
Csillaghegy, RómaifüRdő, Pók utCa,  
aquinCum-moCsáRos, BékásmegyeR

FIGYELEM!
Több mint öt év eltelt az évszázad árvize óta, és 
még mindig nincs megoldás a csillaghegyi öblözet 
árvízvédelmére! 55 ezer ember van veszélyben!

legyen VégRe Valódi gát a nánásin!
fák a Rómain, gát a nánásin!

aZ Ön otthonát elÖntené a duna egy gátsZakadás esetén?
Ellenőrizze a Csillaghegyi-öblözet elöntési térképén!

forrás: geoportal.vizugy.hu/elontes 

ha lakóhelye a kékkel sZÍneZett teRületen Van, Ön is éRintett!

Pók utca
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árpád utca
árpád út
VÍZMÉLYSÉG: 3 m

kelta utca
VÍZMÉLYSÉG: 1 m

csobánka tér
VÍZMÉLYSÉG: 0,5 m

rómaifürdő / hév
VÍZMÉLYSÉG: 0,25 m

csillaghegy / hév
VÍZMÉLYSÉG: 0,5 m

békásmegyer / hév
VÍZMÉLYSÉG: 1 m

aquincum / hév
VÍZMÉLYSÉG: 0,25 m

Dr. Béres József Keve 
utcai általános iskola

VÍZMÉLYSÉG:  
0.5-0.75 m

Aquincum Angol-Magyar  
Két Tanítási Nyelvű  
Általános Iskola

VÍZMÉLYSÉG:  
 2-2.25 m

Hunyadi János utcai 
óvoda
VÍZMÉLYSÉG:  
1.0-1.25m

pünkösdfürdő utca



gátat a nánási Út – kiRályok ÚtJáRa!
A RómAi-pARt közelében 55 ezeR embeRt fenyeget Az áRvíz!
 
Gátszakadás esetén ezek a területek kerülnek víz alá: Csillaghegy, Ró-
maifürdő,  Pók utcai lakótelep, Aquincum-Mocsáros, és a Békásmegye-
ri lakótelep jelentős része.  Ezeken a területeken akár 2-3 méter maga-
san is állhat a víz!

Ezért sürgősen meg kell erősíteni a Nánási út - Királyok  útján húzódó 
gátat! Ez a legbiztonságosabb és legolcsóbb védekezés!

Kevesebb, mint 40 olyan régi ház van a hullámtérben, amelyek építésük 
idején szabályosan minősültek lakóháznak. Esetükben méltányos 
kártérítés indokolt. 

A hullámtérbe épült lakóparkok többsége feltöltésre épült, így ezeket 
akkor sem önti el a Duna, ha a Nánásin marad a gát.

a PaRti keRÍtésVonalRa éPÍtendő hatalmas gát nem megoldás!

A védett árterület 55.000 lakosának megfelelő biztonságot nyújtó gátat 
a parthoz közel sehol nem lehet úgy elhelyezni, hogy az ne okozzon 
súlyos pusztítást a Római-parton.

A kerítésvonalra épülő gáthoz le kellene bontani annak útjába eső épü-
leteket, pl. éttermeket, csónakházakat (még védelem alatt állókat is). 
A luxus lakóparkok végleg kiszorítanák a  vízitelepeket, vállalati üdülőket, 
a fák nagy része elpusztulna.

A Főváros javaslata szerint a parti sétány mellé legalább 6 méter szé-
les, helyenként akár 1,5 méter magas földgát, arra betonfal, a tetejére 
pedig mobilgát épülne. Ezzel elvágnák a parthasználókat és a csónak-
házakat a Dunától.
A part közelébe épülő gát sokkal drágább is lenne, mint a magasabban 
és messzebb lévő Nánási úton a védekezés.
Kinek éri ez meg?

gát a nánásin, ViRágZó élet a Rómain –
eZ a mi JaVaslatunk!

A természetes Duna-partot nemcsak megőrizni, hanem fejleszteni is 
kell! Gondozni kell a fákat, tisztán kell tartani a sétányt és a partot.

Fel kell újítani a sétányt, folytatni a föveny civilek által elkezdett 
rendbetételét! 

Oldják fel a fürdési tilalmat, hiszen a víz minősége kiváló! Legyen 
ismét szabad strand a Rómain!

Támogatni kell a csónakházakat, az evezős- és sportélet fejlődését!

A még meglévő állami/önkormányzati tulajdont meg kell őrizni, 
és közfunkciókra kell használni, pl. sporttelep, kemping, gyerektábor.

A hullámtéri ingatlanokra a kisebb árvizek ellen védő részleges árvíz-
védelmet kell kialakítani.

 
hogyan segÍthetek?

Használd ezt a kiadványt! Érvelj szomszédaidnak, a parton, munka-
helyeden a Rómait megmentő Nánási úti-Királyok úti gát mellett, 
és a közfunkciókat megvalósító üdülőövezetért!

Lájkold, oszd meg a partvédő Facebook csoportok oldalát! Gyere el 
a rendezvényeinkre, amelyekről a Facebook oldalainkról és hírlevele-
inkből értesülhetsz.

Iratkozz fel hírlevelünkre/aktivista bázisunkba/ riadóláncunkra  
a fakaromain@gmail.com e-mail címen!

Használd a partot: gyere ide sportolni, töltsd itt a szabadidődet!

Kövesd nyomon a III. kerület által elindított közösségi tervezést! Menj 
el a rendezvényeikre és érvelj a Nánási úti gát megerősítése mellett!
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