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„Vizes” séták ©    12. rész                  
Budapest 

 
  A Rudas Gyógyfürdő és Uszodától a  

Gellérthegy gyomrában lévő ivóvíztárolóig 
  

 
 

Mai sétánkat az Erzsébet híd budai oldalán kezdjük.  
A hegy felé fordulva Szent Gellért szobrát látjuk.  

 
 

 
 

Az Erzsébet híd lábánál  az ivócsarnokban háromféle gyógyvíz fakad.  
Többek között légzőszervi megbetegedések, magas vérnyomás, 

 gyomorbántalmak ellen nyújt gyógyírt,  
természetesen orvosi ellenőrzés mellett, kúraként fogyasztva. 
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A Duna-parton déli irányban elénk tárul az 500 éves törökfürdő a „Rudas”. 
 
 

 
A kép forrása: rudasfurdo.hu 

 
A kupola alatti medencetér  visszarepít minket a középkorba.  

Úgy érezhetjük magunkat, ahogy a 150 évig ideiglenesen  
itt állomásozó törökök élvezték a  föld mélyéből feltörő gyógyvíz  

minden szépségét és jóságát. 
A Rudas fürdő 12 különböző hőfokú és funkciójú medencéje  

– köztük 7 gyógy –  minden vizet szerető 
 ember igényét kielégítheti. 
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A kép forrása: rudasfurdo.hu 

 
A fürdő abban is egyedülálló, hogy tetőtéri nyitott medencéjéből  

vízben ücsörögve –  hétvégeken éjszaka is –  
 gyönyörködhetünk a szerintünk   

legszebb világváros panorámájában. 
 

 
 

A forrás megtekintése után  elindulunk fölfelé a Hegyalja úton.  
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A Sánc, majd az Orom utcán balra fordulva 
Magyarország legnagyobb ilyen létesítményéhez érünk,  
a Gruber József (1915- 1972) áramlástani kutatóról  

elnevezett víztárolóhoz. 
Ide a korábbi sétáinkon említett békásmegyeri és budaújlaki vízmű gépei  

nyomják fel a Szentendrei-sziget tiszta, egészséges vízkincsét. 
 

 
 

A két medence együttes alakja egy zongorához hasonlítható.  
Ez a sarkok nélküli forma a pangó víz  kialakulását akadályozza meg.   

Az 1974 és 1980  között épült víztároló méretei lenyűgözőek: 
Térfogata: 2 x 40 000 m3        Alapterülete: 2 x 5000 m2 

Vízoszlopmagassága: 8 méter 
A tartóoszlopok száma: 2 x 106 db 

Építésekor több mint 140 ezer köbméter földet termeltek ki és szállítottak el. 
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A víztároló tetején  Pest királyné és Buda király szobra áll.  
 

A panoráma innen is mesésen egyedülálló. 
 
 

 


