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A Kis-Duna mente térség hazánk egyik leg-
csodálatosabb vidéke, amely a fővárostól 
néhány kilométerre délre található. Külön-
leges, akár több napra szóló turisztikai kí-
nálatát elsősorban a Duna határozza meg, 
de a vízi élmények mellett számos látnivalót 
és érdekességet is tartogat. Egyedülálló 
technikatörténeti gyűjtemény a Csepel 
Autógyár „termékeiből”, az ország egyetlen 
működő hajómalma, Európa egyik legna-
gyobb 20. századi egybefüggő szekkója, 
Magyarország egyetlen fennmaradt gótikus 
szerb temploma mind a Ráckevei-Duna-ág 
és környékének érdekességeit gazdagítja. 
Az itt található 21 település mintegy 100 
látnivalóval és programmal vár egész évben 
– legyen szó egy nyári hajókirándulásról a 
Kis-Dunán, egy őszi szüreti-gasztronómiai 
fesztiválról, egy testet-lelket átmelegítő 
téli wellnessprogramról vagy egy könnyed 
tavaszi kirándulásról.
Fedezd fel a térséget, mely a változatos 
természeti értékek és az épített örökségek 
mellett aktív kikapcsolódási lehetőségeket, 
színes kulturális programokat és gazdag 
gasztronómiai élményeket is kínál.

Kis-Duna Mente TDM Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Damjanich utca 19.
E-mail: info@kisdunamente.hu
www.kisdunamente.hu

Tourinform Ráckeve
2300 Ráckeve, Eötvös u. 1.
E-mail: rackeve@tourinform.hu
www.tourinformrackeve.hu

Fotók: Fajta Attila, Ghile Gábor, Horváth 
Mónika, Engyel Gábor, Jakab Gergely,  
Sziklavári Sándor, Szemán Péter,  
Gere Ágnes, Depositphotos
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TOP 5 LÁTNIVALÓ 
a Kis-Duna mentén
1

  HAJÓMALOM, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma
  2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, amelyet lakossági kezde-

ményezésre építettek újjá az eredeti írásos emlékek, dokumentumok, fotók és rajzok alapján.  
A különleges malom abból az időből származik, amikor még a ráckeveiek jelentős része molnár-
ként dolgozott: a jó idő beköszöntével a hajómalmot – amely otthonukként is szolgált – felhúz-
ták a Nagy-Dunára, ahol a víz sodrását kihasználva őrölték meg a gabonát. 
Ráckeve, Szegedi Kis István sétány, hajomalom.rackeve.hu

  Magyar–Viking Találkozó   
  Itt rendezik meg minden évben a Magyar–Viking Találkozót, ahol a 10–11. századi 
magyarok és viking harcosok életét ismerheted meg. Ilyenkor bemutatásra kerülnek 

olyan több száz éves mesterségek, mint a kovács, nemezes, fafaragó, ötvös, szalagszövő, 
fazekas, íjkészítő és a vesszőfonó, láthatod a korabeli jószágokat, a gyógynövénykertet, 
a veremházat, a jurtákat, a vikingek sátrait. Megkóstolhatod a 10. századi magyar ételeket: 
például a kemencében sült lepényt, a kölesgancát vagy a birka üstönyt, de kipróbálhatod azt 
is, hogy milyen egy igazi vikinghajó. 
A középkori játékokon és ügyességi feladatokon – például íjászkodás, kopjahajítás – Te is 
próbára teheted ügyességedet, de részese lehetsz a hagyományos vérfocinak is, amelyet 
mezítláb, meztelen felsőtesttel, egyedi szabályok szerint játszanak a játékosok!

PROGRAMTIPP!

    EMESE PARK, a középkori múzeumfalu
    Szigethalmon, egy 12 hektáros területen az Árpád-kor kel életre. A park – amelynek 
egyes részei a mai napig is épülnek – életszerűen és szórakoztatva tárja eléd a 10–11. 
század varázslatos világát és mindennapjait. Egy „ispáni várat” és a hozzá tartozó falut 
találsz itt, ahol a várispánság népe (a park munkatársai) korhű viseletekben, autentikus 
eszközökkel végzik a mindennapi tevékenységeiket: például a kézművességet, az állattar-
tást, a növénytermesztést, a halászatot vagy épp a fegyveres harc gyakorlását. Láthatsz 
itt Szent István-kori lakóépületeket, betekinthetsz korabeli kézműves műhelyekbe, megnéz-
heted a hatalmas lovagi csarnokot és annak kiállításait, de kipróbálhatod az íjászatot, 
valamint csónakázhatsz egy középkori hajóval is. A park egy „élő történelem”!
Szigethalom, Rákóczi u. 147., www.emesepark.hu

TUDTAD?   … hogy a ráckevei Hajómalom hazánk egyetlen, ma is működő hajómalma?  
  A ráckevei vízimalom hazánk utolsó hajómalmának, az ún. Gyurcsik-féle 12-es 
sorszámú hajómalom működő rekonstrukciója. A Hajómalom ma múzeumként 

működik, ahol vasárnaponként bemutatót tartanak: a malomban háromféle lisztet 
őrölnek, amelyből akár vásárolhatsz is a molnártól.

Ráckeve, a négytornyú város

Ráckevét négytornyú városnak 
is nevezik, hiszen szinte min-
denhonnan látszik a régi Város-
háza kovácsoltvas erkélyes 
tűztornya, valamint a katolikus, 
a református és a szerb-orto-
dox templomtorony.

NE HAGYD KI!  RÉGI VÁROSHÁZA – TŰZTORONY-KILÁTÓ
  A szecessziós stílusú, tornyos, új városháza 1901-
ben épült fel a középkori régi városháza helyén. 
Épületében jelenleg a Ráckevei Járási Bíróság és 
a Gyermekkönyvtár működik, valamint 2009-től 
megnyitotta kapuját a Tűztorony-kilátó, amely a 
Ráckevei kistérségben egyedülálló élményt nyújt.
Ráckeve, Kossuth L. u. 4.

  A közel 40 méter  
  magas Tűztorony- 
kilátóból pazar körpa-

noráma fogad: tiszta időben tökéle-
tesen kiveheted a budai hegyeket, 
Kiskunlacházát, a kis-dunai szi-
geteket, Százhalombatta és Ercsi 
tornyait, de akár a Velencei-domb-
ságot is, az itt élők pedig felülről 
is megkereshetik saját házukat, 
közvetlen lakókörnyezetüket.

A téli időjárási viszonyokra tekin-
tettel a kilátó szezonálisan, április 
elejétől október második hétvégéjé-
ig tart nyitva. Vezetések a nyitva-
tartási időben minden egész órakor 
indulnak.
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TOVÁBBI LÁTNIVALÓK

    Úszóláp Tanösvény
     Ezt az egyedülálló természetvédelmi értéket testközelből is tanulmányozhatod a rendkívül 

hangulatos szigetszentmiklósi Úszóláp Tanösvényen. Az egykori iszapból megszilárdult zátonyon 
tudsz gyalogolni, a vízelvezetők felett pedig fahidak vezetnek. Táv: 600 méter, idő: kb. 30 perc. 

      Minden év augusztus  
    29-én, Nagyboldogasszony ünnepén 
a templom zsúfolásig megtelik, mert a 
környékről és a távolabbi települések-
ről idesereglő szerb-ortodox lakosság 
találkozót tart a templomban.

…hogy hazánk egyetlen fenn-
maradt gótikus szerb-ortodox 

templomát Ráckevén találod?
A templomot a törökök elől idemenekülő 
rác kereskedők kezdték el építeni a 15. 
század második felében. 

Az idő múlásával a templom egyre díszesebb lett 
és gyarapodott: a 16. században két reneszánsz 
stílusban épült mellékkápolnával bővült, a temp-
lomkertben álló harangtorony pedig barokk 
stílusú.  
A templom belseje gazdagon díszített: a rokokó 
ikonosztáz mellett bizánci freskók díszítik a fala-
kat, a lábazattól egészen a mennyezetig. 
A templomban, melynek befogadóképessége  
kb. 300–400 fő, az ortodox szokásoknak megfele-
lően ülőhelyek nincsenek, csak néhány támaszko-
dószék van a falak mentén. 
A templom az ún. Szerb Porta részét képezi.  
A kőfallal körülvett területen megtalálod még a 
templom mellett a különálló, barokk harangtor-
nyot, a harangozó házát, valamint idetartozik 
még a plébániaház és egy reneszánsz iskola-
épület is. A kertben több mint 200 éves, görög 
feliratú sírboltokat is találsz. 
Ráckeve, Viola u. 1.

  NAGYBOLDOGASSZONY-SZERB TEMPLOM
  A középkor értékes műemlékegyüttese az 
úgynevezett Szerb Porta Ráckevén, mely-
nek legjelentősebb épülete a Nagyboldog-
asszony-templom.

TUDTAD?

A török időkből fennmaradt egy legen-
da, miszerint egy janicsár fegyverével 
átdöfte a templom egyik ikonját, majd 
amikor kilépett az ajtón, rögtön meg-
halt. Emiatt a török sereg nem rongálta 
meg a keresztény templomot. Az át-
döfött ikon egyébként megtekinthető 
Szentendrén, az Ortodox Múzeumban. 

ÉRDEKESSÉG

    CSEPEL AUTÓ GYÁRTMÁNYMÚZEUM   
    Az egykori Csepel Autógyár területén létre-

hozott muzeális intézményben gépjárműveket, 
alkatrészeket, fényképeket és dokumentumokat 
láthatsz. A kiállítás leglátványosabb darabjai 
azok a ma is üzemképes teherautók, amelyek az 
itt készült járművek teljes spektrumáról adnak 
áttekintést, az 1950-es évektől az 1980-as évek 
végéig. Továbbá vannak itt sebváltók, kardánten-
gelyek és hozzájuk kapcsolódó részletes műszaki 
leírások, fotók, valamint az autógyárral kapcsola-
tos könyvek, kiadványok, köztük az egykori üzemi 
lap bekötött példányai is.  
A múzeum áprilistól október végéig, előzetes be-
jelentkezés alapján, élő tárlatvezetéssel ingyene-
sen látogatható. 
Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park,  

TIPP!

ÚSZÓLÁPOK
Taksony, Szigetszentmiklós, Dunavarsány és Szigetcsép térségében húzódik Európa második leg-
kiterjedtebb úszólápja. (A legnagyobb ilyen képződmény a Földközi-tengerbe ömlő Rhone folyó 
deltájában található.) Ez a víz felszínén lebegő, úszó „szárazulat” egy speciális növényi társulás, 
amely többnyire nádból, sásból és gyékényből áll. Kiterjedése 700 hektár. Ezek a szigetszerű 
képződmények ritka, védett növény- és állatfajok élőhelyei, megtalálható itt számos orchideaféle 
és tőzegmohafaj, valamint szürke- és törpegém, bölömbika vagy cigányréce is. Halak közül a réti 
csík vagy a lápi póc érdemel említést. Az úszólápoknak fontos szerepük van a vízminőség védel-
mében: víztisztító szerepük jelentős, mivel az úszólápok növényzete képes megkötni a vízben 
oldott tápanyagokat, hogy azokat tőzeg formájában elraktározza.

  …hogy a templom szekkója az egyik 
legnagyobb 20. századi egybefüggő 

szekkó Európában? A Patay László 
festőművész által festett kép kb. 625 m2, 
amelynek fő témája: Jakob álma.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-TEMPLOM
A copf sílusban 1791–1799 között épült egyhajós 
katolikus templom tornya a homlokzatba simul.  
A főoltár képét Falconer József festette 1800 körül, 
belső szekkóit pedig a Ráckevén élt Patay László 
Munkácsy-díjas festőművész alkotta 1994-ben. 
Látogatásához előzetes bejelentkezés szükséges. 
Telefon: + 36 70 637 6648
Ráckeve, Szent István tér 19.

 

TUDTAD?

4
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Az 1950-60-as évek 
folyószabályozási 
munkái során hajó- 
zási útvonalat épí-
tettek a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna-
ágban. A kotrás so- 
rán kitermelt iszapot 
a part mellett záto-
nyokban halmozták 
fel: így létrehoztak 
egy sekély vizű te- 
rületet, amelyen  
később megtelepe-
dett egy különleges 
természeti csoda. 
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TUDTAD?

LAKIHEGYI ADÓTORONY
A rádióadó 314 méteres magasságával 1933-as átadása óta 
Magyarország legmagasabb építménye. Az ipari műemlék 
2006-ban történt felújítását követően a solti adó tartaléka-
ként funkcionál. Az elnyújtott oktaéder alakú vasszerkezetet 
amerikai tervek alapján dolgozták át a Csepel-szigeti homokos 
talajviszonyoknak megfelelően a Magyar Állami Vas-, Acél- és 
Gépgyárban, Masszányi Károly mérnök irányításával. A Rádió 
Bp1 műsorát sugározta 1944-ig, amikor a háborúban felrob-
bantották. 1946-ban újraépítették, s 1985-ben ipari műemlék-
ké nyilvánították.
Tömege 280 tonna, amit egy 178 méter sugarú körben 8 darab, 
egyenként 220 méter hosszú feszítőkötél tart meg. Szélessége 
a talpnál mindössze 65 cm, középen 14,65 méter, felül 1,39 
méter. A vasszerkezet teljes tömegét kettő, egymással szembe 
fordított, porcelán csonkakúp és az ezekbe ágyazott acélfél-
gömbök tartják. A porcelánkúpok 9 cm vastagok, üregesek és 
a súlyterhelés mellett a kellő szigetelést is biztosítják.
Szigetszentmiklós, Lakihegy városrész

TUDTAD?

A művész szoros kötődése Szigetbecséhez élete végéig megmaradt, ezért örömmel fogadta a 
tervet, hogy felépítenek számára a faluban egy, a régi rokoni portához hasonlatos házat. Kertész 
ennek az épülő múzeumnak küldte el 120 eredeti, szignált fotográfiáját, majd a művész halálát 
követően ide került New York-i lakásának néhány bútora és személyes használati tárgya is.
Szigetbecse, Makádi út 40., www.szigetbecse.hu

ANDRÉ KERTÉSZ EMLÉKMÚZEUM
Szigetbecse André Kertész (1894–1985), a 20. szá-
zadi fotográfia talán legismertebb alkotóművészé-
nek emlékét hűen őrző múzeummal büszkélkedhet. 

  … hogy a magyar származású 
alkotóművész életének legfontosabb 

helyszíne Szigetbecse volt? Gyermek- és 
ifjúkorában nyaranta sok időt töltött az 
itt élő rokonainál. Első felvételein meg is 
jelenik az itteni táj és annak lakói. 

   … hogy a tornyot ipari alpinisták kiképzésére 
is használják? Megmászása több mint kétórás 

erőpróbát igényel, de megéri, hiszen csodás látvány 
fogadja őket az ország legmagasabb építményéről.

  …hogy Lórév nemcsak Pest megye, hanem az ország egyetlen szerb többségű 
települése? Az alig 300 lakosú, apró község a Csepel-sziget déli részén máig őrzi 

hagyományait, erről tanúskodnak például a kétnyelvű, magyar-szerb utcatáblák is.

TUDTAD?

Lórévi ZICHY-KÁPOLNA
A Lórév határában található kápolnához az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc egyik kevésbé ismert eseménye 
kötődik. Görgei Artúr tábornok 1848-ban itt akasztatta fel 
az árulónak tartott gróf Zichy Ödönt. Fejér megye volt al-
ispánját azzal vádolták, hogy összejátszott Magyarország 
ellenségeivel.
A falun kívül, a lórévi komp közelében, a Duna árterében 
álló sajátos hangulatú romantikus kápolnát 1859-ben a 
Habsburg család emeltette Zichy Ödön emlékére. A neogó-
tikus stílusú, egyhajós, homlokzati huszártornyos épületet 
téglaburkolat borítja. A homlokzatokat finom kőfaragvá-
nyok díszítik.  
A keresztboltozatos hajóból csúcsíves diadalív vezet a 
boltozatos szentélybe. A fehérre festett, aranyozott díszí- 
tésű, neogót stílusú, fából készült oltáron középen a meg-
feszített Krisztus, kétoldalt pedig a Szűzanya és Mária 
Magdolna szobra látható. Az ártéri környezet, a füves, er-
dősávval szegélyezett terület egyedi hangulatot kölcsönöz 
a kápolnának.
A kápolna látogatható, a kulcsát a Rév Büfében kell elkérni.
Lórév, Duna-part

  …hogy a szigetszentmiklósi anyag hazánk leggazdagabb citeragyűjteménye? 
  Láthatsz itt többféle citerát, köztük Molnár Imre által készített hasas koncert-

citerákat, muzeális értékű citerákat, valamint a citera rokon hangszereit, így például 
megtalálható az epinette, a kantele, a bendzsó vagy a tambura is.

TUDTAD?

MOLNÁR IMRE CITERAGYŰJTEMÉNY
A szigetszentmiklósi gyűjtemény létrehozója Molnár 
Imre népi iparművész, aki saját hangszergyűjteményét 
1996-ban a városnak ajándékozta azzal a céllal, hogy 
az érdeklődők számára hozzáférhető legyen.  
A gyűjtemény azóta is gyarapodik, jelenleg 133 hang-
szer található benne. A díszes hangszerek között az 
alföldi csikófejes citera igazi hungarikumnak számít: a 
magyar folklór jellegzetes alkotása.
A látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges. 
Telefon: + 36 24 530 980
Szigetszentmiklós, Tököli u. 19., 
www.sargahaz.com/muzeum/aj.php

TIPP!

MAGYAR ZARÁNDOKÚT
Az Esztergomtól Máriagyűdig mintegy 431 km hosszú zarándokút 
útvonala a hazai szent helyeket érintve halad északról déli irányba, 
országhatártól országhatárig, és három nagy történelmi zarándok-
utat is keresztez. (Haladhatsz rajta Jeruzsálem, Róma és Santiago 
de Compostela irányába is.) A Magyar Zarándokút áthalad a Ráckevei- 
Duna-ág és térségén is, érintve Szigetszentmiklós, Ráckeve, Sziget-
becse és Tass településeket. 

  Érdemes a kitérőkkel gazdagított, közel 600 km-es útvonalat 
is végigjárnod, és az ismert kegyhelyek mellett felfedezni Eu-

rópa egyik legnagyobb, 20. századi egybefüggő szekkóját magáénak 
tudó katolikus templomot Ráckevén.
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ÉRDEKES HELYEK A KÖRNYÉKEN
János vitéz-díszkút
A ráckevei Szent István téren 
található egy díszkút, melynek 
tetején János vitéz és kedvesé-
nek, Iluskának alakja látható. 
Létrejöttének alapját egy legen-
da képezi, miszerint Petőfi Sán- 
dor a János vitéz alakját egy 
ráckevei jobbágyfiúból lett hu- 
szárkapitányról, Horváth Nepo-
muki Jánosról mintázta. Sír- 
emléke és egykori lakóháza 
(Szent János tér 13.) ma is meg-
található a városban. A hosszú 
ház kapubejáratát befalazták, 
de az épület udvari részében fel-
fedezhető az egykori tulajdonos 
címere. Jelenleg nem látogatha-
tó, magántulajdonban van.

TASSI-ZSILIP
A Ráckevei-Dunán, a Csepel-
sziget déli csúcsánál található 
a kedvelt kirándulóhely.  

A zsilip feladata a Duna-ág víz-
szintszabályozása, valamint le-
hetővé teszi a hajózást a Duna 
folyam irányába. A Kis-Duna és 
Nagy-Duna közötti szintelto-
lódás 4 méter, ennyire emelik 
vagy csökkentik a vízszintet a 
kamrában várakozó hajóknak, 
amelyek ki- és belépnek a 
Nagy-Dunáról a Kis-Dunára.  
A gyalogos hídról Te is megnéz-
heted a zsilipelés folyamatát.

SZENT ANNA-KÁPOLNA
A kápolna sorsa évszázadokon 
át viharos volt, a 18. század 
végén késő barokk stílusban 
átépítették, 1944-ben rommá 
lőtték. Tököl város határában 
található értékes műemléket 
csak 1985-ben állították hely-
re, harangját 2015-ben kapta.

                                         
      

Évente egyszer tartanak itt 
szentmisét: július utolsó vasár-
napján, búcsú idején. 

ÉLETFA 
A 2007-ben készült műalko-
táson 2001. január 1-jétől a 
Szigetbecsén született gyerme-
kek nevét és születési dátumát 
helyezik el. Minden évben, az 
anyák napi ünnepség keretén 
belül rakják fel a tűzzománc 
emblémákat, amelyeket Fodor 
Piroska képzőművész készít.  
Jelenleg több mint 110 gyer-
mek neve található az életfa 
ágain.

A Kis-Duna mente családdal, kisebb gyerekkel is tökéletes célpont, ha kirándulni vagy kikapcso-
lódni szeretnél. Számos látnivaló, természeti szépség és izgalmas program vár itt egy helyen, 
amelyeket a kisebbekkel is érdemes megnézni, bebarangolni, átélni, hiszen számukra is élményt 
jelentenek. Íme néhány kedvcsináló ötlet:

Gyerekekkel 
Izgalmas programok családoknak

CSALÁDI VADASPARK 
A Szigethalmi Vadaspark kellemes környezetben 
állatsimogatóval, állatetetéssel, pónilovaglással, 
játszóterekkel, valamint piknikezési lehetőséggel 
vár. Itt Magyarország legkisebb személyszállí-
tásra alkalmas kisvasútját is kipróbálhatod, 
amely méretei miatt hazánkban egyedülálló 
látványosság és élmény.
Szigethalmi Vadaspark és Állatsimogató
Szigethalom, Rákóczi utca 159., 
szigethalmivadaspark.hu

LOVASKOCSIKÁZÁS Ráckevén
Különleges városnézés egyedi igényekre szabva! 
A város felfedezésére különböző stílusú és mére-
tű lovaskocsik állnak rendelkezésre. A program 
előzetes egyeztetés alapján vehető igénybe 
(2–14 fő esetében).

EMESE PARK, az "élő történelem"
Egy Szent István-kori falu Szigethalmon, ahol a 
10–11. század varázslatos világát és minden-
napjait ismerheted meg a családdal együtt.
Szigethalom, Rákóczi u. 147., emesepark.hu
Bővebb információt az Emese Parkról 
a 4. oldalon találsz.

GUMISZOBA JÁTSZÓHÁZ
Kellemes környezetben, 1300 négyzetméteren 
várják a gyermekeket és szüleiket jó és rossz 
időben egyaránt! Trambulin, légvár, labirintus, 
babasarok (0–5 éves korig), pingpongasztal, 
csocsóasztal, dartstáblák, léghokiasztal, Play-
Station4-sarok, ketrecfoci közül lehet választani, 
de lézerharc, szabadulószoba és falmászóterem 
is rendelkezésre áll ez extrém kihívásokat ked-
velő tinik számára. Babzsákok, játékok, rollerek, 
biciklik, labdák és sok egyéb, ami csak arra vár, 

EURÓPA MÉRFÖLDKŐ
Szigethalmon a Dísz téren 
található emlékművet a 
2004. május 1-jei csatlakozás 
alkalmából adták át, amely az 
akkori európai uniós fővárosok 
és Szigethalom közötti távolsá-
gokat jelöli.

PETŐFI-FA
Dömsödön, a Kis-Duna partján 
található az a hatalmas tölgy-
fa, amelynek lombja árnyéká-
ban vetette a költő papírra a 

"Piroslik már a fákon a levél" 
című csodálatos költeményét.
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hogy játsszanak vele! A szülőknek ingyenes 
parkolással, WiFi-vel, TV-vel és büfével teszik 
kellemesebbé és gondtalanabbá az itt-tartózko-
dását.
Szigetszentmiklós, Gyári út 72., agumiszoba.hu 

SZABADSTRANDOK a Ráckevei-Duna-ágon 
Ha természetes víz mellett szeretnél kikapcso-
lódni kisebb gyerekkel, több helyen van rá lehe- 
tőséged: a szigetcsépi, szigetszentmártoni vagy 
a ráckevei szabadstrandok gyermekbarát helyek, 
ahol játszóterek, büfék, mosdók és egyéb kényel-
mi szolgáltatások teszik kellemessé az ott-tartóz-
kodást.
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Ráckeve

MAKÁD, a családok paradicsoma
Makád a Csepel-sziget utolsó települése ugyan, 
azonban hívogató vizeivel és csendességével 
az elsők közé sorolható. Itt minden a pihenésről 
szól: a közvetlen vízparti, teljesen felszerelt 
apartmanok, az aktív időtöltéshez szükséges 
kiegészítők – kerékpár- és vízi sporteszközök – 
mind az élménydús kikapcsolódást segítik.
Makád, makad.hu

AQUAPARKOK, ahol a család minden tagja felüdül

Aqua Land Termálfürdő
Élmény minden cseppjében! A vízi komplexum 
főszezonban nyitva tartó Aqua Park részlege az 
élménymedencékkel, csúszdaparkkal és különbö-
ző sportolási lehetőségekkel nyújt felejthetetlen 
élményeket az egész családnak. Ugyanakkor a 
létesítmény fedett fürdője és szolgáltatásai egész 
évben várnak.
Ráckeve, Strand u. 4., aqua-land.hu

TANÖSVÉNYEK
A Ráckevei-Duna-ág és környékének igen gaz-
dag természeti értékeit érdemes újból és újból 
felfedezned, melyet kiépített tanösvények segí-
tik. A vadregényes Taksonyi Tanösvény izgalmas 
sétát ígér: hidak, fapallók és kilátóteraszok 
várnak, a gyerekek hal formájú fajátékkal, álla-
tos kirakóval és nyomfelismerővel játszhatnak. 
A pallókon színes madarak is csücsülnek, jól 
mutatva a térség élővilágát. 

A szigetbecsei Tőzike Tanösvény könnyedén 
teljesíthető, akár babakocsival vagy kisgyer-
mekekkel is végigjárható, akik különösen örülni 
fognak túra közben a játszótérnek és a kilátó-
nak, ahonnan kiválóan megfigyelhetik az itt 
élő madarakat. Szintén izgalmasnak ígérkezik 
a szigetszentmiklósi Úszóláp Tanösvény, ahol 
az információs táblák segítségével az itt élő 
madarakat és a vízparton élő egyéb állatfajokat 
ismerheted meg.

Bővebb információt a tanösvényekről 
a 22. oldalon találsz.

Oázis Wellness Park
Ha az aktív sport örömét, az ellazulást vagy a 
pihenés élményét keresed, ne hagyd ki az Oázis 
Wellness Park szolgáltatásait sem, ahol az egy 
négyzetméterre jutó sportlétesítmények száma 
egyedülálló az országban! 
Szigetszentmiklós, Tököli út 184., oaziswellness.hu

Bővebb információt a csobbanási lehetőségekről a 19. oldalon találsz.

HUNGARIkUM GOMBFOCI HÁZA MÚZEUM
A gombfoci nem gyerekjáték, persze gyermekek 
is játszhatják! Úgy alakult ki, hogy a mesterek, 
edzők – a régi hadvezérekhez hasonlóan – "le- 
makettezték" a sajátjaik és az ellenfél lehetséges 
mozgását, taktikáját. A gombfocit a magyar 
elme változtatta játékká, majd sporttá.
A múzeumban kiderül, hogy Magyarország hány 
alkalommal nyert Világ- és Európa-bajnokságot 
asztali labdarúgásban, hogyan néz ki a 101- 
szeres válogatott Bozsik József gombfociasztala, 
de találhatók itt dedikált futball-labdák is – töb-
bek között a "legendák labdája" Eusebio és Tóth  
II. József aláírásával, emellett pedig Rui Costa 
és sok más világsztár dedikált mezét is megcso-
dálhatod.
Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca, 2-es 
üzletsor, 8-as üzlet, gombfocihaza.hu

FAKÓ FALVA – Jurtaszálló és Lovas élménybirtok
Ráckeve közelében, egy igazi tanyán, állatok  
közelségében vár Fakó Falva, ahol megismer-
heted, milyen egy tanyasi környezetben az élet. 
Lovakat, rackákat, törpemalacokat, nyuszikat,  
a tanyavilág őshonos állatait láthatod itt. Kipró-
bálhatod a Kunfakó hátaslovakat, a nyári nomád 
táborokban pedig a gyerekek, az állatok gondo-
zása mellett, izgalmas programokon vehetnek 
részt. Lovagolnak, íjászkodnak, kipróbálhatják 
a szivacskardharcot és egyéb hagyományőrző 
játékokat.
Ráckeve, Fakó tanya 1., 
www.facebook.com/fakofalva
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4+1 EXTRÉM ÉLMÉNY szárazföldön, vízen és levegőben
Ha már felfedezted a térség természeti kincseit, megnézted a nevezetességeit, láttál kiállításokat, 
vagy ittál egy finom pohár bort, jöhet egy kis adrenalinnövelés, valami különleges élmény!

1 Sportlövészet
Ráckevén szabadtéri, Tökölön fedett pályát találsz, legyél profi vagy 
amatőr lövész. 300 darabos fegyverarzenál és szakképzett lövészveze-
tők várnak. A kisebbek íjászprogramokon vehetnek részt, ahol hagyo-
mányos magyar, szkíta és longbow íjjal próbálkozhatnak,14 éves kortól 
pedig a légpuskalövészetben próbálhatják ki magukat.

2 Selfie Boat
Sétahajózás a Ráckevei-Duna-ágon – kicsit másképp! 8 fős Pontoon 
Passion Line hajóval „csónakos” városnézés Ráckevén, kis-dunai kirándu-
lás, buli előtti hangulatfokozás, piknik, reggeli, gyertyafényes vacsora, 
családi, baráti összejövetelek, vagy csak a megszokottól eltérő módon 
történő szabadidő-eltöltésre foglalható.

3 Paintball
Tökölön a korábbi katonai laktanya és a repülőtér területén található a  
8 részből álló pálya. Izgalmas, kalandos kikapcsolódást ígér akár az 
erdőt, akár az árokrendszerben való lopakodást, esetleg a kaszárnya- 
harcot választod. A közeli pizzériából pedig hamar odaér a rendelt étel is.

4 Sétarepülés
Éld át a repülés felszabadító érzését! www.pilotaakademia.hu

+1 Motorcsónakkal a Kis-Dunán
Élvezd a természet és a víz harmóniáját motorcsónakkal!  
Száguldás helyett 15 km/óra a maximális sebesség, de a  
látvány mindenért kárpótól.

Aktívan
a Kis-Duna mente térségben!

Fantasztikus természeti adottságainak, izgalmas 
kulturális örökségének köszönhetően a Kis-Duna 
mente térsége kiválóan alkalmas a kirándulásra, 
az aktív pihenésre: túrázás, kerékpározás, evezés 
vagy horgászás mellett kaland- és élmény-
parkok, szabadtéri vagy extrém spotok közül 
válogathatsz kedvedre, és megismerkedhetsz a 
környék természeti és kulturális értékeivel is.

A RÁCKEVEI-DUNA-ÁG
A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág a Duna folyó egyik jelentős mellékága, a Csepel-sziget északi 
csúcsánál ágazik el, majd 57,3 km-rel lejjebb Tassnál, a sziget déli csúcsánál torkollik újra a 
folyamba. A főággal a 257 km2-nyi területen elhelyezkedő Csepel-szigetet öleli körül, amely-
nek partvonala 180 km hosszú.

A környék legértékesebb természeti kincse a 700 hektárnyi területen található – Európában a 
2. legkiterjedtebb – úszóláp, Taksony, Szigetszentmiklós, Dunavarsány és Szigetcsép térségében.

A Csepel-sziget és a Ráckevei-Duna-ág ideális kirándulóhely: sok napfény, halban gazdag 
Duna-ág, Szigetcséptől Tassig fürdésre is kiválóan alkalmas partszakasz, számtalan élmény- 
program várja a kicsiket és nagyokat, a pihenni vagy a sportolni vágyókat egyaránt. Részt  
vehetsz kajak-kenu túrákon, hajós programokon vagy sárkányhajóversenyen is.

TUDTAD? …hogy a Tüskevár című film jelentős részét a Ráckevei-Duna-ág dunaharaszti 
és dömsödi szakaszán forgatták?

Balin Tőkés réce Kecskebéka

Szürke gém Függő cinege Mocsári teknős Nagy kócsag
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CSOBBANÓS élmények
A térség legnagyobb vonzerejét a Duna adja. Több szabadstrandot is találsz a Ráckevei-Duna-
ág partján, ahol kellemes környezetben élvezheted a folyó homokos partját, tiszta vizét. De a 
hűvösebb vagy a téli időszakban is lehetőséged van a családi csobbanásra a térségben található 
aquaparkokban. 

Aquaparkok
Aqua Land Termálfürdő
Élmény minden cseppjében! A vízi komplexum 
főszezonban nyitva tartó Aqua Park részlege 
az élménystrandolás mellett csúszdaparkkal, 
gyógy- és termálvizes medencékkel, valamint 
számos további szolgáltatással nyújt felejthetet-
len kikapcsolódást. A létesítmény fedett fürdője, 
az Aqua Spa részleg szolgáltatásai ugyanakkor 
egész évben változatos lehetőségeket kínálnak. 
Itt a medencék, a Vitál Központ, a masszázs-
világ, a gyógyászati szolgáltatások vagy a 
szaunaprogramok folyamatosan rendelkezésed-
re állnak. Az Aqua Land kiválóan alkalmas arra, 
hogy akár több napot is eltölts itt a családdal, 
hiszen az Aqua Land Termálfürdő szálláslehető-
ségei (kemping, faházas villapark), egész éves 
nyitvatartással, közvetlenül a fürdő területén 
találhatók. A szállásdíjak részleges vagy teljes 
fürdőhasználatot tartalmaznak. A termálfür-
dő területén az étkezés is biztosított, hiszen a 
Tókert Csárda számos ajánlattal és program-
mal vár. A szállóvendégek számára félpanziós 
ellátás is biztosított.
Ráckeve, Strand u. 4., www.aqua-land.hu

Oázis Wellness Park
Ha az aktív sport örömét, az ellazulást vagy a 
pihenés élményét keresed, ne hagyd ki az Oázis 
Wellness Park szolgáltatásait sem, ahol számos 
sportlétesítmény található.
Fedett wellness világukban nagyméretű pezsgő- 
és élménymedence, beltéri szauna, kültéri rönk- 
szauna, szolárium, gőzkabin, tepidárium, illetve 
hideg vizes csobbanómedence várja, hogy fel- 
frissülj és ellazulj. A hely sportközpont is egyben, 
ahol az úszás mellett tudsz teniszezni, squasholni, 
edzhetsz konditeremben, részt vehetsz aerobik-
órákon vagy személyi edzésen, de a masszázst is 
kipróbálhatod. A kényelmedet étterem és kávézó 
is szolgálja.
A nyári időszakban a szabadtéri strand 
csúszdaparkkal, kültéri medencékkel, foci- és 
strandröplabda pályával, büfével és fagyizóval 
várja a kicsiket és nagyokat. A komplexumban 
a szállás is biztosított, különböző típusú szobák 
foglalhatók.
Szigetszentmiklós, Tököli út 184., 
www.oaziswellness.hu
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Ráckeve

VÍZITÚRÁK evezősöknek
Számtalan lehetőség közül válogathatsz, ha szeretnél a Kis-
Dunán evezni és élvezni a vízitúrák izgalmas hangulatát.  
A Kis-Duna szigetei, öblei és lagúnái garantáltan izgalmas  
és tartalmas kirándulásokat jelentenek.

Kenuval a Kis-Dunán
Önállóan vagy szervezett túrákon ismerheted meg a vízi élet 
szépségeit, az úszólápok, a nádasok és lagúnák élővilágát.  
Egyre népszerűbbek a térségben rendezett kajak-kenu verse-
nyek (mint például a Kenu Maraton), amelyek az ország külön-
böző tájairól számos sportolót vonzanak ide.

  Szervezett túrák ráckevei indulással, könnyen 
  teljesíthető távokkal, étkezéssel, Hajómalom  

            Múzeum látogatással. www.kisdunakenutura.hu

Sárkányhajózás
Üde színfolt Ráckeve programpalettáján az évente megrendezett 
sárkányhajóverseny, sőt aki kedvet kap hozzá, az a versenyen 
kívül is bármikor kipróbálhatja ezeket a bérelhető hajókat a  
Kis-Duna nyugodt vizén.

HORGÁSZAT
Budapesttől délre, a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág mintegy 57 km hosszan kanyarog a Kvassay-
zsiliptől a Tassiig, megannyi zegzugos vízi ösvénnyel, strandolásra is alkalmas partszakasszal, 
hangulatos vízparti kirándulóhellyel és – természetesen – halban is gazdag faunával.
Jellemző halfajok: ponty, balin, dévérkeszeg, csuka, harcsa, kősüllő, réti csík, bodorka.
Ha horgászni szeretnél, javasoljuk, hogy a kijelölt horgászhelyekről, korlátozásokról és díjakról 
előzetesen tájékozódj a területileg illetékes horgászszövetségnél! www.rdhsz.hu

TIPP!
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Csak néhány útvonaltipp a kerékpártúrádhoz: Csepel-szigeti bringakör • Külső déli 
kör • Belső déli kör • Kétnapos túra • Szigeti hármas • Nagy-Dunától Kis-Dunáig • 
Csepeltől Tökölig. További információkért olvasd be a QR-kód-ot!

Az Eurovelo 6 kerékpárút a térségen is áthalad több települést is érintve, így kereke-
zés közben, nemcsak a Ráckevei-Duna-ág természeti szépségeit élvezheted, hanem  
a környék nevezetességeit, építészeti értékeit is felfedezheted.

Megtennél egy teljes kört úgy, hogy annak „nyoma is van”? Dokumentáld jelentléted  
a túra során! A részletes útvonalleíráshoz és a további teendőkhöz olvasd be a QR-
kódot!

Kerékpárral 
a környéken
Fedezd fel a Csepel-szigetet két- 
keréken! Többféle útvonalon járhatod 
be a szigetet, miközben meg tudsz 
állni felfrissülni, vagy épp betérni  
egy-egy érdekes látnivalóhoz.

Ne feledd! Bár vannak az útvonalon 
szervízpontok, ne csak magadat 
készítsd fel a túrára, hanem kerék- 
párodat is!

HAJÓKIRÁNDULÁSOK a Ráckevei-Duna-ágon
Kihagyhatatlan program a térségben a Ráckevei-Duna-ág és környékének felfedezése a vízről.  
Áprilistól októberig havonta várnak különböző programok szigetszentmiklósi vagy ráckevei indulás-
sal. A 1,5 órás sétahajóprogramon a Kis-Duna élővilágát ismerheted meg jobban, de a természeti 
értékeken felül egyéb érdekességeket is megtudhatsz.

Selfie boat
Könnyed sétahajózás vagy napközben egy 
baráti kávézás, este pedig egy pohár bor a 
Kis-Duna közepén – erre mind lehetőséged van 
a Selfie boaton. Ha pedig saját ötleted vagy 
kérésed lenne, a lelkes szervezőcsapat azt is 
segít megvalósítani.

Szabadstrandok a Ráckevei-Duna-ágon 
Ha szereted a természetes vizet, a sziget-
szentmártoni, a szigetcsépi és a ráckevei 
szabadstrandon kikapcsolódhatsz: játszó-
terek, büfék, mosdók és egyéb kényelmi 
szolgáltatások teszik kellemessé az ott-
tartózkodást. A folyamatosan szépülő szi-
getcsépi strandon röplabdapálya, homokos 
focipálya, kikötési lehetőség, bringatároló 
is található. A ráckevei szabadstrand árnyé-
kos parkjából pedig a „4 torony” páratlan 
panorámáját is élvezheted.
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Ráckeve

TUDTAD?   … hogy a Csepel-sziget partvonala hatszor olyan hosszú, mint a Velencei-tóé?  
 Ezt az utat teheted meg a Szigetkerülő hajókirándulással, ahol a zsilipelés élményét is 
megtapasztalhatod.

  Kis-Duna Vízi Fesztivál
Augusztus közepe, Ráckeve

A fesztivál izgalmas szabadidős programokkal, gyermek- és felnőttkoncertekkel, lampionos 
csónakfelvonulással és vízparti utcabállal szórakoztatja látogatóit.

PROGRAMTIPP!

Szigetszentmiklós 
Vízisport Egyesület
2310 Szigetszentmiklós, 
Rév sor 104.
Tel.: +36 20 231 9619

TnT Sziget Csónakkölcsönző
2310 Szigetszentmiklós, 
Kishajó kikötő
Tel.: +36 70 908 5954

Szigethalmi Közösségi Pont
2315 Szigethalom, V. utca 1.
Tel.: +36 20 532 2633

Kisdunakenutúra
2300 Ráckeve, Keszeg sor 7.
Tel.: +36 20 324 4055

Kis-Duna hajókölcsönző
2300 Ráckeve, Kis-Duna sor 1.
Tel.: +36 30 670 7717, 
+36 30 670 7737

Selfie boat – 
exkluzív kishajó vezetővel
2300 Ráckeve, 
Árpád híd hídfője
Tel.: +36 20 387 3096

KENU-, KAJAK-, SUP- ÉS MOTORCSÓNAKBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK:
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A fővárostól délre található Csepel-sziget sokszínű nemzetiségi hagyományokkal és kultúrával rendel-
kező települései gyöngyszemként helyezkednek el a Ráckevei-Duna-ág mentén, ahol akár több napra 
szóló élményekkel is gazdagodhatsz. A szabadidős tevékenység és a gasztronómia mellett a kultúra 
területén is számos lehetőséget kínálnak.

KULTÚRA

Petőfi Sándor Emlékmúzeum
A múzeum épülete 1823-ban épült, tehát Petőfi 
születésének évében. Az épület falai, gerendái, 
ajtajai – egy kivétellel – eredetiek, ahogy a tető-
szerkezet is. Alacsony épület, az akkori átlagma-
gasságnak, illetve a kifűthetőségnek megfelelő-
en. A múzeum négy helyiségből áll.  
A két nagyobban Petőfivel és a szüleivel kapcso-
latos relikviák másolatait láthatod, egy kisebb 
helyiségben, az ún. ’irodában’, Petőfi külföldi 
kiadású köteteinek borítómásolatait helyezték 
el, a negyedik helyiségben pedig az 1860-as évek-
ből, illetve a századforduló idejéből származó 
bútorokat, használati eszközöket állították ki.
A múzeumhoz tartozik az udvarban még egy 
épület, amely valaha – Petőfi itt-tartózkodása 
idején is – Kukucskáné (ragadványnév) gyógynö-
vényszárítója és -raktára volt. Az emlékházban 
megtekinthető még Bazsonyi Arany és Vecsési 
Sándor festőművész házaspár állandó kiállítása, 
a múzeum udvara pedig a Zenés Nyári Esték kul-
turális rendezvénysorozat hagyományos színtere.
Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., 
Tel.: +36 20 253 2589

Árpád Múzeum
1921-ben építtette Münich Jenő ráckevei nyom-
dász lakás és nyomdaműhely céljára. A múzeum 
állandó kiállítása bemutatja a térség régészeti 
emlékeit, a középkori múlt tárgyi és okleveles 
anyagát, Ráckeve történetének sorsfordulóit,  
a molnár céh dokumentumait és az utolsó hajó-
malom makettjét.
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 34.,  
Tel.: +36 24 519 035

Tanösvények
Taksonyi Tanösvény
A tanösvény Taksony és a Tak-
sonyi-sziget között elterülő öböl 
élővilágát mutatja be. Fapallós, 
néhol zegzugos úton haladva 
ismeheted meg az itteni élővi-
lágot, elsősorban a különböző 
madarakat.
Kis hidakon átkelve, kilátóte-
raszokról figyelheted meg e 
rejtélyes világ lakóit. A sűrű 
nádas, gyékényes közül néhol 
színes virágok és páfrányok 
bukkannak elő, sok helyen 
pedig közvetlenül a vízpartra is 
lesétálhatsz. Az ösvény mentén 
a fából faragott állatok által 
őrzött információs táblák
segítik a tájékozódást, melyek 
mellett mindenhol padokat 
helyeztek el. (Táv: 800 m)

Bakancsos túrák
A Ráckevei-Duna-ág és környéke kedvelt kiránduló- és pihenőhely, melynek igen gazdag természeti 
értékeit érdemes gyalogosan felfedezned. Ha szeretnél többet megtudni valamelyik természetvédel-
mi területről, annak növény- és állatvilágáról, indulj el a kiválasztott tanösvényen, s meglátod, mennyi 
szépségben lesz részed.

Szigetbecsei 
Tőzike Tanösvény
A tanösvény nevét az egyik 
legszebb ártéri virágról, a 
tavaszi és őszi tőzikéről kapta. 
Öt információs tábla segíti a 
tájékozódást, melyek mindegyi-
ke más témát dolgoz fel (pl. 
vizes élőhelyek, helyi vadászat 
jellemzői). A könnyedén teljesít-
hető táv kisgyermekekkel vagy 
akár babakocsival is bejárható. 
A túrát játszóterek és kilátók 
szakítják meg, ahonnan az itt 
élő madarak is megfigyelhetők.
Az ösvény területén padokat és 
esőbeállót helyeztek el.

Szigetszentmiklósi 
Úszóláp Tanösvény
A mintegy 600 m hosszú tan- 
ösvény jelentős természeti 
értéket képvisel, hiszen a tér-
ségben húzódik az összesen 
700 hektár területű különleges 
képződmény, az úszóláp. 
A hajóállomástól induló és a 
Kéktó Szabadidőpark vonaláig 
húzódó sétaösvényt 2002-ben 
hozták létre az egykori meder-
kotrás következtében kialakult 
homokzátonyon.  
Az ösvény mentén a fák és bok-
rok nagyra nőttek, a nádas és 
a gyékény megerősödött, és a 
part felé olyan elzárt, mocsaras 
öblözetek alakultak ki, ahol vízi-
madarak megközelíthetetlenül 
nevelhetik fészekaljukat.  
Az izgalmas ökológiai tanös-
vényen sétálva, figyelmesen 
nézelődve számos állatfajjal 
találkozhatsz, elsősorban ma-
darakkal, békákkal és siklókkal, 
amelyek megismerését infor-
mációs táblák is segítik.
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Patay László Városi Képtár
A városi képtárat 1997-ben nyitotta meg Ráckeve 
városa Patay László Munkácsy-díjas festőmű-
vész kezdeményezésére. A képtárban az ő képei 
mellett a 19-20. századi természetelvű magyar 
festőiskolák és -műhelyek képviselőinek festmé-
nyeit tekintheted meg.
Ráckeve, Kossuth L. u. 26., Tel.: +36 24 424 053

Régi Városháza – Tűztorony-kilátó
A Tűztorony-kilátóban 40 méteres magasságból 
élvezheted a pazar körpanorámát. A téli időjárási 
viszonyokra tekintettel a kilátó szezonálisan, 
április elejétől október második hétvégéjéig tart 
nyitva. Vezetések a nyitvatartási időben minden 
egész órakor indulnak. Bejelentkezés a ráckevei 
Tourinform irodában lehetséges.
Ráckeve, Kossuth Lajos u. 4.
Bővebb információt a városházáról és a kilátóról 
az 5. oldalon találsz.

Ádám Jenő Emlékház
Ádám Jenő (1896–1982) Kossuth-díjas érdemes 
művész, neves zenepedagógus Szigetszentmik-
lóson született. A 20. század egyik legnagyobb 
tanáregyénisége, a Kodály-módszer néven elter-
jedt új módszertan kidolgozója, karmester és 
zeneszerző. Szülőházában élettörténeti kiállítást 
láthatsz, valamint az eredeti szülőház berende-
zését is megtekintheted.
Szigetszentmiklós, Árpád utca 27.,  
Tel.: +36 24 368 264

  A térségben egész évben találsz különleges eseményeket: a hagyományőrző 
programok, a családi napok, a kiállítások vagy a sportesemények mellett gasztro- 

   nómiai, történelmi, helytörténeti és kulturális fesztiválok egyaránt gazdagítják a széles kínálatot.

SUMMERFEST FESZTIVÁL
Summerfest Fesztivál a Kis-Duna mente térség 
legkiemelkedőbb kulturális programja minden év 
augusztusában, amely közel 30 éves múltra tekint 
vissza. A magyar néptánckultúra jeles képviselői 
mellett mintegy 20 ország táncosai és zenészei is 
bemutatkoznak. Emellett színházi előadás, koncer-
tek, gyermekeknek szóló előadások, Duna-parti 
programok és az itt élő nemzetiségek néptánc-
együtteseinek előadásai színesítik a változatos és 
gazdag programkínálatot.
Százhalombatta, Szigetszentmiklós és Tököl
Augusztus
summerfestbatta.hu, summerfest.tokol.hu, 
summerfest.szigetszentmiklos.hu 

ŐSZI ÁSZOK FESZTIVÁL
Az Őszi Ászok Fesztivál a helyi kultúrértékeket köti 
egy csokorba, megőrizve azokat az új évezred szá-
mára. Elsősorban a horgászat, halászat, vadászat, 
borászat és egyéb ászok ünnepe, ahol a program- 
kínálatban szerepel halászléfőzés, borvásár, vad- 
ételek bemutatója, horgászverseny, színpadi bemu-
tatók, kézművesség, kirakodóvásár, kisállat-bemu- 
tató és még sok színes program.
Ráckeve, szeptember, akmk.hu

     TOVÁBBI PROGRAMOK
                   A KÖRNYÉKEN:  

PROGRAMTIPP!           

Nemzetiségek
A Csepel-sziget és a Kis-Duna mente igen sokszínű etnikai képet mutat. Még a 
12. században, II. Béla király idején érkeztek a sziget első szerb telepesei. Ezt 
követően az 1440-ben kapott kiváltságok alapján települtek ide, később pedig 
a törökök elől menekülő szerbek leltek itt otthonra. A német etnikum több szi- 
geti településen, elsősorban Szigetbecsén, Szigetújfaluban, Szigetszentmár-
tonban őrzi hagyományait, és az alföldi oldalon – például Taksonyban és Du-
naharasztiban – is nagy számban élnek. Halásztelek területén 1898 óta élnek 
bolgárok, akiknek, magas szintű kertkultúrájuk elterjesztésével, nagy szerepük 
volt Hermina-major, majd Halásztelek benépesítésében. A napjainkig megőr-
zött nemzetiségi szokásokat bemutató ünnepnapok, rendezvények és faluna-
pok igen komoly vonzerőt jelentenek a térség kulturális programkínálatában.

Savoyai-Kastély
Ráckeve legimpozánsabb épületét 1702-ben 
kezdtek el építeni Johann Lucas von Hildebrandt 
építész tervei alapján. A kastély a világi barokk 
építészet első hazai emléke. Alaprajza a francia 
Vauy-le Vicomte-i kastélyra, míg az épület maga 
a bécsi Rennwegen álló Belvedere palotára 
hasonlít. A homlokzaton található szobrok első-
sorban épületdíszítési feladatokat töltenek be. 
JELENLEG NEM LÁTOGATHATÓ! 
Ráckeve, Kossuth L. u. 95.
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Borok és pálinkák a vidéken
A Csepel-sziget egy része a legnagyobb magyarországi borvidékhez, a Kunsági Borvidékhez, azon 
belül is a Duna menti körzethez tartozik, ahol már a 17. században is termesztettek szőlőt. Ma itt 
készül az ország egyik legjobb rozéja.

Gál Szőlőbirtok és Pincészet
A szigetcsépi Gál Szőlőbirtok és Pincészetben inkább gyümölcsösebb, 
könnyedebb fehér-, illetve rozé borokat találsz. A leggyakoribb boraik 
a rajnai és az olaszrizling, a cserszegi fűszeres, a pinot noir és a kék-
frankos. Évek óta több hazai és nemzetközi díjjal jutalmazzák legjobb 
boraikat. 
2317 Szigetcsép, Szőlőtelep

erdős Bálint Borászata 
Erdős Bálint, a ráckevei családi borászat vezetője nagycsaládban él  
feleségével és hat gyermekével, a szőlészet-borászat mellett pedig  
presbiteri szolgálatot is teljesít a helyi református közösségben. 
2300 Ráckeve, Kastély u. 2.

Kevevára Pálinkaház 
2015-ben kezdte meg tevékenységét Ráckevén, ahol a mai kornak meg-
felelő, legkorszerűbb berendezésekkel készülnek a pálinkák. Mivel a Cse-
pel-szigeten jelentős szőlő- és gyümölcstermesztés folyik, így a minőségi 
pálinkafőzéshez helyben áll rendelkezésre a gyümölcsalapanyag.
2300 Ráckeve, Újhegy, Cukorka u. 2

         … hogy a Csepel-sziget Árpád fejedelem nyári szállása 
volt? Ráckevén Árpád fejedelem emlékére szobrot állí- 

             tottak, a Duna-hidat, valamint több létesítményt is róla neveztek el.
             A Kevevára Pálinka védjegyeként ők is az Árpád fejedelem megnevezést választották.

TUDTAD?

Zimmet Kropf’n (fahéjas fánk)
A Zimmet Kropf’n Szigetújfalu sváb lakosságának jellemző ünnepi süteménye, melynek egyedisége 
sütésének módjában és az ehhez szükséges speciális eszközben rejlik. 
A Zimmet Kropf’n készítésének nagy mestere Firnigl Mihályné, Cilike, aki a községi rendezvényeken 
süti a fánkot. 

A vízi birodalom és a sok-sok látnivaló felfedezése közben érdemes gasztronómiai élményeket is 
gyűjtened, hiszen ezen a vidéken több különleges ételt, díjnyeretes bort és kiváló pálinkát is meg-
kóstolhatsz a családias és hangulatatos vendéglátóhelyeken.

GASZTROélmények

Helyi specialitások a Kis-Duna mentén
A Duna kultúrákat, embereket és különböző gasztronómiai szokásokat köt össze, évszázadok óta 
szervezi az itt élők életét. Tette ezt például a Kis-Duna bal partján lévő Dömsödön Lajos bácsi 
halásszal és a sváb gyökerekkel rendelkező szigetújfalusi Cili nénivel is. A dömsödi halászlét és 
Cili néni fahéjas süteménykülönlegességét neked is meg kell ismerned! Íme a receptek, amelyek 
segítségével Te is el tudod készíteni őket otthon a konyhádban.

Dömsödi halászlé
Elkészítjük a hagymás alapot, majd be-
letesszük az oda szánt dunai apróhalat 
és ami a szeletelésből maradt. Minél 
többféle halból készül – a keszegfé-
lék, törpeharcsa, kárász, balin, sügér 
mind jó bele, kivéve a csukát! – annál 
ízletesebb lesz a halászlé. Rakjunk 
hozzá lecsót vagy friss paprikát és 
paradicsomot, egy-két gerezd fokhagy-
mát, kevés őrölt borsot. Felöntjük annyi 
vízzel, hogy betakarja a halat. Körül-
belül másfél-két órát forraljuk száraz 
akácfával tüzelve, mert füstjének íze is 
hozzátartozik a halléhez. Ha megfőtt 
a lé, kiszedjük a nagyobb csontokat és 
a gerincet, majd az egészet átpasszí-
rozzuk. Az elkészült alaplét visszatesz-
szük a bográcsba, felforraljuk, majd 
beletesszük a lesózott halszeleteket, s 
az egészet készre főzzük.

Elkészítés módja: 
A hozzávalókat a háj kivételével tésztává gyúrjuk, majd 2-3 cm vas-
tagra nyújtva kiterítjük, és középre egy csíkban elhelyezzük a hájat. 
A tésztát alulról és felülről, valamint jobbról és balról is ráhajtjuk, 
majd ismét kinyújtjuk és hajtogatjuk. Ezt félóránként megismételjük 
körülbelül 4-5 alkalommal. Az utolsó hajtogatás-nyújtást követően 
2-3 mm vastagra nyújtjuk, és kisebb tenyérnyi nagyságú téglala-
pokat formázunk belőle. A téglalapokat henger alakú, speciális 
sütőeszközre rögzítjük, és forró olajban kisütjük. Fahéjas porcukor-
ba forgatva tálaljuk.

Hozzávalók: 30 dkg darált háj • 3 tojássárgája • 50 dkg liszt • 
2,5 dl tej • csipet só • olaj a sütéshez • fahéjas porcukor
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• Bodorka Étterem és Panzió (Dunavarsány)
• Ezüstpart Büfé (Makád)
• Garden Café (Szigetszentmiklós)
• Horgásztanya Vendéglő (Ráckeve)
• Kis-Duna Étterem és Panzió  
    (Szigetszentmiklós)
• Maki Büfé (Tass)
• Mártoni Csárda (Szigetszentmárton)
• Nádfedeles Csárda (Csepel)
• Rózsa-sziget Büfé (Tass)
• Szegedi Kis István sétány (Ráckeve)
• Szigetbecsei Lovasudvar és Farm  
    (Szigetbecse)
• Szigetcsépi Strand (Szigetcsépe)
• Szigethalmi Közösségi Pont (Szigethalom)
• Tanösvényi játszótér, Lángosos  
    (Szigetszentmiklós)
• Tassi Halászcsárda (Tass)
• Vakvarjú Csónakház (Pesterzsébet)

Piacok

Dunaharaszti piac
A térség egyik legnagyobb piacát Dunaharasztiban találod, ahol szerdán és szombaton a zöldség-
gyümölcstől a ruházati cikkeken át a kézműves holmikig mindent megtalálsz. A piac mellett nagy 
területen parkoló áll rendelkezésre, de menetrend szerinti buszjárattal is könnyen megközelíthető. 
Dunaharaszti, Móricz Zsigmond utca, a vasút és az úttest között

Halásztelki Hangyapiac
Szombatonként a Hangyapiacon tipikus vásári forgatag mellett, családias hangulatban, helyben 
készült ételeket is kóstolhatsz. 
Halásztelek, Kisgyár utca 23.

Ráckevei „csónakos piac” 
A ráckevei „csónakos piac” elnevezését onnan kapta, hogy egykor a termelők és vásárlók is nagy 
számban érkeztek ide csónakkal a környező szigetekről és településekről. Természetesen ma is 
gyakran kötnek ki vízi járművek a parton a nevezetes szerdai és szombati piacnapokon. Ilyenkor  
a helyi és környékbeli őstermelők portékáiból válogathatsz, kóstolgathatsz hamisítatlan piaci han- 
gulatban, de érdemes egy kellemes sétát is tenned a fűzfákkal szegélyezett Duna-parti sétányon. 
Ráckeve, a Duna-part Szegedi Kis Istvánról és Skarica Mátéról elnevezett szakasza

VENDÉGLÁTÓHELYEK  
Duna-parti
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Családoknak

Thermal Camping és Faházas 
Villapark AquaLand**** 
2300 Ráckeve, Strand utca 4.
Tel.: +36 20 405 3355
villapark@aqua-land.hu
aqua-land.hu/Szallas  
Leányvár Fogadó
2300 Ráckeve, Leányvári erdő 1.
Tel.: +36 30 265 2646,  
+36 24 535 478
leanyvar@leanyvarfogado.hu
leanyvarfogado.hu 
Duna Parti Vendégház 
2351 Szigetbecse, hrsz.094/22
Tel.: +36 70 418 0450
partihazszigetbecse@gmail.com
partihaz.hu

Fiataloknak

Session Hotel **** 
2300 Ráckeve, Termál sétány 1.
+36 20 227 4355
info@sessionhotel.hu
sessionhotel.hu
Mártoni Csárda 
Rendezvényház és Fogadó 
2318 Szigetszentmárton, 
Dunapart-alsó utca 1.
Tel.: +36 70 448 8104
info@martonicsarda.hu
martonicsarda.hu
Oázis Wellness Park 
és Panzió 
2310 Szigetszentmiklós, 
Tököli út 184.
Tel.: +36 24 468 997
info@oaziswellness.hu
oaziswellness.hu

Szenioroknak 

Duna Relax Hotel ****
2300 Ráckeve, Dömsödi u. 1-3.
Tel.: +36 24 523 230
recepcio@wellnesshotel.hu
wellnesshotel.hu

Posta köz Apartman 
2300 Ráckeve, Posta köz 1.
Tel.: +36 30 274 0891
baba-haz.73@gmail.com
Petre Ház 
2300 Ráckeve, Kis-Duna sor 3.
Tel.: +36 24 485 666, 
+36 30 944 1258
petrehaz@gmail.com

Diákcsoportoknak

Ifjúsági Élmény Tábor 
2315 Szigethalom, 
Rákóczi u. 159
Tel.: +36 70 372 8403
info@elmenyhalomtabor.hu
elmenyhalomtabor.hu
Szigetújfalui Vendégház
2319 Szigetújfalu, Diófa u. 11.
Tel.: +36 70 333 7251
onkormanyzat@szigetujfalu.hu
Fitness Sziget 
Ifjúsági Szálláshely
2335 Taksony, Sziget sétány 5.
Tel.: +36 30 948 4221
fitness-sziget@invitel.hu
fitness-sziget.hu

Horgászoknak
 
Préri 
Horgásztó Apartman
2344 Dömsöd, 51-es főút 
46-47. km-nél
Tel.: +36 30 274 0489
info@prerihorgaszto.hu
prerihorgaszto.hu
Dunaweekend Apartmanok 
2322 Makád, Gyálai üdülősor
Tel.: +36 30 949 4331
siroattilane@gmail.com
dunaweekend.hu
Kisdunaszállás 
2300 Ráckeve, Kerek-zátony 31.
Tel.: +36 20 612 6948, 
+ 36 20 324 4055
info@kisdunakenutura.hu
kisdunaszallas.hu

Kerékpárosoknak 

Bálványos Sport Panzió 
2300 Ráckeve, Dömsödi út 34.
Tel.: +36 70 459 3036
zakarias.gabor1@gmail.com
Kincses Sziget Apartman
2300 Ráckeve, Eötvös u. 15.
Tel.: +36 70 366 6769
kincses.sziget.apartman@gmail.com
hpkincsessziget.hu
Castrum Vendégház 
2318 Szigetszentmárton, 
Kossuth L. u. 63.
Tel.: +36 30 838 0821
info@castrum.hu, castrum.hu

Hajósok, evezősök részére

Dömsödi FaházSor Üdülő 
2344 Dömsöd, 
Alsó-Dunapart sor 33/b.
Tel.: +36 20 989 0500
info@taborod.hu, domsod.org
Vadkacsa Szabadstrand 
és Kemping 
Tel.: +36 70 610 87 83
Fehér Gém Üdülő 
2315 Szigethalom, 
Dunasziget utca 102.
Tel.: +36 24 889 229, 
+36 70 372 8403
titkarsag@vszk.eu, fehergemudulo.hu

Üzleti utazók részére

Airport Szálló
2316 Tököl, Airport Ipari Park, 
Hermina u. 7., 
Tel.: +36 30 962 2722
airportszallo@gmail.com
airportszallo.hu

További információ 
a térségben található

szálláshelyekről: 
tourinformrackeve.hu/

szallashely

SZÁLLÁSHELYEK
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