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Budapest a vízi sportok királynője (lehetne) 
Május 24: Vízi sport majális a Margitszigeten! 
 
 
A vízi sportokért tenni akarókat és az érdeklődőket hívjuk május 24-én a 
Margitszigetre egész napos vidám majálisra. Várjuk a sportolókat, a gyereke-
iknek sportolási lehetőséget kereső szülőket, a kedvtelésből evezőket, klu-
bokat és azokat a bel- és külföldi turizmusban érdekelt vállalkozásokat, 
edzőket, akik a vízi (tömeg)sportból (is) szeretnének megélni.  A helyszín a 
Holdudvar (volt Casino) és a környéke.  
 
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 koráb-
ban élénk sportélet szinte teljesen eltűnt a klubok feloszlásával, a tömegsport alulfi-
nanszírozásával, 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 az 
Operában:– Töltsön néhány napot Budapesten!” szlogen.  
 
A rendezvény keretében beszélgetést szervezünk a meghívott szakemberek és a ma-
jális iránt érdeklődők részvételével arról, hogy milyen lépések szükségesek az evezés 
felélesztéséhez, népszerűségének helyreállításához. 
 
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? 
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