
I. Városnéző séták  
Séták kb. 1–1,5 km 2–3 óra 
 
1. Műemlékek nyomában 
A „Műemlékek nyomában” séta során megismerkedhetünk Ráckeve város műemlékeivel és szobraival. 
Útvonal: Tourinform Ráckeve – Eötvös utca - Savoyai Kastély– Árpád szobor – Ady Endre Gimnázium – Ács Károly 
Művelődési Központ – Keve Galéria és Kőtár – Kelemen László park – Árpád Múzeum – Patay László Városi Képtár 
– Vámház-II. Világháborús Emlékhely – Hősök szobra és Ráckeve 1956-os Emlékműve – Régi Városháza-Tűztorony 
Kilátó – Tourinform Ráckeve 
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2. A templomok nyomán 
Útvonal: Tourinform Rác-
keve – Szerb templom – 
Horváth Nepomuki János 
lakóháza (Szent János tér 
13.) – Nepomuki Szent 
János szobor – Horváth 
Nepomuki János síremléke 
(Katolikus temető) – Szent 
István szobor – Katolikus 
templom – János Vitéz 
Díszkút – Református 
templom – Szegedi Kis Ist-
ván sétány – Ráckevei Hajó-
malom – Szegedi Kis István 
sétány – Régi Városháza-
Tűztorony Kilátó – Tourin-
form Ráckeve  
 
 
  

II. Séta a Balabán lagúnához 
Táv: 8 km 
Nehézségi fok: könnyű 
Útvonal: Tourinform Ráckeve – Árpád híd – Duna Relax Wellness Hotel – Kovács J. Gy. sétány –Peregi Duna sor – 
Balabán utca – Vitorla utca 
Vissza: ugyanezen az útvonalon 
A híd város felőli hídfőjétől sétálunk át a túloldalra. A hídról akár északi, akár déli irányba tekintünk lélegzetelállító 
panoráma tárul elénk. Jobbra a Senki-szigetet és mögötte a Kerekzátony-szigetet látjuk. Balra a folyó közepén az An-
gyali-sziget húzódik. A messzi távolban napos időben, jó látási viszonyok mellett a Budai hegyek körvonalai rajzolódnak 
ki, sőt tiszta légviszonyok mellett a Gellért hegyen lévő Szabadság szobor alakja is kivehető. 
A hídról balra fordulva a sétányról jól megfigyelhetők a túloldal épületei. Az első a Patay László Városi Képtár, tőle 
nem messze egy fehér falú kis ház ablakszemei néznek a vízre. Ebben a házban élt és alkotott Patay László festőművész. 
Tekintetünk a Kelemen László parkra – a hajókikötőre – siklik, majd az Ady Endre Gimnázium épületegyüttese tűnik 
fel. A sétányon a Balabán félsziget csücskéig jutunk, de a félszigetre nem lehet bejutni, mert az út le van zárva. A fél-
szigetet arról az Anton von Balabanról nevezték el, aki az 1800-as évek elején a terület uradalmi fővadásza volt. 
A sétányról kisétálunk a Pe-
regi Duna sorra és a mű-
úton elérkezünk a Balabán 
utcához. A csatornán ke-
resztülívelő kis hídon lesé-
tálunk a vízpartra. A balra 
lévő kis zsákutcát is érde-
mes bejárni. A gimnázium 
légvonalát elérve vissza kell 
fordulnunk az útlezárás 
miatt. A Balabán utca föl-
dútján a Vitorla utcáig sétá-
lunk, innen visszafordulva 
az eddig bejárt szakaszon 
jutunk vissza túránk kiin-
duló pontjához. 
A Vitorla utcán túl csak a 
vállalkozó kedvűek menje-
nek tovább. Ezen a szaka-
szon az Angyali-sziget déli 
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csücskének vonaláig lehet eljutni fákkal, szúrós bokrokkal, magas aljnövényzettel sűrűn benőtt keskeny ösvényen. 
A vadregényes ösvény egy ház udvarában végződik. Az akadályok leküzdéséért viszont bőségesen megfizet a természeti 
szépségek és a háborítatlan nádasokból felröppenő vízimadarak látványa. Ennek a szakasznak a bejárása oda-vissza 
1 km, kb. fél órával növeli meg a túra időtartamát. 
 

III. Séta a Kerekzátony-sziget mentén 
 
Táv: 7 km 
Nehézségi fok: könnyű 

Útvonal: Tourinform Rác-
keve – Árpád híd – Döm-
södi út – Vasvári Pál utca – 
Somlyó utca – Virág utca – 
Gönczöl tér Fanyilas sétány 
– Gesztenyefa utca  
Vissza: Gesztenyefa utca – 
Berkenye utca – Szilfa utca 
– Fűzfa utca – Csalogány 
utca – Gönczöl tér – Virág 
utca – Somlyó utca – Vas-
vári Pál utca – Dömsödi út 
 
Az Árpád-híd város felöli 
hídfőjétől indulva a hídon 
keresztül érkezünk a Döm-
södi útra. A hídról balra és 
jobbra tekintve egyaránt 
pazar látvány tárul elénk. 

Balra nézve a folyó közepén látható az Angyali-sziget. Jobbra a Senki-sziget, mögötte a Kerekzátony-sziget látszik. 
Miután kigyönyörködtük magunkat, a hídról jobbra fordulva a Dömsödi útra térünk rá. A városnak ezt a részét Újte-
lepnek nevezik. A Duna Relax Wellness Hotelt és a Vadkacsa Szabadstrandot és Kempinget elhagyva jobbra befordulunk 
a Vasvári Pál utcába, majd a Somlyó utcán elsétálunk a Virág utcáig. Légvonalban elértük a Kerekzátony északi csücskét.  
A Gönczöl téren átvágva jobbra fordulva, a Fanyilas sétányra, a Duna folyásának irányában haladunk tovább. A széles 
partszakaszon könnyű a séta, közben hosszasan nyugtathatjuk szemünket a vízen, a növényzeten és a vízimadarakon. 
Légvonalban a Kerekzátony déli csücskéhez érve az ösvény a Dömsödre vezető hátsó műútba torkollik, balra az újtelepi 
víztorony látszik. 
Utunk itt visszafordul a város felé. A Gesztenyefa útról balra fordulva rátérünk a Berkenye utcára, majd a Szilfa, Fűzfa 
és Csalogány utcán át visszajutunk a Gönczöl térre. Innen folytatjuk az utat a Somlyó utca házai között a Vasvári utca 
– Dömsödi út – Árpád-híd útvonalon vissza a Tourinform Ráckeve irodához.  

 

IV. Túra a szigetbecsei Tőzike Tanösvényhez 
 
Táv: 14 km 
Nehézségi fok: könnyű 
Útvonal: Tourinform Ráckeve – Szegedi Kis István sétány – Skaricza Máté sétány – Kis-Duna sor – Keszeg sor – Szi-
getbecse, Napospart sor, Réti utca, Duna sor-Tőzike Tanösvény – Ráckeve Duna utca /Keszeg sor (gát) – Szulai-tó – 
Vörösmarty utca – Szent István tér – Kossuth Lajos utca – Tourinform Ráckeve  
A túra kiinduló pontja a Tourinform Ráckeve iroda. Utunk a Ráckevei Duna fűzfákkal és nádasokkal szegélyezett jobb 
partján visz végig Szigetbecse Napos-partig, ahol lakó- és hétvégi házak váltják egymást. Az út elejét – Szegedi Kis 
István sétány, Skaricza Máté sétány – térkővel kirakott sétányon tehetjük meg. Szerdai és szombati napokon ez egyben 
a Csónakos piac színhelye is. Innen rálátás nyílik a túloldalon lévő Duna Relax Wellness Hotelre, a Vadkacsa Szabad-
strandra és tőle jobbra kicsit távolabb a Senki-szigetre. A sétányon magunk mögött hagyva a Református Templomot, 
a Skarica Máté sétány egyik házának udvarán a házban lakó bádogosmester ügyességét dicsérő bádog gólyát és bádog 
kakast vehetünk szemügyre. 
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A sétány végétől is rendezett partszaka-
szon, a Kis-Duna soron sétálunk tovább. 
Amint elhaladunk a Horgásztanya Ven-
déglő előtt, a Keszeg sorhoz érve érde-
kes jelenséget figyelhetünk meg. Egy 
hatalmas törzsű fűzfa a közelében álló 
beton oszlopot körbe nőtte, törzsével 
körül öleli. Innen már jól látszik a kö-
vetkező sziget, a 32 holdon elterülő 
Kerek zátony, amely hivatalos megne-
vezése ellenére sohasem volt kör alakú. 
Egy beton teraszhoz érkezünk, ahol 
megállva érdemes visszanézni a hídra. 
A révátkelőt elhagyva az ösvény hol 
könnyebben, hol nehezebben járható, 
ami csak annyit jelent, hogy gyakrabban 
kell a lábunk elé nézni. Hamarosan egy 
elágazáshoz érünk a szigetbecsei Czár 
Strand Büfénél. Itt Szigetbecse irányába 

indulunk tovább a Réti utcán. A Réti utcáról kanyarodva a Duna sorról nyílik a Tőzike Tanösvény. Nevét az egyik leg-
szebb ártéri virágról, a tavaszi és őszi tőzikéről kapta. Öt információs tábla kíséri utunkat, melyek mindegyike más témát 
dolgoz fel (pl. vizes élőhelyek, helyi vadászat jellemzői). A tanösvényen található játszótér és kilátó, ahonnan kiválóan 
megfigyelhetjük az itt élő madarakat. 
Az ártéri területen tovább haladva ismét elérjük a gátat (Duna utca/Keszeg sor). 
A gáton sétálva is gyönyörködhetünk a természet látványában: balra a szántóföldek, és az azokat övező erdők, jobbra 
a háztetők fölött is jól látható Duna gazdag növény- és állatvilágával. A gát tetején visszasétálunk a Szulai-tóig, ahol két 
útvonal között választhatunk: vagy visszatérünk a Duna-pari sétányra, vagy a Vörösmarty utcán keresztül jutunk vissza 
a városközpontba. 
 

V. Túra a Csepel-sziget külső déli körén  
 
Táv: kb. 40km  
Nehézségi fok: közepes 
Útvonal: Tourinform Ráckeve, Dömsödi út – Kék Duna sétány – Dömsöd, Tutaj utca – Akácos utca – Felső Dunapart 
– Petőfi utca – Szabadság utca – Dunavecsei út – Tassi-zsilip – Makád, Gyála sor – Királyréti Duna sor – Szigetbecse, 
Napospart sor – Ráckeve, Vörösmarty utca – 
Tourinform Ráckeve 
 
Fedezzük fel gyalogosan a Csepel-sziget külső 
déli részét! Tourinform Ráckeve irodától indu-
lunk és átkelünk az Árpád-hídon. A Dömsödi 
úton sétálunk dél felé, míg elérünk Dömsödig. Itt 
érdemes megpihenni a Petőfi-fa árnyékában – 
ahogy a legenda szerint Petőfi Sándor is tette a 
Piroslik már a fákon a levél című verse megírása 
közben. Majd a Dunavecsei úton a (gáton) Tass 
felé vesszük az irányt, és elsétálunk egészen a 
Tassi-zsilipig. Ahogy átkelünk a zsilipen, látni fog-
juk, ahogy a Kis-Duna és a Nagy-Duna összeér. 
Átérve egy kis pihenő után északra fordulunk, és 
előbb a Gyála soron, majd a Királyréti Duna 
soron, a Kis-Duna mellett haladva eljutunk Szi-
getbecsére. Itt megnézhetjük a híres fotográfus, 
André Kertész emlékházát, és sétálhatunk a Tő-
zike tanösvényen. Innen már csak 4 kilométer, és 
megérkezünk Ráckeve központjába. 
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