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Evezzünk együtt a vízpartokért! 

Első Evezős Critical Mass a Dunán 
Május 23. szombat, Vízparti Majális a Margitszigeten 
 
Ilyen még nem volt! Ez lesz az első! Várunk mindenkit az Evezős Critical Mass felvo-
nulásra! 
 
Az idei Budapesti Urbanisztikai Majális, az Urbitális a Dunát választotta vezértémájá-
nak. Évszázadokon át szoros kapcsolat volt a folyó és a partján lakók között. Néha 
még túl közvetlen is, a nagy árvizek idején. Azután kiépültek a védőfalak, majd a 
gépkocsik lassan kiszorították a sétálókat a rakpartokról. Csinos prospektusokban 
azonban ma is szeretjük Budapestet a Duna királynőjeként emlegetni. Van is mit cso-
dálni rajta. Ideje azonban, hogy ne csak távolról csodálhassuk, hanem nagyobb helyet 
kapjon az életünkben.  
 
Május 23-án 10-től 18 óráig a Levegő Munkacsoport gyerekfoglalkozásai lesznek a 
margitszigeti Holdudvarban (volt Casino). Eközben délelőtt a Budapesti Városvédő 
Egyesület a Római parton kétórás sétát rendez „A csónakházaktól a lakóparkokig” 
címmel. (10 órakor találkozás az É-i összekötő vasúti híd budai lábánál.) A séta után 
BKV hajóval lehet átjutni a Margitszigetre, ahol a nap fő eseménye, az első Evezős 
Critical Mass felvonulás lesz 14:30-kor. (Gyülekezés 13:30-kor az Újpesti öbölnél.) A 
hajók és csónakok sokasága adja a hátterét a 15:30-kor kezdődő fórumnak, amelynek 
címe: „Milyen Duna-partot akarunk?”. Polgármesterek, sportvezetők és az érdek-
lődők beszélgetnek majd arról, hogyan lehetne a vízi sportolást sokkal többek számá-
ra elérhetővé tenni? Gondoljuk el, idegenforgalmi csalogatónak sem lenne utolsó: 
„Töltsön el néhány napot Budapesten! - Délelőtt csónakban, este az Operában”. 
 
Mostanában hol a megszorításoktól, hol a globális felmelegedéstől izzadunk le. Ennél 
sokkal üdítőbbek a vizeink és a sportban szerzett érmeink. Tavunk, folyónk is akad 
még szép számmal. Miért ne válhatnánk a vízi sport és az ahhoz kapcsolódó turizmus 
paradicsomává? Ehhez elsőként nem pénz, hanem akarat szükséges. Vissza kell kap-
nunk a vízpartokat. 
 
B.E. 
 

 
AZ EVEZŐS CRITICAL MASS RENDEZVÉNYEN MINDENKI A SAJAT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT. 
 
Levegő Munkacsoport 1075 Bp. Károly krt. 3/a. levego@levego.hu 
A programok részletei a www.levego.hu és a www.varosvedo.hu honlapokon olvashatók. 

Ismerkedjünk a lehetőségekkel! 
VÍZI SPORTRÓL AZ ORSZÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 

 
A kluboknak, edzőknek, csónakházaknak, nyári vízi tábor szervezőknek, vízi sport-
tal kapcsolatos vállalkozásoknak lehetőségük van max. A4 formátumú bemutatko-
zásra a Holdudvarban (volt Casino), a rendezvény ideje alatt. 
E-mailben (levego@levego.hu), faxon (266-0150) vagy postán (Levegő Munkacso-
port 1465 Bp. Pf. 1676) várjuk jelentkezésüket. 



ELSŐ EVEZŐS CRITICAL MASS 
A DUNÁN

EVEZZÜNK EGYÜTT 
A VÍZPARTOKÉRT!  

A csónakháztól a lakóparkig – a Levegő 
Munkacsoport és a Budapesti Városvédő 
Egyesület közös vízparti majálisa 
2009. május 23. szombat

Program:

10.00 A csónakháztól a lakóparkig – városi 

séta a Budapesti Városvédő Egyesület 

szervezésében. Találkozás az Északi 

összekötő vasúti híd budai lábánál

10.00-18.00 Családi programok, gyerekfoglalkozások 

a Margit-szigeten a Holdudvarban

14:00-15:00  Első Evezős Critical Mass: evezős felvonu-

lás a Dunán, az Újpesti öbölből indulva, a 

pesti ágban délről megkerülve a Margit-

szigetet. Menet közben bárki csatlakozhat

15.00 Sajtótájékoztató a Holdudvarban

15.20-17.00 Milyen Duna-partot akarunk? – kerek-

asztal-beszélgetés sportvezetőkkel, pol-

gármesterekkel, urbanistákkal, érdeklő-

dő városlakókkal arról, hogyan lehetne 

feléleszteni a vízi sportokat a Dunán, a 

főváros területén
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