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Bejeléntkezés  és jegyértékesítés:



régi Városháza és tűztorony – kilátó

A középkori alapo-
kon nyugvó, lebon-
tott, régi városháza
külsejét ma már csak
néhány emlék alapján
tudjuk rekonstruálni.
Az épületet a 17.
században többször
átépítették, legko-
rábbi ábrázolása egy
1800-as évek elején
készült rézkarcon ma-
radt ránk.



A szecessziós,
tűztornyos épü-
letet 1901-ben
emelték a kö-
zépkori város-
háza helyén. A
képviselő-testület
1902 januárjában
már itt tartotta
gyűlését az új ta-
nácsteremben.

Az épület ere-
detileg teljesen
zárt udvarú és
kerengős volt. 

Az emeleti tanácsteremből (jelenleg házasságkötő teremként használják) a kovácsolt-
vas korlátú erkélyre juthatunk. 

A padlástérben a gerendák nagy része még eredeti.
Az átjáró alatt látható az épület mestergerendája,
amelyen az ácsmesterek aláírása és az 1901-es dátum
látható. 

Az épület tornya tűzjelző toronynak épült, amely-
ben sokáig állandó tűzjelző szolgálat működött;
később a vezetékes telefonok terjedésével már csak
aratás idején figyelték onnan a környéket. Az állandó
szolgálat idején a tűzőrök párban dolgoztak. 

Mivel a környék teljesen sík,
ezért tiszta időben nagyon
messzire el lehet látni, a kb.
30m magas toronyból. észa-
kon a Budai hegyeket a TV to-
ronnyal, távcsővel pedig akár a
János-hegyi kilátót is láthatjuk.



Információk
nyitva tartás:

Minden év április első hétvégéjétől október második hétvégéjéig. 

A kilátó a nyitva tartási időben, minden egész órakor látogatható!

Pontos nyitva tartásról minden esetben előre érdeklődjön a Tourinform Ráckeve
irodában.

14 éven aluli gyermekek szülői vagy pedagógusi felügyelettel látogathatják!
A kilátó kizárólag saját felelősségre látogatható!
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Képeket köszönjük az Árpád Múzeumnak, Engyel Gábornak, Jakab Gergelynek és Sabján Gábornak.

Üzemeltető:
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