A RÁCKEVEI DUNA-ÁG ÉS KÖRNYÉKE
DER DONAU-ARM VON RÁCKEVE UND UMGEBUNG
RÁCKEVE DANUBE AND ITS SURROUNDINGS

ÜDVÖZÖLJÜK A NAGY-DUNA
ÉS A KIS-DUNA MENTÉN
21 település mintegy 100 látnivalója és programja várja látogatóit egész évben: legyen szó egy nyári hajókirándulásról a Kis-Dunán, szüreti – gasztronómiai fesztiválról ősszel, egy testet-lelket átmelegítő téli wellness
programról, vagy egy könnyed tavaszi kirándulásról!
A Csepel-sziget és a Kis-Duna mente térség két központja, Szigetszentmiklós és Ráckeve. Előbbi ipartörténeti emlékeire, utóbbi pedig a Magyar Kultúra Városa
2010 címre lehet leginkább büszke, a gazdag kulturális
programok és épített örökségek mellett. Mindkét helyszín tökéletes kiinduló pontot jelent a térségbe látogatók részére, hogy megismerkedjenek a környékkel, akár
rögtön egy kirándulóhajó fedélzetéről megtéve ezt!

a Hajómalom Múzeum és a Nagyboldogasszony
szerb templom Ráckevén; André Kertész fotóművész
Emlékmúzeuma Szigetbecsén mind kihagyhatatlan
látogatóhelyek. Emellett érdemes betérni a Gál Szőlőbirtokra is Szigetcsépen, hogy megismerjék a 2013.
év „Év Borásza” címet méltán kiérdemelt Gálné Dignisz
Éva és családja díjnyertes borkínálatát.
A nemzetiségi kultúrát keresőknek többek között, a
több mint 20 évre visszatekintő augusztusi Summerfest Folklórfesztivál tököli és szigetszentmiklósi eseményeit, valamint a lórévi Szerb Színház és szerb
búcsú programjait ajánljuk, míg az extrém sportok kedvelői a sétarepülést próbálhatják ki a tököli reptéren.
Minden évszakban élményt kínálunk, látogasson el
hozzánk és fedezze fel a Kis-Duna mente csodáit!

A sziget nemzeti történelmünk kezdetének legendás
hírű színhelye, neve a Honfoglalás korából származik:
Csepel Árpád vezér lovásza volt, aki itt tartotta a honfoglaló sereg lovait.
A „Duna” és „Ráckeve” az első hívószavak, melyek először eszünkbe jutnak, de ne feledkezzünk meg az ezer
más kikapcsolódást kínáló lehetőségről sem!
A történelmi tematikus park (Emese Park) Szigethalmon, a megye egykoron legnagyobb ipari létesítményeként működött Csepel Autógyár területén található
egyedülálló gyártmánymúzeum Szigetszentmiklóson;
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WILLKOMMEN AM LAUF DER
GROSSEN UND KLEINEN DONAU!
Ungefähr 100 Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in 21 Ortschaften erwarten unsere Besucher das
ganze Jahr hindurch: das könnte ein sommerlicher
Bootsausflug auf der Kleinen Donau sein, im Herbst
ein Weinlese-Fest oder ein gastronomisches Spezialitäten-Festival, im Winter ein seelisch und körperlich
wärmendes Wellness-Programm, oder ein zwangloser
Frühlingsausflug!
Szigetszentmiklós und Ráckeve sind die beiden Mittelpunkte der Insel Csepel und der Kleinen Donau. Erstere kann neben einem reichhaltigen Kulturprogramm
und dem steinernen Erbe mit Stolz auf seine frühere Industriegeschichte zurückblicken, letztere auf den Titel
als Ungarische Kulturstadt 2010. Beide Orte sind ideale
Ausgangspuntke, um die Umgebung – auch sofort an
Deck eines Ausflugsbootes - zu erkunden!
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ten Ortschaften, die uns auch angenehme und informative Erholungsmöglichkeiten bieten!
In Szigethalom befindet sich das mittelalterliche Museumsdorf (Emese Park) sowie das einst größte Industrieobjekt der Umgebung, nämlich die Csepel Autofabrik,
auf dessen Firmen-Areal das einzigartige Industrie-Museum beheimatet ist. Nicht auslassen sollte man das
Schiffsmühlen-Museum und die Serbische Kirche
zur Jungfau Maria in Ráckeve und die Gedenkstätte
für den Photographen André Kertész in Szigetbecse.
Daneben verdient das ebenfalls in Szigetbecse befindliche Weingut Gál einen Besuch, um die mit dem Prädikat „Winzers des Jahres 2013”ausgezeichneten Weine
von Frau Gál Dignisz Éva und Familie zu verkosten.

Die Insel ist der Schauplatz des legendären Beginnes
unserer Historie. Der Name der Insel entstammt der Zeit
der Landnahme, als Csepel, Pferdeknecht des Anführers Árpád, hier die Pferde der Heerschar unterbrachte.

An Volkstum und Volksbräuchen Interessierte können
unter anderem das im August stattfindenden mehr als
20 Jahre alt Summerfest Folklorefestival in Tököl und
Szigetszentmiklós besuchen sowie das Serbische Theater in Lórév. Wir empfehlen auch den Besuch des Serbischen Jahrmarktes mit seinem vielfältigen Programm
in Rackeve. Für Mutige und Liebhaber des Extremsportes gibt es die Möglichkeit am Flughafen von Tököl das
Paragliding auszuprobieren.

„Donau” und „Ráckeve”sind die Schlagworte, die uns zu
allererst in den Sinn kommen, aber vergessen wir nicht
auf die vielen anderen unten auszugsweise angeführ-

Wir bieten Erlebnisse zu jeder Jahreszeit; besuchen Sie
uns und entdecken Sie die noch unbekannten Wunder
entlang der Kleinen Donau!
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GREETINGS FROM THE GREAT
AND SMALL DANUBE!
21 location’s hundred sights and programs are waiting
for their visitors all year round: it can be a boat-trip on
the Little Danube in summer, a festival of vintage of
gastronomy in autumn, a wellness program to warm
your body and soul in winter or a light spring-trip.
The centres in the area of Csepel-Island and the Small
Danube are Szigetszentmiklós and Ráckeve. The previous is proud of its historical memories of industry, the
latter of its prize of „City of Hungarian Culture in 2010”
throughout its rich cultural programs and built heritage. Both places are excellent starts for the visitors in the
area, to get to know the neighbourhood, maybe from
the board of a ship.
The Island is the legendary place of the beginning of
our nation’s history. The island’s name comes from the
Age of the Hungarians to the Carpathian Basin (in 895):
Csepel was Árpád’s groom who held the horses of the
conquering army here.

The „Daunbe” and „Ráckeve” are the first words to call,
which come to mind but do not forget about the opportunities offering thousand other relaxation.
The historical thematic park (Emese Park) in Szigethalom, the production museum in Szigetszentmiklós,
found in the area of the Carfactory of Csepel which
was the biggest industrial project in the country, The
Museum of Ship-Mill and the Serbian Church of the
Assumption in Ráckeve, the photographer André
Kertész’s Memory Museum in Szigetbecse: all these
places are unmissable. Besides these, it is worth visiting the Gál Vineyard and Winecellar in Szigetcsép,
to get to know Éva Dignisz Gálné and her family’s prize-winning wine offer which has the prize of „the Winemaker of the Year” in 2013.
For the fans of minority-culture we recommend the
programmes in Tököl and in Szigetszentmiklós: the
Summerfest Folklore Festival in August and the
events of Serbian church fairs of the Serbian Theatre
in Lórév. But we have something for the lovers of extrem sports too: the joy flight on the airport of Tököl.
We offer you adventures in every season!
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Savoyai Kastély

Tűztorony kilátó

André Kertész
Fotómúzeum
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Helytörténeti gyűjtemény,
Szigetszentmiklós

KULTÚRA
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK
A Kárpát-medencében élő népek kultúrájának emlékeit őrzik a Szigetszentmiklóson, Szigetszentmártonban,
Dunaharasztin és Tökölön feltárt régészeti lelőhelyek
és a helyi múzeumok gyűjteményei egyaránt.
Ráckevén, a Savoyai kastély tőszomszédságában található a térségben jelentős Árpád-kultusz egyik kiemelkedő alkotása, Szász Gyula Árpád-szobra. A honfoglaló Árpád vezér emlékét őrzi még nevében a híd, a
helytörténeti múzeum, köztér, és az általános iskola is.

A városközpontban lévő Ádám Jenő Emlékházban
láthatók a szigetszentmiklósi születésű zeneszerző és
zenepedagógus életének és munkásságának dokumentumai.
Említést érdemel, hogy a spanyolországi El Camino
mintájára hozták létre az Esztergomtól Máriagyűdig
tartó, mintegy 431 kilométer hosszú Magyar Zarándokutat, amelynek útvonala érinti térségünket és állomáshelyei között található Szigetszentmiklós, Ráckeve,
Szigetbecse és Tass is.

1901-ben építették fel a szecessziós stílusú tornyos, új
városházát, melynek kovácsoltvas erkélyes tűzjelző
tornya jelenleg kilátóként üzemel.
A Ráckevei Hajómalom csodálatra méltó civil összefogásnak köszönhetően 2007 és 2010 között épült fel,
mely Magyarország utolsó hajómalmának rekonstrukciója. Tavasztól őszig várja a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval színesítve az élményt.
A középkor értékes műemléke a ráckevei Nagyboldogasszony Szerb Orthodox templom, amely Magyarországon az egyetlen, Európában pedig a legészakibb
gótikus szerb templom.
André Kertész világhírű fotóművész 1894-ben Budapesten született, de gyermek- és ifjúkora nyarait Szigetbecsén, életének legfontosabb helyszínén töltötte.
1987-ben megnyílt emlékházában 120 szignált kép és
a művész személyes tárgyai egyaránt megtekinthetők.

Lakihegyi adótorony

1933-as átadása óta Magyarország legmagasabb építménye a Lakihegyi Rádiótorony.
A Pest Megyei Értéktárba is felvett ipartörténeti emlékmű Szigetszentmiklós határában található.
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Schiffsmühle
von Ráckeve
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KULTUR
Unser steinernes Erbe
In Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton, Dunaharaszti
und Tököl wird die Kultur der im Karpatenbecken lebenden Völker bewahrt; die archäologischen Funde
werden in Museen vor Ort zur Geltung gebracht.
In Ráckeve, unmittelbaren Umgebung des Savoyen-Schlosses befindet sich die Árpád-Statue von
Gyula Szász – eine der wichtigsten Schöpfungen des
Árpád-Kultes. Seinen Namen tragen heute noch eine
Brücke, das örtliche Museum, ein Platz und die Volksschule.

1901 wurde das Neue Rathaus im Jugendstil erbaut.
Der mit einem schmiedeeisernen Balkon versehene
Turm diente früher als Feuerwehrturm; heute wird er
als Aussichtsturm benützt.
Die Schiffsmühle von Ráckeve wurde mit Hilfe der
Bevölkerung zwischen 2007 und 2010 aufgebaut und
stellt eine Rekonstruktion der letzten Schiffsmühle in
Ungarn dar. Zwischen Frühling und Herbst gibt es jeden Sonntag Führungen, wo auch das Mahlwerk in
Gang gesetzt wird.
In Ráckeve befindet sich die sehenswerte mittelalterliche serbisch-orthodoxe Kirche zur Jungfrau Maria,
welche die einzige serbische Kirche Ungarns im gotischen Stile bzw. Europas nördlichste serbische Kirche
gotischen Ursprungs ist.
Der weltberühmte Fotograph André Kertész wurde
1894 wohl in Budapest geboren, die Sommer seiner
Kindheit und Jugend verbrachte er aber in Szigetbecse,
was ihn ein Leben lang prägte. 1987 wurde ihm zu Ehren eine Gedenkstätte eröffnet, die 120 handsignierte
Bilder und einige persönliche Gegenstände zeigt.
Der 1933 erbaute Funkturm von Lakihegy ist auch
heute noch das höchste Bauwerk Ungarns. Sammlungen den Werten von Pest Komitat umfasst diese Industriedenkmal, die ist in Szigetszentmiklós zu finden.
In der Stadtmitte befindet sich das Gedenkhaus von
Jenő Ádám, des in Szigetszentmiklós geborenen Komponisten und Musikpädagogen. Man kann hier die Gegenstände sein Leben und Arbeit besichtigen.
Erwähnenswert ist, dass die 431 km lange ungarische
Pilgerweg zwischen Esztergom und Máriagyűd, die
nach dem Vorbild des spanischen Jakobsweges El Camino geplant wurde. Es befindet mehrere Standorten
auch in unseren Region, wie zum Beispiel Szigetszentmiklós, Ráckeve, Szigetbecse und Tass.
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CULTURE
Built heritages
Some traces of the ancestral inhabitants in the Carpathians can also be found here. There are quarries of
archaeology in Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton,
and Dunaharaszti and in Tököl, where unique historical
artifacts have been found. These findings can be seen
in the National Museum in Budapest and in the Local
History Museums in Szigetszentmiklós and Ráckeve.
The statue of the tribal leader Árpád (who led the
Hungarians to the Carpathian Basin in 895) stands next
to the Castle of Savoya on a little square. The memory of the conquering Arpad preserves the name of the
bridge, the local history museum, square and the elementary school.
The City Hall was built in 1901 on the site of the former
medieval City Hall. The old fire alarm tower of the Old
City Hall operates as an observation tower.
The inhabitants of Ráckeve decided to reconstruct the
old boat mill. The reconstruction of the boat mill took
three years (from 2007 to 2010). The watermill is the reconstruction of the last one in Hungary. From spring to
autumn awaits visitors, on Sundays milling demonstrations inviting those interested.
A valid heritage of the Middle Ages is the Gothic Serbian Orthodox Church in Ráckeve. It is very unique,
because it is the only still standing gothic orthodox
church in Hungary. It was built in 1487. There are medieval frescos on the walls.
World famous photographer André Kertész was born
in 1894 in Budapest, but children and young childhood
summers was spent in Szigetbecse, main venue of his
12

life. In 1987 opened his memorial house where 120
signed photos and personal effects are visible as well.
Lakihegy transmission tower is situated in the frontier of Szigetszentmiklós. This has been the highest
building of Hungary since its opening in 1933 and
part of the Collection of Values of Pest county. In the
Ádám Jenő Memorial House the composer’s and music teacher’s documents can be seen about his life and
workmanship.
It should be noted the “Hungarian Pilgrims Way”,
wich was inspired by right of the spanish “El Camino”.
The route holds between Máriagyűd and Esztergom
431 kilometers long and accomodations can be found
in Szigetszentmiklós, Ráckeve, Szigetbecse and Tass.

Nagyboldogasszony
szerb ortodox templom, Ráckeve

Nagyboldogasszony
szerb ortodox templom, Ráckeve

Árpád Statue
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KULTÚRA

KULTUR

NEMZETISÉGEK

VOLKSGRUPPEN

A Csepel-sziget és a Kis-Duna mente igen sokszínű etnikai képet mutat. Még a XII. században, II. Béla király
idején érkeztek a sziget első szerb telepesei. Ezt követően az 1440-ben kapott kiváltságok alapján települtek ide. Később, a török elől menekülő szerbek leltek
itt otthonra. Ma Lórév település a szerbek leginkább
megőrzött etnikai szigete, de élnek szerb nemzetiségűek Szigetcsépen és Tökölön is. Ez utóbbi településen
szintén jelentős a horvát kisebbség jelenléte.
A német etnikum több szigeti településen, elsősorban
Szigetbecsén, Szigetújfaluban, Szigetszentmártonban őrzi hagyományait, és az alföldi oldalon is - például: Taksonyban - élnek még nagy számban.
Halásztelek területén 1898 óta élnek bolgárok, akiknek magas szintű kertkultúrájuk elterjesztésével nagy
szerepük volt Hermina major, majd Halásztelek benépesítésében.
A napjainkig megőrzött nemzetiségi szokásokat bemutató ünnepnapok, rendezvények, falunapok igen komoly vonzerőt jelentenek a térség kulturális programkínálatában.

14

Die Insel Csepel und der Arm der Kleinen Donau bietet
ein vielfältiges etnisches Bild. Schon im 12. Jahrhundert unter König Béla II kamen die ersten serbischen
Siedler auf die Insel. Aufgrund der Niederlassungserlaubnis von 1440 blieb die Insel bis zum Türkeneinfall
Heimat der Serben. Heute ist die Siedlung von Lórév
die am besten bewahrte serbisch-etnische Insel, es leben aber auch Serben in Szigetcsép und Tököl. In den
zuletzt genannten Ortschaften lebt auch eine starke
kroatische Minderheit.
Die deutsche Volksgruppe bewahrt ihr kulturelles
Erbe in erster Linie in Szigetbecse, Szigetújfalu und
Szigetszentmárton, aber auch jenseits der Insel – zum
Beispiel in Taksony – sind sie zahlreich vertreten.
In Halásztelek (früher Hermina genannt) leben seit
1898 Bulgaren, die maßgeblich an der Ausbreitung
der auf sehr hohem Niveau betriebenen Gartenkultur
beteiligt waren.
Die unterschiedlichen Traditionen dieser Volksgruppen
werden bis zum heutigen Tage bewahrt und bei verschiedenen Feiertagen, Veranstaltungen und Dorffesten gepflegt. Diese Feste haben eine hohe Anziehungskraft für die Besucher und lassen tief in die kulturelle
Tradition dieses Landstriches blicken.
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CULTURE
MINORITIES
Csepel Island and the Little Danube shows a very diverse ethnic picture. Even the XII. Century By King Bela
II. arrived on the island’s first Serbian settlers. Then
more ones came here under the privileges received in
1440. Later, the Serbs fleeing the Turks settled here.
Today Lórév is the mostly preserved island of ethnic
Serbs, but they live in Szigetcsép and Tököl well. Also
has a significant presence in the Croatian minority in
the town.
The German ethnic tradition is kept in several towns
all over the island, at first in Szigetbecse, Szigetújfalu, Szigetszentmárton; and some of the German descendants living on the lowland side also, for example:
Taksony.
Bulgarians has been living in Halásztelek since 1898
with high levels of garden culture was a key factor in
the spread and peopling of major Hermina and Halásztelek.
Their preserved minority traditions, the international
folk dance festivals and the village days lure tourists to
the area.
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KULTÚRA
FESZTIVÁLOK

18

színházi előadások és koncertek színesítik a programkínálatot, az elmaradhatatlan táncházi és gyermekprogramok, valamint a vásári sokadalom hangulatán túl.

A Szabacsi nap egy 2007 óta megrendezésre kerülő
hagyományőrző program Szigetszentmiklós egykori
magját képező „Szabacs” városrészben. Egész napos
szabadtéri eseményekkel, vásári forgataggal, ételkóstolóval és szórakoztató programokkal várja a látogatókat.

A Nemzetiségi Találkozó az egyetlen olyan interetnikus fesztivál, melyben az országban élő összes nemzetiség képviseltetheti magát népművészeti csoportjaival, s táncaikkal: gazdag folklór, gasztronómiai és zenei
hagyományaikkal találkozhat a látogató.

Magyarország legnagyobb nemzetközi folklórfesztiváljával büszkélkedhet a térség, hiszen minden év augusztusában közel 20 ország részvételével Tököl –Százhalombatta-Szigetszentmiklós szervezésében kerül
megrendezésre a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál. Több mint egy héten át a külföldi táncosok
mellett, neves magyar művészek, néptáncegyüttesek,

A nemzetiségi rendezvényeken kívül számos program
várja még a fesztiválok szerelmeseit egész évben, legyen az történelmi, gasztronómiai vagy helytörténeti
témájú.
A szigethalmi Emese Parkban rendezett Korismereti
Találkozó különleges, akár egész napos kikapcsolódást
kínál a család minden tagja számára. A látogatók kipró-

bálhatják többek között az íjászatot, a gyertyaöntést és
a Várispánság taván a középkori hajórekonstrukciókat
is, valamint aktív résztvevőivé válhatnak a középkori játékoknak és programoknak.
Él egy legenda, mely szerint Petőfi Sándor János vitéz
alakját élő személyről, a ráckevei Horváth N. Jánosról
mintázta. A legenda köztudatban tartása fontos hagyományőrző feladata a Duna parti Vadkacsa Szabadstrandon megrendezésre kerülő János Vitéz Mesefesztivál szervezőinek. Az ötletet a fenti legenda adta,
s az elbeszélő költeményből kiindulva összeállított
programok között valamennyi korosztály megtalálhatja
a kedvére valót.

KULTUR
Festivals
Der Szabacsi-Tag findet seit 2007 in Szigetszentmiklós statt. Den ganzen Tag über wird altes Volkstum
gepflegt, werden Freiluftaufführungen dargeboten,
Handwerkskünste am Markt gezeigt, aber auch für das
kulinarische Wohl wird gesorgt.
Das größte internetionalen Folklorefestival des
Landes findet jährlich im August mit fast 20 teilnehmenden Nationen statt. Tököl, Százhalombatta und
Szigetszentmiklós organisieren dieses Internationale
Summerfest Folklorefestival gemeinsam, wo mehr
als 1 Woche lang neben namhaften ungarischen Künstlern und verschiedenen Volkstanzgruppen auch Volkstanzgruppen aus dem Ausland teilnehmen. Es werden Theateraufführungen gezeigt, Konzerte gespielt,
Kunsthandwerk gezeigt und der unausbleibliche Publikumsvolkstanz runden neben einem ansprechenden
Kinderprogramm das Festial ab.
Das Landesfestival der Volksgruppen ist das einzige
interetnische Festival, bei dem sich alle im Lande le-
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benden Volksgruppen präsentieren können. Es werden
traditionelle Volkstänze, Gesänge und farbenprächtige
Trachten gezeigt – der Besucher kann somit die reiche
Folklore kennenlernen. Auch auf das kulinarische und
musikalische Erbe wird nicht vergessen.
Außerdem diese Veranstaltungen können Sie zahlreiche andere Programme finden: es gibt Festivals unter
dem Motto von (örtlicher) Geschichte, Kultur und Gastronomie.
Der Emese Park in Szigethalom bietet der ganzen Familie die Möglichkeit, einen Tag lang in das Mittelalter
einzutauchen. Die Besucher haben die Möglichkeit sich
beim Bogenscießen zu messen, Kerzen zu gießen, am
Teich von Várispánság ein mittelalterliches Boot zu rekonstruieren bzw. an weiteren Aktivitäten und mittelalterlichen Spielen und Programmen teilzunehmen.
Einer Legende nach hat der Dichter Sándor Petőfi die
Figur des János Vitéz nach einer lebenden Person, nämlich des János Horváth N. aus Ráckeve, gestaltet. Die
Organisatoren der jährlichen János Vitéz-Märchenfestival haben es sich zur Aufgabe macht, die Traditionen der Husaren (und auch deren Speisen) weiter zu
pflegen.

CULTURE
Festivals and events
„The Day of Szabacs” has been a very successful organized program since 2007. Szabacs is the old part of
the town which was the former center. The all-day outdoor activities, fairs and bustle, food tasting and entertainment await visitors.
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Dancers from about 20 countries participate in the
biggest international folklore festival in Hungary,

which organized by three towns, Szigetszentmiklós
- Tököl - Százhalombatta. The Summerfest International Folklore Festival and Folk Fair lasts for more
than one week. Foreign dancers, famous Hungarian
performers, folkdance ensembles, theater performances and concerts, dance halls, children programs and
the atmosphere of the fair crowd do colourful the event.
The National Festival of Minorities is the one inter-ethnic festival, where all nationalities, which living
in the country, represented by folk groups. The visitor
can admire their dances, rich folklore - gastronomy music heritages.

The Getting to Know the Ages Meeting is a special
occasion for the all family being active participants of
the programmes. Visitors can try the archery, making
candles and travelling by the boats on the lake of the
medieval governor castle.
Live a legend according to which the Petofi Sandor
John valiant person living in the shape of the Ráckeve
Horvath N. John modeled. Important to maintain
awareness of the legend, traditional job. The event is
centered around food and cavalry traditions.

Beside the folk programmes many other activities and
festivals in different topics (e.g. historical, gastronomy)
wait for the audience throughout the year.
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GASZTRONÓMIA
HAL, BOR ÉS EGYÉB CSEMEGÉK
A Nagy-Duna és a Kis-Duna „ölelése” szinte tálcán kínálja a különböző halételeket. Akár a ráckevei Duna-parton fekvő Horgásztanyát, akár a színvonalas Mártoni
Csárdát választjuk Szigetszentmártonban, valódi finomságokkal találkozhatunk. Bátran ajánljuk továbbá a
hangulatos Pajta Pub-ot Szigetújfalun, de ha strandolás közben éheznénk meg, a Szigetcsépi Szabadidőparkban erre is gondoltak: kiváló hekkel várják az erre
járókat.
Az étkekhez méltó kísérő a ráckevei Erdős Pincészet
és a Gál család szigetcsépi, szigetújfalui és szigetszentmártoni dűlőiben termett szőlőiből készült díjnyertes
borkínálata.
A Magyar Bor Akadémia Gálné Dignisz Évát 2013-ban az
Év Bortermelője címmel tüntette ki.
A látogatók számos gasztronómiai program keretében
ismerkedhetnek meg a térség ízeivel.
A Tököli Bornapokon a helyi termelők borai iránt érdeklődők találkozhatnak a környékbeli boros gazdákkal, bortermelőkkel. Borkóstolóval és borversennyel
várják azokat az érdeklődőket, akik a finom nedű mellett a szőlőkultúrával is szeretnének közelebbről megismerkedni.

Aki az ételek iránt érdeklődik inkább, az látogasson el
Kiskunlacházára a Laci Napok és Laci Pecsenye Fesztiválra, ahol a pecsenyekészítők remekműveivel ismerkedhetnek meg.
A halételek rajongóit és a magukat megmérettetni kívánó csapatokat a szigetszentmiklósi fergeteges Csepel-szigeti Halászléfőző Verseny várja. Ráckevén az
Őszi Ászok Fesztivál a halászok, borászok, galambászok, vadászok kultúrértékeit köti egy csokorba, melyeket szeretnénk, ha környezetünk megőrizne az új évezred számára is.

GASTRONOMIE
FISCH, WEIN
UND ANDERE KÖSTLICHKEITEN
Das Gebiet der Großen und Kleinen Donau offeriert
den Gästen eine große Auswahl an Fischspezialitäten.
Man kann wichtige Feinheiten in Ráckeve, am Donauufer liegende Horgásztanya Restaurant oder in Mártoni Tscharda (in Szigetszentmárton) finden. Das stimmungsvolle Pajta Pub sehenswert ist in Szigetújfalu,
aber wenn wir während das Baden hunger sind, können wir am Strand von Szigetcsép auch leckere Fische
essen.
Zu den Speisen werden entsprechende Weine aus den
Kellern von Ráckeve (Erdős Weinkeller) und von der
Familie Gál aus Szigetcsép von den Rieden in Szigetújfalu und Szigetszentmárton gereicht, die bereits hohe
Auszeichnungen gewinnen konnten.
Die Ungarische Weinakademie hat im Jahre 2013 Frau
Gálné Éva Dignisz mit dem Titel des Winzers des Jahres ausgezeichnet.
Die Besuchern können die Gastronomie von unseren
Region durch vielfältige Programme kennenlernen.
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Die Weintage von Tököl bieten die Möglichkeit die
heimischen Weine zu verkosten und mit den örtlichen
Winzern in Kontakt zu treten.
Wer mehr am Essen interessiert ist, ist bei den Laci-Tagen und beim Laci-Pecsenye Festival in Kiskunlacháza gut aufgehoben, wo man ganz genau beobachten kann, wie das Geschnetzelte nach Laci-Art
zubereitet wird.
Die Liebhaber der Fischküche können sich beim jährlichen Fischsuppen-Kochwettbewerb der Insel
Csepel in Szigetszentmiklós messen. In Ráckeve wird
jährich im Herbst beim Ászok-Festival das Leben und
Wirken der Winzer, Jäger, Fischer und Taubenzüchter
gezeigt, in der Hoffnung, dass siese Tradition auch in
diesem neuen Jahrtausend beibehalten wird.

GASTRONOMY
FISH, WINE AND OTHERS
The „hug” of the Danube provides wide variety of fishfood. Delicious dishes are found along the river does
not matter if the „Horgásztanya” Restaurant in the riverbank in Ráckeve or the Mártoni Csárda in Szigetszentmárton are chosen. Local people like also the
small and cozy Pajta Pub near the port of Szigetújfalu,
but if we get hungry during the bathing excellent roasted hack is served in the free beach in Szigetcsép.
The wines of Erdős Vineyard, Ráckeve and the Gál
Vineyard, Szigetcsép are the compeer chaser of the
dishes.
Gálné Dignisz Éva awarded the "Winemaker of the
Year" title in 2013 by the Hungarian Wine Academy.
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Local dishes and tastes are represented in different kind
of gastronomy programmes.
The Wine Days in Tököl is for showing the millennial
culture of grape and wine, meeting with the local wine
farmers. There are wine tasting and wine competition.
Who is more interested in the food, visit the Laci Days
and Barbecue Festival in Kiskunlacháza, where we can
discover the roasted creation of the pork producers.
The fish fans and teams can participation on the Csepel
Island Fish Cooking Competition, Szigetszentmiklós.
Aces of the Autumn Festival connects them with local cultural values in a bunch, which we’d like to preserve our environment for the new millennium as well.
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GASZTRONÓMIA
PIACOK

A piacok általában kora reggeltől délig tartanak nyitva.

Dunaharaszti

A térség egyik legnagyobb piaca a Móricz Zsigmond
utcában, a vasút és az úttest között helyezkedik el.
Szerdán és szombaton a zöldség-gyümölcstől a ruházati cikkeken át a kézműves holmikig találunk árut.
A piac mellett nagy területen parkoló áll rendelkezésre,
de menetrendszerinti buszjárattal is könnyen megközelíthető.

Ráckeve

A ráckevei „csónakos piac” Duna-part Szegedi Kis
Istvánról és Skarica Mátéról elnevezett szakaszán kellemes sétát tehetünk a fűzfákkal szegélyezett sétányon,
ahol minden szerdán és szombaton a helyi és környékbeli őstermelők portékáiból lehet kóstolni, válogatni hamisítatlan piaci hangulatban. Ez a különleges
helyszín vízről, csónakkal is megközelíthető.

Halásztelek

Szombatonként a Hangyapiacon a tipikus vásári forgatag mellett, családias hangulatban, helyben készült
ételeket is kóstolhatunk. A piac itt található: Halásztelek, Kisgyár utca 23.

GASTRONOMIE
MaRktplätze

Die Öffnungszeiten von Marktplätze sind im allgemeinen von frühmorgens bis zum Mittag.

Dunaharaszti

Einer der größten Märkten in der Region befindet
sich im Móricz Zsigmond Strasse, zwischen der Bahnlinie und der Autostrasse. Am Mittwoch und am
Samstag können wir Gemüse und Obst, Kleidung oder
Handgemachtes kaufen. Neben dem Marktplatz steht
einen Parkplatz zur Verfügung, aber es gibt die Möglichkeit auch mit Linienbus anzukommen.

Halásztelek
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Samstags am sogenannten „Ameisemarkt” treffen wir
eine familiäre Atmosphäre und können die typische
Speisen aus der Region verkosten. Die Adresse: 2314
Halásztelek, Kisgyár Strasse 23.

Ráckeve

Am Donauufer von Ráckeve zwischen den Abschnitten, die nach Szegedi Kis István und Skarica Máté benannt sind, kann man wunderbar auf einem von Weidenbäumen flankierten Spazierweg schlendern. Jeden
Mittwoch und Samstag gibt es dort die Möglichkeit,
Produkte der lokalen Hersteller auf einem unverfälschten Markt, den man auch per Boot über das
Wasser ansteuern kann, zu verkosten.

GASTRONOMY
Market places

All markets are usually open from early morning till
noon.

Dunaharaszti

The biggest market of the area can be found in the
Móricz Zsigmond street in Dunaharaszti between the
railway and the main road. On Wednesdays and Saturdays there are wide variety of goods from food till
hand-made articles. The market is easy available by
public transport as well.

Halásztelek

On Saturdays in the „Ant-market” beside the handmade goods we can taste several types of local dishes.
The market’s address: 23 Kisgyár street.

Ráckeve

On the Szegedi Kis István and Skaricza Máté broadwalks
on the bank of river pleasant stroll in the willow-lined
avenue, where every Wednesday and Saturday at the
local and neighborhood-scale producers can taste
merchandise belonging, sorted unadulterated market
sentiment, which is accessible by boat from the water.
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VÍZI VILÁG
RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA-ÁG
Az 57,3 km hosszú és 40-390 m között változó szélességű Ráckevei Duna-ág sok napfényt élvező táj, a víz
halban gazdag, Szigetcséptől Tassig fürdésre is kiválóan alkalmas.
Európában a második legnagyobb, mintegy 700
hektárnyi területen fekvő úszóláp található a Kis-Duna
taksonyi és szigetcsépi szakasza között változatos élő-,
és növényvilággal.
A kajak-kenu kedvelői önállóan a Szigetszentmiklósi
Vízi Sport Egyesületnél bérelhető eszközökkel, szervezetten pedig a „Kisduna-kenutúra” munkatársai által
meghirdetett túrákon ismerkedhetnek a vízi élet szépségeivel, az úszólápok, a nádasok és lagúnák élővilágával.
A Szigetszentmiklósról induló többféle hajóprogram
során is nagyszerű lehetőség nyílik felfedezni a Ráckevei Duna ág csodáit, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Új színfolt Ráckeve programpalettáján az évente megrendezett sárkányhajó verseny, sőt aki kedvet kap, az
a versenyen kívül is, bármikor kipróbálhatja ezeket a bérelhető hajókat a Kis-Duna nyugodt vizén.
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Egyre népszerűbbek a térségben rendezett kajak-kenu versenyek, mint például a Kenu Maraton, amelyek
az ország különböző tájairól számos sportolót vonzanak ide.
A Csepel-sziget utolsó települése, Makád, csak fekvése szerint utolsó, hívogató vizeivel és csendességével
az elsők közé sorolható. A pihenésre vágyó családok
paradicsoma ez a környék. Közvetlen vízparti, teljesen
felszerelt apartmanok az aktív időtöltéshez szükséges
kiegészítőkkel - mint kerékpár és vízi sporteszközök
- várják bérlőiket, akik élménydús kikapcsolódást keresnek a család minden tagjának.

WASSERWELT
DER DONAUARM VON RÁCKEVE
(SOROKSÁR)

Von der Schiffsstation in Szigetszentmiklos können
Jung und Alt Bootsfahrten unternehmen, wo sich eine
gute Gelegenheit ergibt, die Wunder des Donau-Armes
von Ràckeve und Umgebung zu entdecken.

Der 57,3 km lange und zwischen 40 und 390 breite Donau-Arm bei Ráckeve ist hat viele Sonnentage und hat
ein fischreiches Gewässer. Zwischen Szigetcsép und
Tass eignet sich das Gewässer auch ausgezeichnet
zum Baden.

Ein neuer Programmpunkt ist das jährlich stattfindende Drachenbootrennen. Wer selbst einmal Lust hat es
auszuprobieren, ist herzlich eingeladen dies außerhalb
der Rennen in einem gemieteten Boot in den ruhigeren
Gewässern des Kleinen-Donau-Armes zu versuchen.

Zwischen Taksony und Szigetcsép befindet sich das
zweitgrößte swimmendes Moor in Europa mit seinem 700 Hektar. Dieses Gebiet hat eine einzigartige
Flora und Fauna: Fische, Vögeln, Frösche, Schildkröten,
Seerosen, Schilf, usw.

Die Kanu Maraton ist eine von die populärsten Kayak-Kanu Veranstaltungen in der Region. Es lockt sehr
viele Sportler und Sportfans aus der ganzen Land.

Freunde des Kajak- und Kanusportes können selbständig mit Mitteln, den von Szigetszentmiklósi Vízi
Sport Egyesület (Wasserverein von Szigetszentmiklós)
mieten können oder im Rahmen von geführten Touren
entlang des Kleinen Donau-Armes mit den Schönheiten der hiesigen Wasserwelt Bekanntschaft schließen,
Ausflüge ins Schilf und die Lagunen unternehmen.

Die letzte Siedlung von Csepel Insel heißt Makád, aber
mit seinen gemütliche Gewässer und Gesetzheit könnte sie auch die Erste sein. Für Familie, die sich erholen
möchten, diese Umgebung ist ein Paradeis. Voll ausgestattete Apartments, direkt am Wasser warten auf
Gäste, die möchten eine aktive Erholung hier verbringen. Sie können Fahrräder und verschidene Wassersportgeräte mieten, damit der Urlaub garantiert aufregend wird.
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WATER WORLD
THE SMALL DANUBE
The 57,3 km Ráckeve Danube arm changing between
40-390 m is getting much sunlight during the day, and is
rich in fish, excellent for swimming from Szigetcsép
to Tass.
With its 700 hectares extesion the second largest
„floating moors” in Europe can be found here, at the
Small Danube region between Taksony and Szigetcsép.
Colorful flora and fauna are settled on the river.
The kayak and canoe fans can get to know the beauty
of aquatic life, the floating moors, marshes and the living world of lagoons on organized tours by the “Little
Danube River Canoe Trip” staff or rented boats embark for the unknown.
The many ship programmes from Szigetszentmiklós
are a great opportunity for children and adults to discover the wonders of Ráckevei Danube branch.
New color on Rackeve’s program palette the annual
dragon boat race, and if somebody get a feel, rent a
boat for rowing at any time on calm waters of the Little
Danube.
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The Canoe Maraton is one of the most popular event
among the kayak-canoe competitions in the area. It
attracts many sportfans and sportmen from different
part of Hungary.
Last but not least the little village Makád is need to
be mentioned as well as it is one of the most quiet and
untouched places on the Csepel-Island. Ideal place for
families who want to relax and making an active holiday. Apartments for rental direct on the Danube bank
are available equipped with all necessary accessories
like bike, kayak, canoe and pedalo to have a wonderful and rich experience holiday.
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VÍZI VILÁG

WASSERWELT

GYÓGYFÜRDŐ ÉS WELLNESS

HEILBÄDER UND WELLNESS

A ráckevei AquaLand Termál- és Élménystrand
Csúszdaparkja, fedett fürdő és Vitál Központja
várja a fürdőzni vágyókat, ahol a 2007 óta gyógyvízzé
nyilvánított, 1040 méter mélyről feltörő, 52 fokos vízre
alapozott kezelések is igénybe vehetőek mozgásszervi
problémák kezelésére.
A fürdő mellett többféle szálláslehetőség is található a
négycsillagos hoteltől, a villaparkon át, a kemping kategóriáig.
A wellness szerelmesei a ráckevei Árpád-híd lábánál
található Duna Relax & Event Hotelben (korábbi nevén: Kék Duna Wellness Hotel) élvezhetik az antik római
fürdőházakat idéző különleges wellness részleg hangulatát, vagy szigetszentmiklósi Oázis Wellness Park
magas színvonalú szolgáltatásai által pihenhetik ki a
hétköznapok fáradalmait.
A természetes víz imádói a szigetcsépi, szigetszentmártoni, kiskunlacházi és a ráckevei szabadstrand
kínálta hagyományos strandélményekkel gazdagodhatnak a nyári szezonban.

Aqualand Termál-,
és Élménystrand
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In Ráckeve erwartet das AquaLand Thermal- und Erlebnisbad mit einem gedeckten Schwimmbad und
einem Vital-Center die geschätzten Besucher. Seit
2007 sprudelt hier Heilwasser mit 52°C aus 1.040 m Tiefe und bietet somit seien Gästen Behandlungen und
Therapien für den Bewegungsapparat.
In unmittelbarer Umgebung des Bades befinden sich
zahlreiche Möglichkeiten für Unterkünfte: vom 4*-Hotel bis zu Holzhäusern und einem Campingplatz.
Das in Ráckeve bei der Árpád-Brücke gelegene Duna
Relax & Event Hotel (früher: Blaue Donau Wellness
Hotel) bietet seinen Gästen ein antikes römisches Verwöhnprogramm.
Der Oázis Wellness Park in Szigetszentmiklos bietet
den Erholungssuchenden auf hohem Niveau Entspannung vom Alltag.
Freunde von Naturgewässern finden in den Strandbädern von Szigetcsép, Szigetszentmárton, Kiskunlacháza und Ráckeve Erholung und die üblichen Vergnügungsmöglichkeiten eines Sommerstrandbades.

Oázis Wellness és
Sporthotel

WATER WORLD
SPA AND WELLNESS
The Ráckevei Aqualand Waterpark and Beach aquapark, indoor swimming pool and Fitness Centre offers those who wish to swim with the medicinal water
treatment delivered since 2007, coming from a depth
of 1,040 meters 52 degrees water-based treatments are
also available musculoskeletal problems. In addition to
the many spa facility is located in a four star hotel, villa
park, camping category.

Aqualand Termál-,
és Élménystrand

The spa lovers can enjoy the antique Roman-style spa
services in the Duna Relax and Event Hotel ****, wich
located at Árpád Bridge in the middle of Ráckeve or relax in the weekdays by high-quality services of Oasis
Wellness Park, Szigetszentmiklós.
The natural water’s worshipers can be enriched with
traditional beach experiences by the free beaches in
Szigetcsép, Szigetszentmárton, Kiskunlacháza and
Ráckeve in summer season.
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Oázis Wellness és
Sporthotel

Vadkacsa Szabadstrand
Ráckeve

Aqualand Termál-,
és Élménystrand

Aqualand Termál-,
és Élménystrand

Aqualand Termál-,
és Élménystrand

Szigetcsépi
Szabadstrand

Vadkacsa Szabadstrand
Ráckeve
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AJÁNLATAINK
Családoknak ajánljuk

Akár egy-, akár többnapos kirándulást
terveznek, változatos, aktuális ajánlatainkat honlapunkon a QR-kód beolvasásával érhetik el.

Kalandoroknak
ajánljuk

Ha nem a megszokott utat keresik és
megfűszereznék programjainkat egy
kis izgalommal, ezek a helyek garantáltan tetszeni fognak. A QR-kód segítségével elérhetik honlapunkon összegyűjtött ajánlatainkat.
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Kajak-kenu a Kis-Dunán

Térségünk vízitúra lehetőségei szinte
határtalanok. Akik kevésbé ismerik a
környéket, jó tanácsokat és ajánlott útvonalakat az alábbi QR-kód beolvasásával érhetnek el.

Kerékpárral
a környéken

Az EUROVELO 6 kerékpárút térségünkön áthaladva több települést is érint,
így a Ráckevei Duna-ág természeti
szépségei mellett a környék nevezetességeit, építészeti hagyományait is megismerhetik az erre kerekezők. A QR-kód
beolvasásával megtekintheti részletes
útvonal ajánlatainkat.

Ahol a helyiek is szívesen
esznek

A legkedveltebb helyek gyűjteménye a
QR-kódra kattintva érhető el.
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UNSERE ANGEBOTE

Für Familien zu empfehlen

SCHIFFSAUSFLÜGE
Eine Stunde lang können die Gäste die Flora und Fauna
von Kis-Duna bewundern. Während des Ausfluges gibt
der Kapitän Informationen über die Donau.
Marktplätze
Zahlreiche aufregende Marktplätze erwarten die Kunden in der Region. Lernen Sie kennen, das echte ungarische Markttreiben!

OÁZIS WELLNESS UND SPORT HOTEL
Der Oázis Wellness Park in Szigetszentmiklós bietet den
Erholungssuchenden auf hohem Niveau Entspannung
vom Alltag.
Freunde von Naturgewässern finden in den Strandbädern von Szigetcsép, Szigetszentmárton und Ráckeve Erholung und die üblichen Vergnügungsmöglichkeiten eines Sommerstrandbades.
Szigetcsépi
Szabadstrand

AQUALAND
In Ráckeve erwartet das AquaLand Thermal- und Erlebnisbad mit einem überdachten Schwimmbad und
einem Vital-Center die geschätzten Besucher. Seit 2007
sprudelt hier Heilwasser mit 52°C aus 1.040 m Tiefe und
bietet somit seinen Gästen Behandlungen und Therapien für den Bewegungsapparat.
Aqualand Termál-,
és Élménystrand
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WILDPARK
Der einzige Tierpark auf der Insel Csepel hat im August
2014 in Szigethalom seine Pforten geöffnet. In einer
angenehmen Umgebung werden den Besuchern ein
Streichelzoo sowie Tierfütterungen angeboten; es gibt
auch einen Ponyreitplatz und Picknickplätze und ebenfalls einen Kinderspielplatz.
Der Eintritts- bzw Kassenbereich des Wildparks kann
leicht zu Fuß erreicht werden. Der Parkplatz befindet
sich vom Parkeingang ca. 500 m auf der Rákóczi Strasse.
EMESE PARK
Der Emese Park in Szigethalom bietet der ganzen Familie die Möglichkeit, einen Tag lang in das Mittelalter
einzutauchen. Die Besucher haben die Möglichkeit sich
beim Bogenschießen zu messen, Kerzen zu gießen, am
Teich von Várispánság ein mittelalterliches Boot zu rekonstruieren bzw. an weiteren Aktivitäten und mittelalterlichen Spielen und Programmen teilzunehmen.

Für Urlauber, die das
Abenteuer suchen
SCHIFFSAUSFLÜGE UND KANUTOUREN
Die Inselwelt im Donauarm von Ráckeve kann man entweder mit einem Ausflugsschiff von Szigetszentmiklós
oder von Ráckeve ausgehend erkunden, die Buchten
und Lagunen am besten mit einem Kanu erfahren.
Freunde des Kajak- und Kanusportes können selbständig mit Mitteln, den von Szigetszentmiklósi Vízi Sport
Egyesület (Wasserverein von Szigetszentmiklós) mieten
können oder im Rahmen von geführten Touren entlang
des Kleinen Donau-Armes mit den Schönheiten der
hiesigen Wasserwelt Bekanntschaft schließen, Ausflüge
ins Schilf und die Lagunen unternehmen.
UNGARISCHE PILOTENAKADEMIE
Freunde von Extremsportarten können in der Stadt
Tököl, wo sich die Ungarische Pilotenakademie befindet, die theoretische Ausbildung für den Flugschein unter Aufsicht von Fluglehrern machen und Flugstunden
auf einer Cessna 152 nehmen.
Mit dem Fahrrad in der Umgebung
Der EUROVELO 6 Radweg führt direkt über mehrere unserer Ortschaften. Somit können die Radfahrer neben
den Naturschönheiten des Donauarms von Ráckeve
auch die Sehenswürdigkeiten der Umgebung und die
Baudenkmäler kennenlernen.
Detaillierte Routenpläne dafür finden Sie auf unserer
Homepage: www.kisdunamente.hu
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OUR OFFERS

Our offers for families
BOAT TRIPS
You can admire the wildlife of the Little Danube. During
the one-hour long journey information are given from
the flora and fauna of the Danube branch.
MARKETS
On Wednesdays and Saturdays you can find wide variety of hand-made articles and other products in Dunaharaszti, Szigethalom, Halasztelek and Rackeve markets. The places are easy available by public transport,
boat and car as well.

treatments, spa services and fitness center. This medicinal water is 52 degrees and coming from a depth of
1040 meters.
OÁZIS WELLNESS AND SPORT HOTEL
You can enjoy this high-quality spa service in Szigetszentmiklós. Try the fitness section with tennis court,
squash, gym and the spa center which includes seven
pools, multi slides and sandy beach volleyball.

AQUALAND
It is worth to visit the Aqualand Waterpark and Beach
aquapark in Rackeve. Several treatments and opportunities are waiting for the guests, for example massage
under the water, indoor swimming pool, water-based

The natural water’s worshiphers can be enriched
with traditional beach experiences by the free beaches
in Szigetcsép, Szigetszentmárton, Kiskunlacháza and
Ráckeve in summer season.
FAMILY GAME PARK
The only animal park of the Csepel Island opened in
2014 in Szigethalom. In a pleasant environment visitors
are invited for animal feeding, pony riding, picnic opportunities and a playground.
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EMESE PARK
The historical thematic park (Emese Park) in Szigethalom
is a unique open-air museum for all members of the family. Visitors can try the archery, making candles and paddling on the lake of the medieval governor castle.

Our offers for the
(extreme) sport fans
BOAT AND CANOE TRIPS
There are great opportunities to explore the wonders
of the Ráckeve Duna River, during different kind of boat
programmes from Szigetszentmiklós.
The kayak-canoe fans can get to know the beauty of
aquatic life, the floating moors, marshes and the living
world of lagoons on organized tours by the „Little Danube River Canoe Trip” staff or by rented boats embark
for the unknown.
HUNGARIAN PILOT ACADEMY
If you like the extrem sports too, be a pilote as well: after a short training enjoy the flight with a professional
pilot. This programme takes approx. 2 hours. (Flight
time is approx. 25 minutes.)
Bicycle tour options in the Csepel-Island
Six kind of cycle paths are offered in the area of Rackeve Danube. Thus, in addition to the natural beauties
of the Ráckeve branch of the Danube, cyclists can aslo
get to know the sights of the area and the monuments.
Detailed route plans can be found on our homepage:
www.kisdunamente.hu
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Wo auch Einheimische gerne essen
Where the local people enjoy the meal
Kisduna Étterem és Panzió
Dunaharaszti, Fő út 103.
www.kisduna.hu

Mártoni Csárda
Szigetszentmárton, Dunapart alsó utca 1.
www.martonicsarda.hu

Bucka Pub Steak House
Szigetszentmiklós, Ádám Jenő sétány 107.
www.buckapub.hu

Cadran Pizzéria és Pub
Ráckeve, Hősök tere 1.
www.cadran.hu

Két Fenyő Étterem
Taksony, Szent Imre út 86.
www.ketfenyo-etterem.hu

Horgásztanya Étterem
Ráckeve, Keszeg sor 6.
www.rackeveihorgasztanya.hu

Rengő Bisztró
Taksony, Fő út 72.
www.rengo.hu

Becsei Vendéglő
Szigetbecse, Makádi út 69.
www.becseivendeglo.hu

Karám Vendéglő
Szigethalom, Dunasor 54.
www.nyitvatartas.info/karam-vendegloszigethalom-nyitvatartas-10105

Tassi Halászcsárda
Tass, Szentgyörgypuszta
www.tassihalaszcsarda.hu

Strandbüfé,
Szigetcsépi Szabadstrand
Szigetcsép, hrsz. 51107
Pajta Pub
Szigetújfalu, Rév (14:00-tól nyitva)
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Romantic Confectionery
2300 Ráckeve, Árpád tér 9.
www.romantikacukraszda.hu
Páratlan („Unique”) Confectionery
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út- Határ út- Géza Fejedelem út

www.tortasziget.hu

