds as well 
as farm animals

21. MadárgyűrűzéS
Sérült madarak, tojás-,fészek-  
gyűjtemény, tanösvény 
vogelberingung
Vogelschutzstation, Eier-,
Nestsammlung, einheimische 
Haustiere
bird-ringing
Injured birds, nestlings, 
egg-nest collection,  fowler 
doctrine-path, indigenous 
animals

22. vároSi Strand

Szigetfürdő ·  lidós part · Balaton alakú medence · vízi-csúszda · 
játszóterek · sportpályák · esténként buli

badeinsel · sandiger Lidostrand · Balatons Becken · Wasserrutsche · 
abends Unterhaltungsprogramme 

island bath · sandy shores · pool with the shape of the lake · water 
slides · evening entertaining programs

23. libáS Strand

Száz éves fák · játszótér · természetes gyermekpancsoló
hundertjährige bäume · Spielplatz · natürliches Platschenbereich
hundred-years old trees· playground · natural paddle pool

24. heliKon Strand 

Szép környezet · családias hangulatú · gyermekjátszótér · csúszda
Schöne Strandlage · familiären Flair · Spielplatz · Rutsche
nice familiar environment · playground · slider · sand pit
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     Balaton
1. feSteticS KaStély

Festetics György nevéhez 
fűződik a kastély könyvtárának 
építése, az első Helikoni Ün-
nepségek és a Georgikon, Euró-
pa első agrár-felsőoktatási 
iskolájának megalapítása is. 
Unokája, II. Tasziló révén 
hercegi rangig jutott csa-

lád könyvtára az egyetlen eredeti formában megmaradt főúri 
magángyűjtemény. A kastély ma múzeum. Parkjában találjuk az 
Eiffel tervei alapján készült pálmaházat.

Schloss festetics
Die Bibliotek vom Schloss wurde von György Festetics aufgebaut.  
Er organiesierte das erste Helikon Literatur Festival und 
gründete die Georgikon, die erste Agrar-Hochschule Europas. 
Dank seinem Enkelkind, Tasziló II. erhielte die Familie den 
Herzogsrang. Die Bibliotek ist die einige in origineller Form 
gebliebene aristoktatische Privatsammlung in Ungarn. Das 
Schloss funktioniert heute als Museum. In ihrem Park findet man 
das Palmanhaus, dessen Gebäude durch den Planen von Eiffel 
gebaut wurde. 

festetics palace
György Festetics let the library of the palace built, organised the 
first Helikon Literature Festival and established the first European 
agricultural university, the Georgikon. Thank to his grandchild, 
Tasziló II the family was given the title of Duke. The library is 
the only one original baronial private collection in Hungary. The 
palace functions as a museum today. An orangery can be found in 
its park, the building of which was designed by Eiffel.

1/a. hintóMúzeuM 
Több mint 30 hintó és kocsi a 
18-19. századból. 
Marstall Museum
Mehr als 30 historische 
Kutschen und Karossen. 
coach Museum
More than 30 historical coaches.

1/b. vadáSzati MúzeuM
5 földrész, 6 vadász, 150 vadfaj 
trófeái
Jagdmuseum  
5 Kontinenten, 6 Jäger, 
Tropheen von 150 Wildarten

hunting Museum  
5 continents,  6 hunter, trophies of 150 kind of wild animal

1/c. történelMi ModellvaSút KiállítáS 
Európa legnagyobb terepasztala
historische Modelleisenbahn 
ausstellung
Der Grösste in Europa
historical Model railroad 
layout
The biggest in Europe

2. georgiKon  MaJorMúzeuM

A Georgikon egykori majorjában 
ma gazdag mezőgazdasági esz-
köz- és gépgyűjtemény, mester-
ségi műhelyek, agrártörténeti, 
néprajzi kiállítások láthatók.

das georgikon Museum für Meierei
Das ehemalige Gehöft der Georgikon Uni dient als Museum, wo man 
eine reiche landwirtschaftliche Geräte- und Maschinensammlung 
sowie agrargeschichtliche Ausstellungen anschauen kann.
georgikon Manor Museum
The former farm of the Georgikon University functions as a 
museum where a rich collection of agricultural tools and machines, 
workshops as well as agricultural exhibitions can be seen.

3. balatoni MúzeuM
A Balaton és vidéke régiségeit, 
természeti- és néprajzi tárgyait, 
az itteni emberek életét, a 
hajózás és a fürdőkultúra 
történetét mutatja be.
balatoner Museum
Das Museum stellt die Antike 

des Balatons und der Region, die naturgeschichtliche und 
volkskundische Gegenstände, das Leben der lokalen Leute, wie 
auch die Geschichte der Schifffart und Badekultur dar.
balaton Museum
The museum displays the antiquities, the natural and 
ethnographical characteristics of Lake Balaton and its vicinity as 
well as the life of the local people and the history of the shipping 
and bathing culture.
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6/c. noSztalgia- éS giccS MúzeuM 
Minden ami érdekes, látványos és 
múlt idéző 1800-tól napjainkig.
nostalgiemuseum 
Alles was interresant und 

sehenswert ist, von 19 Jh. bis heute.  
nostalgia Museum
Everything which is interesting, spectacular from the 1800’s until today.
6/f. erotiKuS panoptiKuM

A reneszánsz irodalom pajzán 
históriái
erotisches panoptikum
Erotische Geschichte der 
Rainessaince Literatur

erotic Wax figures
Erotic stories from the Renaissance literature  

6/g. Kínzó MúzeuM
Kínzások a középkortól 
napjainkig.
horrorarium 
Folter vom Mittelalter bis 
Gegenwart.

torture Museum 
Tortures from the mediaeval times until today.

7. rádió éS televízió MúzeuM 
A rádiózás, a televíziózás és a 
szórakoztató ipar fejlődése.

Museum für radio und tv
Die Entwicklung der Rundfunk-  
und Fernsehtechnik sowie der 
Unterhaltungsindustrie.

radio and television Museum
The development of radio, television broadcasting and entertain-
ment industry.

8. egzotiKuS hüllő éS rovar KiállítáS
Rovarok és hüllők 5 földrészről, 
1300 lepkefaj
Schmetterling und egzotische 
reptilien ausstellung

Insekte und Reptilien aus 5 Kontinenten, 1300 Schmetterlingarten

butterfly and exotic reptile exhibition
Insects and reptiles from 5 continents, 1300 kind of butterflies

6/a. babaMúzeuM
A magyar tájegységek népviseletei 
közel 700 porcelánbabán

puppenmuseum
Stellt die ungarische Trachten-
geschichte durch etwa 700 
Porzellanpuppe dar

doll Museum
Hungarian folk costume history by almost 700 porcelain dolls

6/b. vidor JátéKMúzeuM 
Gyermekkorunk legszebb 
pillanatai. 100 év 10.000 játéka.

vidor Spielzeugmuseum
Unsere schönsten Kindheit-
errinerungen. 100 Jahre, 10.000 
Spielzeuge.

vidor toy Museum 
The bests of our childhood. 100 years, 10.000 toys.

6/d. cSigaparlaMent
A magyar Parlament makettje 
4,5 millió tengeri csigából épült

Schneckenparlament 
Das ungarische Parlament aus 
4,5 Millionen Seeschnecken

Snail parliament 
The Hungarian Parliament from 4,5 million sea snails

6/e. történelMi panoptiKuM

Közel 40 életnagyságú magyar 
híresség viaszszobra korhű 
öltözetben

historisches panoptikum 
Etwa 40 lebensgrösse Waxfiguren 
berühmter ungarischen Leute in 
zeitgetreuer Kleidung

historical Wax figures 
Almost 40 life-sized wax figures of famous Hungarian people in 
period dresses

4. vároSháza 
1769-ben megyei szálláshelynek 
építették. Az épület 1935 óta a 
Polgármesteri Hivatal székhelye.
rathaus seit 1935, das Gebäude 
selbst wurde im 1769 als Komitats- 
unterkunft erbaut.

town hall since 1935. 

5. balaton KongreSSzuSi Központ éS Színház
Az egykori Uránia Filmszínház 
helyén épült. Az épület 2002-ben 
újult meg.
balaton Kongresszentrum und 
theater
balaton congressional centre 
and theatre
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