




Szeretnéd tudni, hol vághatsz bele egy új kalandba? Akkor ez a könyvecske neked 
szól! A Római-parton kicsit jobb helyzetben vagy, mint Huckleberry Finn, mert neked 
már nem kell hajót építeni. Itt kölcsönözhetsz, tárolhatsz, megtanulhatod, hogyan 
szállj vízre kajakkal, kenuval, evezős hajóval. 
Ha már tudod, indulhat a dunai kaland!

Ez a kis füzet icipici betekintést nyújt a múltba és segít neked rátalálni a ma még mű-
ködő csónakházakra, hogy általuk rövid idő alatt egy másik világban találhasd magad.

Dunára fel!



Napfürdőzők a Római-parton, 1955. Forrás: Fortepan/ UVATERV



A Római-part egy hangulatos szakaszán egymást érik a csónakházak. Talán nincs is még egy világváros, ahol 
hasonlóra bukkanhatunk. Az itt működő klubokban és csónakházakban akár egy napra is bérelhetünk min-
denféle hajót, de találunk versenyzők nevelésére szakosodott sportegyesületet, élménytúrákat szervező 
SUP csapatot, vagy felnőttként is beiratkozhatunk evezés oktatásra.  A Rómain minden megoldható, ami 
evezéssel kapcsolatos. Hogy mindez a jövőben is elérhető legyen, fontos, hogy sokan válasszák a sportos 
kikapcsolódásnak ezt a könnyen elsajátítható és fantasztikus élményt nyújtó válfaját.

A Római-part az 1920-as és 1970-es évek közt fürdő- és vízisport-paradicsom volt. Vállalati-, egyesületi- és 
magáncsónakházak tucatjait építették itt fel. Az evezés gyorsan és olcsón elérhető kikapcsolódásnak számí-
tott, hétvégente több tízezer ember látogatott ide, hogy hajóba üljön, és felevezzen a Luppa-sziget, vagy a 
Szentendrei-sziget egyik pihenőhelyéig. A rendszerváltást követő túlzott privatizáció, a nyaralási szokások 
megváltozása, a vállalati üdülők felszámolása és a vízminőség romlása mind hozzájárult ahhoz, hogy foko-
zatosan elnéptelenedett a Római. Mára a part menti telkek háromnegyede magántulajdonba került, és félő, 
hogy a közcélú használat helyett a lakóparkok veszik át az uralmat, ha nem állítjuk meg a folyamatot.

Jelenleg a Rómain kicsi, de eltökélt evezős bázis működik, számukra a fennmaradáshoz, a további fejlő-
déshez nagyon fontos lenne a stabil kereslet. Ehhez minden lehetőség adott: természetközeli Duna-part, 
közvetlen kapcsolat a vízzel a kavicsos fövenyen, könnyen elérhető sport és rekreációs lehetőségek széles vá-
lasztéka egy helyen. A víz minősége évek óta újra kiváló, hamarosan szabadstrand is nyílhat a Római-parton!

A 2020-as év a helyben található természeti értékek és kikapcsolódási lehetőségek felértékelődését hozta: 
többé nem tekinthetjük magától értetődőnek, hogy messzi földre utazunk nyaralni. Aki a Rómaira jár evezni, 
kajakozni, kenuzni, az többszörösen jól jár: sportol, elmondhatja magáról, hogy társadalmilag fontos ügyet 
támogat, inspiráló és összetartó közösséget talál, fantasztikus élményeket szerez, és kész megoldása van 
azokra a helyzetekre, amikor bezárulnak a kapuk, és beszűkülnek az utazási, sportolási lehetőségek. Hiszünk 
benne, hogy a Római-part egyedülálló érték a fővárosban és ismét felvirágoztathatjuk! 

          
          Gyertek evezni a Rómaira!



Fojt János csónakháza (Római part 5.), korabeli képeslap. Forrás: egykor.hu



A Budapesti Csónakházak és Evezőseik Egyesületének Adria csónakháza 1930-ban (Római part 49.) 
Forrás: Fortepan/Jurányi Attila



A Podoletz-csónakház. Forrás: Római-parti csónakházak anno. 
A kép Ébertné Deák Gyöngyvér tulajdona



Strandolók a Római-parton, 1958. Forrás: Fortepan/Chuckyeager tumblr



Bepillantás egy kétpárevezős kielboatba: Fotó: Beliczay László



Túrakenuk a Béke Csónakház előtti fövenyen a FÁK a Rómain csoport által szervezett vízitúra indulása előtt. 
Fotó: Schneider Mihály



BKV Sportcentrum, 1039 Budapest, Királyok útja 255.
Gyerek kajak-kenu oktatás, túraszervezés, hajóbérlés, sárkányhajó, 
sárkányhajó bérlés, lapátos túra megálló
Telefon: Belcsik Ferenc (70) 315 0081
E-mail: bkvsportcentrum@gmail.com
www.bkvsportcentrum.hu
https://www.facebook.com/BkvSportcentrum/?fref=ts
www.instagram.com/bkv.kajak.kenu/

SUP Budapest, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 81.
Sup deszka bérlés, túraszervezés, csapatépítés
Telefon: Király Dávid (30) 701 9318
E-mail: kiralydavid@supbudapest.hu
www.supbudapest.hu
https://www.facebook.com/supbudapest/
https://www.instagram.com/supbudapest/

Külker Evezős Klub Óbuda, 1039 Budapest, Szent János utca 7.
Versenyfelkészítés, oktatás, csapatépítés, túraszervezés
Telefon: (30) 797 9255
E-mail: kulkerek@kulkerek.hu
https://kulkerek.hu
https://www.facebook.com/kulkerevezosklub/

Hattyú Csónakház, 1031 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 9.
Csónaktárolás
Telefon:+36-1-453-0418
E-mail: info@bmsk.hu
www.bmsk.hu

Béke II. Csónakház, 1031 Budapest, Római part 53.
Hajóbérlés, hajótárolás
Telefonszám: (20) 338 4563, +36-1-388 9303
E-mail: info@bekecsonakhaz.hu
www.bekecsonakhaz.hu
https://www.facebook.com/bekecsonakhaz/

KSH Csónakház, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.
Csónaktárolás

Béke I. Csónakház, 1031 Budapest, Római part 51-53.
Csónaktárolás
Telefon:+36-1-453-0418
E-mail: info@bmsk.hu
www.bmsk.hu

Multi Szabadidő, Diák, Környezetvédő és Vízisport Egyesület, 
1031 Budapest, Római-part 44.
Kajak-kenu oktatás, sárkányhajó, lapátos túra megálló
Telefon: (70) 590 8520, (20) 936 2070
E-mail: multikajak@gmail.com
www.multise.hu
https://www.facebook.com/kajakkenumindenkinek/

Óbudai Sport Egyesület, 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 28.
Oktatás, túraszervezés, hajóbérlés
Telefon: (20) 321 0811
E-mail: info@indian-vizitura.hu
https://indian-vizitura.hu
https://www.facebook.com/indianvizitura/

Csillag Csónakház, 1031 Budapest, Római part 32.
Csónaktárolás
Telefon:+36-1-453-0418
E-mail: info@bmsk.hu
www.bmsk.hu

Rómaifürdő Sport Egyesület, 1031 Budapest, Nánási út 53.
Oktatás, túraszervezés, hajóbérlés
Telefon: Rátkai János (20) 9436 521
E-mail: ratkaifeher@gmail.com
www.romaifurdo-se.hu





Hajótároló a Hattyú Csónakházban. Fotó: Beliczay László



Vízreszállás a Hattyú Csónakház előtt. Fotó: Beliczay László



 Az Óbudai Sportegyesület, azaz Indiánék nyári táborában a gyerekek játszva tanulhatnak kenuzni. 
Fotó: Óbudai SE



A Multi SE fő profilja a kajak utánpótlás nevelés. Fotó: Multi SE



Versenyhajók a Külker Evezős Klub hajótárolójában. Fotó: Pozsonyi Roland



Kezdő felnőtt evezősöket kísérnek a Külker Evezős Klub tapasztalt hajósai. 
Fotó: Járdány Bence



A Római-part legifjabb evezős sportja a SUP, melyet szervezett túrák keretében lehet kipróbálni.  
Fotó: Király Dávid



A magányos túrák alatt lehet a leginkább elmélyülni és közel kerülni a természethez. 
Fotó: Fekete Norbert



A szervezett vízitúrák igazi vidám közösségi események, melyeket mindenkinek érdemes kipróbálnia. 
Fotó: Schneider Mihály
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