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Különleges erővel bír ez a hely 
Csillaghegyen ásványvízben lubickolnak

Önöknek mi jut eszükbe, ha Csillaghegyre gondolnak? Nekem a Rókahegy, a gyönyörű udvarok és a strand, télen 
sátortetős uszoda. Ahol óbudai gimnazistaként kötelezően úszással töltöttük a heti dupla tornaórát, ahol megsze-
rettem a vizet, a szaunát. A strand Csillaghegyen olyan, mint Tatán a tó. Csak együtt képzelhetők el. 

fo
tó

k: 
Dín

er
 Ta

má
s, 

Ko
cs

is 
Be

nc
e

A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda az elmúlt év-
tizedek alatt ugyanolyan meghitt és családias tudott 
maradni, mint volt egykor. – Nagyon retro – fogalmaz 
a fiatal fürdővezető, Benedek Zsuzsa. Hát igen, a sátor-
tetős uszoda valóban az 1970-es, '80-as éveket idézi, bár-
mennyire is igyekeztek az elmúlt években lépést tartani 
a fejlődő fürdőtechnológiákkal. – Új zuhanyozókkal bő-
vítettünk, a vendégek kérésére merülődézsát állítottunk 
a szauna mellé, új csempét kaptak a tusolók, és újrabur-
koltattuk a medenceteret is. Sok minden történt, hogy a 
fiatalabb korosztályt becsa-
logassuk az uszodába, és 
ezt a munkát még folytat-
nunk kell – mondja Bene-
dek Zsuzsa. Hosszú évek 
óta rebesgetik, hogy télre bezárnak, de szerencsére – és 
a törzsvendégek nagy örömére – mindeddig sikerült át-
vészelni a téli hónapokat. – Sőt, megszűnt a fenyegetett-
ség is, hiszen kész a terv. 2016 szeptemberében elindul 
a felújítás, és egy modern uszodakomplexum épül me-
dencékkel, számos új szolgáltatással – mondja a fürdő-
vezető. – Addig pedig különböző kedvezményekkel, reg-
geli akcióval, belépő plusz masszázs kombinált jeggyel 
küzdünk a látogatókért, és bízunk a jó nyarakban. Mert 
a nyár egészen más. Még úgy is, hogy a közelben több 
kiváló strand is várja a fürdőzőket, Csillaghegy nyáron 
állja a versenyt. Ráadásul tavaly egységesen (felnőttek-
nek/gyerekeknek) mindössze 900 Ft volt a belépő, és 
ekkora kedvezménnyel a forró napokon nem volt nehéz 
elérni a maximális, 1400 fős befogadóképességet. Nyáron 
a strand este 7-ig fogadja a látogatókat, hőségriadó esetén 
egy óra hosszabbítással. Az idei nyáron is ezzel a kedvez-
ményes jegyárral várják a látogatókat. 
Aki járt már itt, tudja, különlegesen szép strand ez, há-
rom medencével, kis szökőkúttal, hatalmas, 19 hektáros 
ősfás parkkal a hegyoldalban, teraszos, pázsitos napozó-
részekkel, focipályával, kis sétaösvényekkel. Igazi para-
dicsom, ahol nem nehéz az egész napot eltölteni. Nyáron 
büfé is a vendégek rendelkezésére áll kétféle étlappal, 
grillpulttal, gazdag salátaválasztékkal. A gyerekmeden-
cébe tavaly csúszda és játék víziló is került, és aki korán 
érkezik, napozóágyat is tud foglalni magának. 
A strand valamennyi vizét (a medencéket, mosdókat, zu-
hanyozókat) az a bővízű forrás táplálja, amelyet a régi 
írások és mondák szerint már a rómaiak idejében is is-

mertek, és vízvezetéken szállították a közeli Aquincum 
városába. A birodalom helytartói állítólag fürdőt is épí-
tettek. A három – József, Árpád és Északi kút elnevezésű 
– forrás egyikének vize egyébként ugyanaz, mint a budai 
(Császár, Lukács, Király stb.) fürdőké, ezekkel közös víz-
medencéből származik. Főként kálcium és magnézium 
hidrokarbonátot, kovasavat tartalmaz. Körülbelül 23 
℃-os hőmérséklettel fakad fel, amit télen 25-26 ℃-osra 
fűtünk. 
A csillaghegyi strand Budapest második legrégebbi 

strandja. Szabó József, a 
geológia magyar úttörője 
már 1858-as Pest-Buda kör-
nyékének földtani leírása 
című munkájában említi az 

itteni forrásokat, miszerint akkoriban a feltörő vizet egy 
kis, 1,3 m mély, téglafalú medencében gyűjtötték, míg az 
elfolyó víz malmot hajtott, amelynek többszörösen átala-
kított épülete a mostani 33 m-es medence mellett volt. 
A századforduló után, 1919-ben már mint Csillaghegyi 
Árpádfürdővel találkozunk. Nevét azért kapta, mert a 
legenda szerint a honfoglaló Árpád valahol itt a közel-
ben nyugszik. 
A XX. század húszas, harmincas éveiben fénykorát élte 
a strand, a bejárattól balra található medence egykor 
hullámokkal is kényeztette az elsősorban az akkori fel-
ső tízezerből kikerült vidám strandolókat. Az utca felőli 
emeletes kabinsor ezt a régmúltat idézi. 
– A háború után, az 1960-as években újabb virágkor kö-
szöntött be – ezt már Gyepes Lajos úszóedző, a Római 
Sportegyesület elnöke meséli, akinek édesapja évtize-
dekig volt a strand főkertésze. – Míg a háború előtti idő-
szakban elsősorban a két tulajdonos, Elkán Gyula szűcs 
és Gerő Árpád Váci utcai szőrmekereskedők ismeret-
ségéből kerültek ki a strand gazdag vendégei, akik a 
nyári állandó belépésért még saját villát is építettek a 
park területén (sajnálatos módon a hangulatos épültek 
mindegyikét lebontották), addig a '60-as években első-
sorban sportolók és művészek kulthelye lett a csillag-
hegyi strand. Olyan hírességek voltak a törzsközönség 
között, mint Páger Antal, Tolnay Klári és Darvas Iván 
vagy Bessenyei Ferenc, a sportolók közül Dr. Kovácsi 
Aladár, az öttusa olimpiai bajnok Török testvérek, Szé-
kely Éva úszó, Kozma Pici, a híres birkózó. Aztán a '70-
es években ellepték a strandot az NDK-ból, Csehszlová-

„Igazi paradicsom, ahol nem nehéz 
az egész napot eltölteni.”
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