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A történet…..  

A történet 2019 nyarán kezdődött! 

A „DESIGN WORKSHOP A 

RÓMAIÉRT” néven alakult  

műhely szervezésében, egy 

nyári konferencia  keretében,  

tervezők, mérnökök, designe-

rek, művészek, a témához  

közel álló szakemberek, vala-

mint a Római-part jövőjéért 

tenni akaró civil érdeklődők 

csoportja beszélt arról, hogy 

milyenneklátják és milyennek szeretnék látni a Rómait. 
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A célunk egy komplex, a Római-part egészét górcső alá vevő, a társadalmi, környezeti, és 

gazdasági jólét jegyében megfoganó koncepció jövőkép létrehozásában való aktív részvétel 

volt.  

Úgy gondoltuk,  hogy  Budapest első klíma-érzékeny, biotóp városrészét szeretnénk a Ró-

main   életre hívni, építve az egyedülálló helyi adottságokra. 2020. nyarán újraindul a mű-

helymunka. Bekapcsolódtunk  a Főváros Közösségi tervezésébe, és a DWSR SZERDA 

eseménysorozat keretében izgalmas témákat beszéltünk meg.  



DWSR SZERDA….. 
 

A „Design Workshop a Rómaiért”  

Műhely szervezésében, az Óbudai 

Önkormányzat támogatásával, 4 

hetente szerdán fórumbeszélgetés 

keretében egy-egy témát járunk kör-

be, melyről ajánlás készül.  

 

Miről beszéltünk eddig: 

 

 

2020. október 28-án- Tervezési folyamat a Római-parton – Csillaghegyről nézve 

 

2020. november 11-én—Sportolási lehetőségek a Római-parton tegnap – ma – 

holnap 

 

2020. december 2-án—Árvízi felkészülés és biztonság a Csillaghegyi öblözet-

ben – 2020  

 

2021. február 24-én—Közösségi tervezés a Római-parton, félúton Mi lesz a vál-

toztatási tilalommal 2021-ben? 

 

 

https://www.facebook.com/DESIGNWORKSHOPROMAI


Néhány fontos projektünk: 
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Vízi Sportakadémia  

Mi, a DWS-ben szeretnénk új lendületet adni az evezésnek 

(kajak-kenu, SUP és  minden vízi eszköz, amelyet nem motor 

hajt). Az a célunk, hogy életet költöztessünk a Rómaira, megta-

nítsuk a diákoknak és az arra nyitott felnőtteknek, hogy érdemes 

lejönni a Dunára. 

Ennek a célnak lenne egyik eszköze egy „RÓMAI-PARTI VÍZI-

SPORT AKADÉMIA", ahol értelmes és rendesen megfizetett 

személyzet foglalkozna a sportolni vágyó polgárokkal. Ez nem a 

versenysport otthona lenne, hanem a fővárosi polgárokat vonzaná be a dunai életbe. És ahhoz, 

hogy a Római legalább részben megőrizhesse a csónakházait, kellenek az érdeklődő, aktív 

résztvevők. 

 

Változtatási Tilalom  

A változtatási tilalom jó dolog, mert meggátolja a parthoz nem illő lakó-

parkok építését. A változtatási tilalom rossz dolog, mert ellehetetleníti  

a parthoz  illő tevékenységek fejlődését. Feloldható ez az ellentmon-

dás?  Mi hisszük, igen! 

 

 

 

„DWSR SZERDA”  

A DWSR szervezésében a partot érintő fontos témákat beszélünk 

meg. Érdekes előadásokkal nyitunk, majd szabad kérdés –felelet 

formában járjuk körül a témát! A FACEBOOK oldalunkon  található 

az aktuális  esemény meghívója! Csatlakozz Te is! 
 

 

 

Veszélyes és káros hullámok a Dunán  

Ki nem érezte már azt a borogató hullámzást, amit egy motorcsónak 

kelt? Meg lehet-e teremteni a békés egymás mellett élést a motoros és 

a nem motoros vízi járművek között? Lehet-e olyan szabályozást csinál-

ni, mely megteremti a békét? Ezen dolgozunk! 

https://www.facebook.com/DESIGNWORKSHOPROMAI


DWSR 2019 ÖSSZEGZÉS 

https://epiteszforum.hu/uploads/files/2020/08/2020-08-03-0-design-ws-romai-part-osszegzes-2020.pdf 

A Római-part a Duna és a város, a természetes és az épített ökoszisztéma találkozási pontja. Téves az a véle-

mény, mely szerint a városok szükségszerűen bekebelezik a városi hullámtereket és beépítve azokat, előbb-

utóbb teret adnak a lakóterületeknek. Az átgondoltan fejlesztett városi hullámterek, melyek kapcsolatot te-

remtenek a folyó és városi infrastruktúra között, színesítik a városlakók életét, gazdagítják az ökoszisztémát 

és enyhítik/ellensúlyozzák a klímaváltozás hatását. A 2019 júliusában megtartott DESIGN WORKSHOP egy, a 

Római-part rehabilitációját és komplex fejlesztését célzó projektet alapoz meg, összekapcsolva azt a Római 

Part Területfejlesztési Koncepciója kidolgozására megfogalmazott javaslattal. 

Megőrizhető-e még a Római szelleme? 

Megőrizhető-e még a Római szelleme? (epiteszforum.hu)  

A Római-part körüli feladatok nagy része még korántsem megoldott. A munka java még csak most kezdődik! 

Ennek során elengedhetetlen a párbeszéd, a transzparencia, az alapos és szakértő tervezés, valamint a befek-

tetői érdekek kordában tartása, hangolása. A részletes tervezés modelljére tett javaslat mellett ezeket a szempon-

tokat is kiemeli dr. Balogh Kálmán és dr. Major Veronika véleménycikke. 

Merre tovább, Római? A Római-part, mint Vízisport Akadémia. 

Merre tovább, Római? A Római-part, mint Vízisport Akadémia (epiteszforum.hu)  

A Római-part jövőjére, a vízisportélet hosszú távú működtetésére tesz javaslatot véleménycikkében Nagy 

Ferenc mérnök, evezős, a Római-parti Vízisport Akadémia kialakításának felvetésével. A kezdeményezés egy-

szerre biztosítaná a tömeges hozzáférést, a meglévő épületállomány fenntartását, és járulhatna hozzá a kör-

nyék hosszú távú fennmaradásához. 

A megoldás módja a kompromisszum. A Design Workshop a Rómaiért 2019 után, Közösségi Tervezés előtt  

A megoldás módja a kompromisszum. A Design Workshop a Rómaiért 2019 után, Közösségi Tervezés előtt 
(epiteszforum.hu)  

A példaértékű összefogás biztos alapja a Római-part fejlesztésének és útmutató a területfejlesztési konfliktu-

sok feloldására. Jelen cikk a 2019-es Design Workshop a Rómaiért eseményen megfogalmazott célokon és az 

ott felvázolt jövőképeken alapul. 

„Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek,  

akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyel-

me és ereje van." 

                                                                                               Jesse Owens 

PUBLIKÁCIÓINK 

Hol érsz el  bennünket? 

FACEBOOK: Design Workshop a Rómaiért | Facebook 

Email: DESIGN WORKSHOP RÓMAI <designworkshop.romai@gmail.com> 

Becsatlakoznál a munkánkba?       Keress bennünket emailen! 
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