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„Vizes” séták ©    14. rész                  

Budapest, Ferencváros 
 

  A Dandár Gyógyfürdőtől  a csepeli szennyvíztisztítóig 
 

Sétánk kiinduló pontja a főváros IX. kerületében, a Dandár utca 5-7. szám                                                
alatt található fürdő.   

 
 

 
 

1928-ban népfürdőnek létesült, mivel akkor csak kevés lakáshoz                                                            
tartozott fürdőszoba. 

1978-ig a Széchenyi fürdőből szállították ide a vizet. 
 Azóta itt saját kutakból nyerik a kiváló  gyógyvizet.  

 
 

 
A kép forrása: dandarfurdo.hu 
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Három belső gyógyvizes, és két külső élménymedencében                                                             
fürödhetnek a vendégek. 

A gyógyvíz izületi gyulladások, porckorongsérvek, idegzsábák                                                          
gyógyulását segíti. 

 

 
 

A Soroksári úton a Rákóczi híd felé fordulunk.                                                                                       
Elhaladunk a Nemzeti Színház mellett, majd  Budapest 2005-től működő  

 kulturális létesítményéhez, a Művészetek Palotájához érünk. 
 Az épületet a Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda tervezte  

Zoboki Gábor irányításával. 
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A Soroksári úton a csepeli lehajtó előtt találjuk Budapest legrégebbi    

szenny- és csapadékvíz átemelő közművét, 
 az FCSM Zrt. Ferencvárosi Szivattyútelepét. 

 
 

                                      

 

A kép forrása: fomterv.hu 

Ezt a közművet 1889-ben kezdték építeni. 1894-ben kezdte meg működését.                                                                               
12 szivattyú emelte a pestiek szennyvizét és az esővizet a közeli Dunába.                                                                
A szivattyúkat akkor páronként egy-egy 200 lóerős gőzgép működtette. 

A telep több műszaki berendezése műemléki védelem alatt áll.  

Ilyen a „Nagymama” névre keresztelt, több mint 80 éves,                                                                                
– ma is működőképes –                                                                                                                            

240 ezer cm³-es,  háromhengeres dízel üzemű áramfejlesztő. 
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Csepel felé fordulunk és néhány perces sétával elérjük                                                                                     
a Nagy-Dunát a Soroksári-Dunággal összekötő                                                                                                                       

– a híres vízépítő mérnökről, Kvassay Jenőről (1850 -1919) elnevezett –  
  zsilipet.  

 
 
 

 

 
 

A  Kvassay Hajózsilip és Szivattyútelep                                                                                                     
1910 és 1914 között létesült, 

 majd 1962-ig bővült 
 a hajózás segítése, 

   az árvízveszély megszüntetése, valamint  
Soroksári Duna vízutánpótlásának biztosítására.  

  
A zsilip mérete: 75 x 10 méter 

A legnagyobb átzsilipelhető hajó: 1000 tonnás uszály 
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2010 óta üzemel a Csepel-sziget Ferencvároshoz közeli csücskében   
 hazánk legnagyobb  és legkorszerűbb szennyvíztisztítója.   

                                                                                                

 

 
A felvételek 2010-ben készültek. Forrás: vizmuvek.hu 

 
A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítmény mintegy 

 1 600 000 fővárosi lakos 350 000 m3  
 elhasznált vizének tisztítására képes naponta.  

Ebben az óriási üzemben minden műtárgyat fedett épületben helyeztek el. 
 

 
 

A tisztító mű üzembe helyezése óta nem folyik szennyezett víz a Dunába.                                                      
Legnagyobb folyónk budapesti szakaszán a víz folyamatosan tisztul.                                                

Bízunk benne, hogy rövidesen fürdőzésre, úszóversenyekre                                                             
ugyanúgy alkalmas lesz, mint egykor.  

.   


