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„Vizes” séták  ©  31. rész                  
 

Budapest, Angyalföld 
 Dagály fürdőtől a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálatáig 

 

                    
 

 
                                                                                                           

 
 
 

     
 
 

Tavaszi sétánkat az Árpád-híd északi oldalán emelkedő üvegpalotáknál 
kezdjük. Első „vizes” látványosság  a pestiek által egykor csak 
„néplavornak” nevezett, napjainkra azonban teljesen megújult  

Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda. 
 

A Dagály fürdő  ma már  minden tekintetben megfelel                                                                                           
a XXI. századi Európa fürdőkkel kapcsolatos követelményeinek.   

                   
 Két helyről kapja a vizet a Dagály fürdő:   

a margitszigeti Magda kútból és 
 az itt lévő Béke kútból. 

.  
 

A Dagály fürdő 
szomszédságában épült 
Budapest legnagyobb, 

2017-ben átadott 
versenyuszodája,              
a hat emeletes            
Duna Aréna. 
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Jobbra fordulva rövidesen a Fővárosi Csatornázási Művek Angyalföldi Szivattyútelepéhez érünk. 
Az itt lévő berendezések, gépek és szakemberek a nap 24 órájában gondoskodnak arról,                                      

hogy a környéken keletkező elhasznált víz ne okozzon betegséget, fertőzést a XIII. kerületben élőknek. 
 

 

    

   Az úszóstadiont elhagyva a Rákos-patak 
keresztezi sétánkat. (Régen rákok éltek benne.) A 
patak a Gödöllői-dombságban, Szada határában ered,                   
44 km-es útja végén, innen néhány méterre, 
Angyalföldön ömlik Dunába. 
 

 
   A következő kereszteződésben egy kis 
hídon áttérünk a Rákos-patak északi 
oldalára. 
 
A híddal párhuzamosan látható a Fővárosi 
Vízművek főnyomóvezetéke, amely a 
szentendrei-szigeti és Duna-balparti kutak 
vízkincsét szállítja a főváros centrumába. 
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   Néhány perc elteltével elénk tárul a Dunából kiágazó Foka-öböl jachtkikötői, ahol a kishajók már várják, hogy  a 
tél után végre  kihajózhassanak  a  Dunára.  A  szép öböl  szomszédságában  a Marina-parton létesült Budapest egyik 
luxus lakónegyede.  

 

   
. 

     
 

Elérjük nagy folyónkat, a 
Dunát, majd a parti 

sétányon, modern, XXI. 
századi lakóépületek 

mellett haladunk tovább 
északi irányban. 

   Elhagyjuk a szép lakónegyedet, majd rövidesen egy 
gyalogoshíd betonfeljárójához érünk. 
 
A híd a Nép-szigetre vezet. Korábban Szúnyog-
szigetnek is hívták ezt a 2 km hosszú fölnyelvet, 
amely ma már valójában félsziget.   
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    Innen 5 perc séta  Angyalföld főutcája, a  Váci út,amelynek bal oldalán a Duna Pláza bevásárlóközpont látható.     
A mellette  álló kék irodaházban  találhatók a Fővárosi Vízművek Zrt. központi irodái és ügyfélszolgálata,                              
mai sétánk végpontja. 
 

     
 

A híd szélén újra találkozunk a Fővárosi 
Vízművek korábban említett 

főnyomóvezetékével. 
__________________________________ 
               

Lejáró a Nép-szigetre 
 
    Korábban szebb napokat látott ez a 
vidék. Üdülőkben, strandokon pihenhettek 
a Nép-szigeten egykor a fővárosiak. Vízi 
sportlétesítmények még találhatók itt. 
Napjainkban nem ritkán otthontalanok 
népesítik be ezt, a levegőt tisztító 
zöldterületet.  

 
 

Elindulunk a Meder utcán. Baloldalra 
tekintve az Újpesti-öblöt látjuk: sokáig 

télikikötő volt, ma már luxusjacht-parkoló. 
 


