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Evezzünk együtt a vízpartokért! 
Az első Evezős Critical Mass a Dunán 
 
A kerékpárosok egyre népszerűbb Critical Mass felvonulásának mintájára a 
Levegő Munkacsoport megszervezi az első Evezős CM találkozót május 23-án 
délutánra, a Margit szigetre.  Lehet, hogy az első közös evezésen nem lesz-
nek több tízezren, de akik eljönnek, azok így fejezik ki, hogy a vízpartokat 
nem szabadna beépíteni lakóparkokkal, mert a vízpart mindenkié, ahogy ezt 
más országok példája mutatja. A hazai evezős kultúra kezd elveszni, ahogy 
szép lassan a csónakházak eltűnnek. Ennek a folyamatnak a visszafordításá-
hoz kíván hozzájárulni a rendezvény. 
 
Az idei Budapesti Urbanisztikai Majális (Urbitális) témája a Duna. Sok civil szervezet 
készül a Dunához kapcsolódó programmal. Május 23-án délelőtt a Budapesti Városvé-
dő Egyesület sétát szervez a Római parton, ahol sorra veszik az eltűnt csónakházakat, 
amelyek helyén lakóparkok épültek. A séta után a vasúti híd lábától menetrendszerű 
hajójárat viszi át az érdeklődőket a Margit-szigetre, ahol tíz órától várják a családokat 
programokkal a Holdudvarban (volt Casino), amelyet a Levegő Munkacsoport szervez. 
Az ide látogató szülők számára gyűjtjük a nyári vízi táborok ajánlatait az egész ország 
területéről. 
 
Délután fél háromkor gyülekeznek az evezősök, kajakosok, csónakosok, akik együtt 
körbeevezik a Margit-szigetet, hogy ezzel jelezzék: a vízpart mindenkié. Kellenek a 
csónakházak, hogy ez a sport ne vesszen el. Az evezősök felvonulása után kezdődik a 
kerekasztal beszélgetés sportvezetőkkel, polgármesterekkel, urbanistákkal, érdeklődő 
városlakókkal arról, hogyan lehetne feléleszteni a vízi sportokat a Dunán a főváros te-
rületén. Miként lehetne Budapestet a vízi sportok fővárosává fejleszteni, visszaadni a 
Dunát a sportolni, pihenni szerető fővárosiaknak és a turistáknak.  
 
 
Budapest a vízi sportok királynője (lehetne) 
 
Korábban Budapestet, mint a Duna királynőjét emlegették. A lakosság és a Duna kap-
csolata időközben meggyengült. Az alsó rakpartok gyalogos használatát, romantikus 
hangulatát tönkretette a közúti forgalom. A rendszeres kishajózás megszűnt; a jel-
lemző élénk sportélet szinte teljesen eltűnt a klubok feloszlásával, a tömegsport alul-
finanszírozásával, a parti területek beépítésével. Végleg le kell-e mondanunk a főváros 
páratlan adottságáról, vagy vissza lehet fordítani ezt a folyamatot? A rendezvény arra 
szeretne emlékeztetni, hogy mindenütt lenne lehetőség evezésre, csónakázásra a 
Szentendrei-szigettől Ráckevéig. Ráadásul az evezéshez kapcsolódó sporteszközök, 
infrastruktúra nem kerül horribilis összegekbe. A lehetőségeket kis- és középvállalko-
zások, önkormányzatok is ki tudnák építeni még ebben a válsággal terhes időszakban 
is. A kajak, a kílbót és a többi evezési alkalmatosság ráadásul megújuló erőforrással 
hajtható, és nem zavarja a környezetet.  
Idegenforgalmi csalogatónak sem lenne utolsó egy „Reggel a csónakban – este Ope-
rában. Töltsön néhány napot Budapesten!” szlogen.  
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Nyilvánvaló, hogy nemcsak pénzkérdés, lesz-e Budapest térségében újra virágzó eve-
zős kultúra. Felelőssége van ebben az önkormányzatoknak, a várostervezőknek. 
Szükség van olyan jogi garanciákra, amelyek alapján biztosíthatók a technikai feltéte-
lek (például közösségi tulajdonban maradnak a szükséges partszakaszok, megépítik a 
kikötési lehetőségeket).  
 
Most, amikor mindenki megszorításokról, fájdalmas válságról beszél, különösen szük-
ség van értelmes, kisléptékű programokra, a meglevő adottságaink kihasználására. A 
vízi sportok nemcsak a főváros környékén, de szinte mindenütt az országban űzhetők. 
Miért ne válhatna Magyarország a vízi turizmus paradicsomává? 
 
Budapest, 2009. április 30. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 


