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Bélapátfalva (Węgry ; okolice) 

Bílá Voda (Czechy, kraj ołomuniecki ; okolice) 

Brzozowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo) 

Carei (Rumunia ; okolice) 

Czernica (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Gaszowice ; okolice) 

Diósjenő (Węgry ; okolice) 

Dojlidy (Białystok ; część miasta) 

Dorog (Węgry, komitat Komárom-Esztergom ; okolice) 

Dunajská Streda (Słowacja ; okolice) 

Dziechcinka (Wisła ; część miasta) 

Dzielnica Czterech Świątyń (Wrocław ; część miasta) 

Elsterwerda (Niemcy) 

Eppingen (Niemcy) 

Evershot (Wielka Brytania ; okolice) 

Fabryczna (Wrocław ; część miasta) 

Fehérgyarmat (Węgry ; okolice) 

Felsőgalla (Tatabánya ; część miasta) 

Gądów Mały (Wrocław ; część miasta) 

Głębce (Wisła ; część miasta) 

Gmina Biały Bór (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki) 

Gmina Cisek (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski) 

Gmina Reńska Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski) 

Gmina Strzelce Opolskie (woj. opolskie, pow. strzelecki) 

Gmina Subkowy (woj. pomorskie, pow. tczewski) 

Gödöllő (Węgry ; okolice) 

Gyöngyös (Węgry ; okolice) 

Hajdúnánás (Węgry ; okolice) 

Hatvan (Węgry ; okolice) 

Hédervár (Węgry ; okolice) 

Hjertøya (Norwegia, okr. Møre og Romsdal ; wyspa) 

Jászberény (Węgry ; okolice) 

Jezioro Kamionkowskie (Warszawa) 

Jędrzejowice (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gm. Bodzechów) 

Kál (Węgry ; okolice) 

Kanał Bystry (Augustów, woj. podlaskie) 

Kapuvár (Węgry ; okolice) 

Kispalád (Węgry ; okolice) 

Kisterenye (Węgry ; okolice) 

Kisvárda (Węgry ; okolice) 
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Kozanów (Wrocław ; część miasta) 

Księstwo Nyskie (1302-1810) 

Łazarz (Poznań ; część miasta) 

Méhtelek (Węgry ; okolice) 

Mosonmagyaróvár (Węgry ; okolice) 

Nagykálló (Węgry ; okolice) 

Nyírbátor (Węgry ; okolice) 

Park Narodowy Big Bend (Stany Zjednoczone) 

Park w Reptach i dolina rzeki Dramy (zespół przyrodniczo-krajobrazowy) 

Pásztó (Węgry ; okolice) 

Sárospatak (Węgry ; okolice) 

Sátoraljaújhely (Węgry ; okolice) 

Sądecczyzna (kraina historyczna) 

Stary Sielec (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Jutrosin) 

Strekov (Słowacja ; okolice) 

Szentendre (Węgry ; okolice) 

Szikszó (Węgry ; okolice) 

Szirák (Węgry ; okolice) 

Ścinawka (rzeka) 

Tata (Węgry ; okolice) 

Tatabánya (Węgry ; okolice) 

Tereswa (Ukraina, obw. zakarapacki, rej. tiacziwski ; okolice) 

Ulanowice (Lubawka ; część miasta) 

Vác (Wegry ; okolice) 

Valea lui Mihai (Rumunia, okr. Bihor ; okolice) 

Vámospércs (Węgry ; okolice) 

Vásárosnamény (Wegry ; okolice) 

Yeovil (Wielka Brytania ; okolice) 

 

 

 

 


