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CSILLAGHEGY NEVEZETES ÉPÜLETEI 

 
Bárczi Géza nyelvészprofesszor volt villája 
Ráby Mátyás utca –Kert sor sarkán. Falán emléktábla. 

Bajáki Elemér utcai Könyvtár 

A Polgári Kör székháza volt, 1933-ban készült el. 
Oldalfalán emlékfelirat: 
"A helyi kultúra szolgálatára Csillaghegy társadalmának áldozatkész összefogásával jött 
létre". 

Czetz János honvédtábornok márvány és bronz emléktáblája 
Czetz J / Mátyás király út sarkán 
Yengibarjan Marnikon műve – 1998 

Csillaghegyi Közösségi Ház  
Mátyás Király út 13-15 
Itt volt a Bösinger féle vendéglő. Államosítás után pártház volt, majd Banán klub néven 
üzemelt. 

„Csillagház” mozgásjavító általános iskola – Ráby Mátyás utcában 
Ezen a területen először iskola és Kaszinó működött. Itt kapott helyet a posta és a 
tisztviselőtelep első üzletei is. A Kaszinó később a jelenlegi hentesüzlet (és sokáig Posta) 
épületébe költözött, a volt Kaszinóban pedig sokáig általános iskola működött. Az épületet 
lebontották, a mozgásjavító iskola céljára új épület készült. 
 

Erzsébet királyné szobor 
Az Erzsébet téren áll. 
Raáb Ferenc műve (1903). Terrakotta. 

Mária szobor állt a Dózsa György út és a Kertsor utca sarkán. 

Országzászló állt a mai Petőfi téren. 

Templomok: 

Csillaghegyi Jézus Szíve katolikus templom – Lehel utca 
Református templom – Rákóczi utca 
Boldog Özséb templom – Lékai tér 
A volt csillaghegyi Evangélikus templom – Mátyás Király út-Lehel utca és 11-es út között 
Budapesti Krisna Templom – Lehel utca - Csillaghegyi első állami iskolája volt. 
 
Tolnai Iparcikk Centrum - Jellegzetes épület a csillaghegyi családi házak között. 

Zsámboki kereszt a Szentendrei út és a vasúti pálya között. 
A keresztet Dr. vitéz Baltay Aladár ajándékozta Csillaghegynek. 

Zsámboki kereszt a Zsámboki téren 
2002-ben épült. 
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Hentesüzlet - Szentendrei út-Mátyás Király út sarkán álló épület 
Eredetileg a Fehrer féle vendéglő volt itt, majd a Fő utcai Kaszinó ide költözött át, az épületet 
elöljáróságnak hívták. Évtizedekig üzemelt itt Csillaghegy postája, mely aztán a Mátyás 
Király útra, a Tolnai Iparcikk Centrumba költözött át. 
 
Kárpát mozi A Szentendrei úton volt, később tornaterem lett. 
Csillag mozi a Mátyás Király úton volt. Ma üresen áll. 
 
Iskolák: ld. csillaghegy.lap.hu 
 


