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Miért demonstrált  
a szeptemberi Evezős Critical Mass ?  
 
…hogy minden Duna mentén élő fiatal megtanulhasson úszni, 
kerékpározni és evezni! 
 
 
A 2009. májusi főpróba után szeptember 13-án rendezte a Levegő Munkacsoport a II. 
Evezős Critical Masst.i Az evezősök felvonulása a vízi közlekedési kultúra javítására 
(különösen a motoros járművek vonatkozásában) és a vízi tömegsportok 
támogatásának lehetséges módjára hívta fel a figyelmet. 
 
Budapest páratlan adottsága a Duna. A lakosság és az ide látogatók többsége 
azonban csak a látványában gyönyörködik. Az Evezős Critical Mass hagyománnyá váló 
demonstrációival a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére több civil szervezet, 
sportolók, túrázók hívják fel a figyelmet a folyó használatának számtalan 
lehetőségére. Azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi passzív szemlélődést szorosabb, 
aktív kapcsolat váltsa fel az itt élők és a vízpartok között. Egyre inkább élvezze a 
lakosság a folyó sportolási, pihenési, szabadidő-eltöltési lehetőségeit. 
 
A „főpróba”, a 2009. május 23-i demonstráció a partszakaszok privatizációjával és 
beépítésével okozott érdeksérelmekre, a csónakházak többségének megszűnésére 
hívta fel a figyelmet. A rendezvény keretében tartott fórum részvevői a megoldásokra 
is javaslatokat tettek. Sajnos a helyzet azóta sem javult, folytatódnak a próbálkozások 
a még meglévő csónakházak, közösségi sportlétesítmények privatizálására, 
felszámolására – esetenként már maffiamódszerekkel is. 
 
A szeptember 13-i felvonulás magára a folyóra összpontosított: Milyen feltételek 
kellenek a biztonságos, kulturált vízi közlekedéshez és honnan lehet forrásokat 
teremteni a vízi tömegsportok fejlesztéséhez? 
 
A lapátemelést követő kerekasztal beszélgetésen, a Margitsziget budai oldalán a 
Danubius Nemzeti Hajósegylet székházában, Hegyi Gyula, a Duna stratégia felelőse, 
Dr. Fülöp Tibor, a vízi rendőrség osztályvezetője, Mihály Tibor, Magyar Evezős 
Szövetség alelnöke, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára, 
valamint Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke vettek részt. 
 
A fővárosi partszakaszokon, csendes öblökben, mellékágakban is egyre több 
jachtkikötő épült az utóbbi időben. A motoros járművek esetenként veszélyt 
jelentenek a kézi hajtású csónakokra, hajókra, a fürdőzőkre, a horgászokra. Kulturált 
közlekedéssel, a szabályok betartásával a panaszok lényegesen csökkenthetők 
lennének. Ehhez szemléletformálásra, szabályozásra és szigorú ellenőrzésre egyaránt 
szükség van.  
 
Bécsben a Duna vízminősége fürdésre alkalmas. Egyes mellékágakban a lakosság 
nyugalma, biztonságos sportolása érdekében csak kézi hajtású és elektromos 
járművekkel szabad közlekedni. Ezek a Duna szakaszok rendkívül népszerűek a 
bécsiek körében. Sokan töltik itt nemcsak a hétvégéket, hanem a nyári szabadságokat 
is. Érdemes lenne a bécsiek példáját követnünk, annál is inkább, mert nem kevés 
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közpénz ráfordításával nálunk is javult a folyó vízminősége. Ráckeve térségében máris 
vannak fürdésre is alkalmas folyószakaszok.  
 
A Duna rekreációs értékének növekedéséhez, a szabadidős tevékenységek 
bővüléséhez elengedhetetlen a kulturált vízi közlekedés is. 
 
Egy másik téma a Dunán tervezett gazdasági célú folyófejlesztés. Az éghajlatváltozás 
növekvő kihívásai és a természeti erőforrások védelme megkövetelik, hogy a 
nemzetközi vízi közlekedés és szállítás ne veszélyeztesse a Duna természeti értékeit, 
nehezen forintosítható adottságait. Ez a beruházások magától értetődő követelménye. 
 
Ne felejtkezzünk meg azonban a fejlesztések során a vízi tömegsportokról se! Az 
Evezős Critical Mass erre hívja fel a figyelmet. A részt vevő civil szervezetek azt 
szeretnék elérni, hogy az alakuló Duna Régió vízi és vízparti fejlesztéseinek egy 
százalékát fordítsák a vízi sportegyesületek, klubok infrastruktúrájának – 
csónakházak, kikötők, tanmedencék – fejlesztésére. Régebben a középületek 
bekerülési költségének egy részét képzőművészeti alkotásra – kerámiaburkolatra, 
ötvösmunkára – különítették el. Az autópályák költségvetésében kapnak helyet a 
szükséges régészeti feltárások. Ezekhez hasonlóan kellene a forrásokat biztosítani a 
vízi tömegsport finanszírozására is. A beruházások bűvöletében se felejtkezzünk meg 
arról, hogy nem a gazdaságért élünk, hanem a gazdaság van az emberért.  
 
Tanulhasson meg minden folyópart közelében lakó fiatal nemcsak úszni, 
kerékpározni, de evezni is! 
 
Budapest, 2009. szeptember 15. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
                                                 
i http://www.levego.hu/letoltes/ecm_0909.pdf 
 


