VIZAFOGÓ
Egy felfedezésre váró része a városnak. Kissé
kijjebb esik a belvárosi részektől, de még
elérhető távolságon belül van. Legnagyobb
értéke, hogy a felkanyarodó rakpart miatt itt
kiszélesedik az autómentes partszakasz és egy
fás-parkos földnyelv alakul ki. Ez a terület
jelenleg nagyon alulhasznosított, nagyobb
részén autóparkoló, kisebb részén elhanyagolt
park található. A fővárosi Tematikus Fejlesztési
Programban akcióterületként szerepel több
vonatkozásban
is.
A
2017-es
Úszóvilágbajnoksághoz kapcsolódó kerékpárosgyalogos sétány kialakítása érintené ezt a
területet,
illetve
a
Dráva
utca
meghosszabbításában
tervezett,
a
Margitszigetre átívelő gyalogos pontonhíd is a
közvetlen közelében épülne. Az általam
tervezendő úszóstrandnak kifejezetten jó helye
lenne itt, hiszen a közvetlenül a parton lévő
parkkal intenzív kapcsolatot tudna ápolni, nem
is beszélve a Margitsziget látványáról.

SLACHTA MARGIT RAKPART
Ez egy kijjebb eső része a városnak, a pesti
belvárosból kicsit körülményes lenne a
megközelítése. Viszont a budai Duna-part
szegényes zöldterületeit elnézve mégis egy
értékes rész, ahonnan ráadásul szép kilátás
nyílik a Margitszigetre. Rendezetlen foltszerű
zöldterületek és egy Gördeszka pálya jelentik a
potenciált. A környék intenzív lakóterület, ahol
létjogosultsága lenne egy úszóstrandnak. A
fejlesztési tervek között szerepel a biciklis
közlekedést elősegítő utak építése, de a HÉVnek köszönhetően tömegközlekedéssel is jól
elérhető. Nem kiemelkedően, de jó helye lenne
itt egy úszóstrandnak.

SZÉCHENYI RAKPART
BEM JÓZSEF TÉR
Ez egy igazán belvárosi terület a Lánchíd és a
Parlament látványával. Legfőbb előnye, hogy
belvárosi fekvése miatt gyalogosan is
megközelíthető a fontosabb helyekről. Nem
kapcsolódik hozzá közvetlenül park, de egy
szép fasor kíséri. A Rak-Park projekt keretén
belül
ezen
a
partszakaszon
jelentős
fejlesztések várhatók, a forgalomcsökkentett
rakparton gyalogosoknak és kerékpárosoknak
kialakított sétányt terveznek, illetve a
Széchenyi tér teljes átszervezésével egy
egészen nagy területű sétatér része lenne.
Hátránya, hogy a turisták fő csapásvonalába
esik, így kissé túlterhelt lehet. Szerintem az
úszóstrandnak egészen jó helye lenne itt,
elsősorban a turisták és a belvárosiak örömére.

Jó adottságokkal rendelkező budai partszakasz.
Legfőbb erénye a pazar látvány, hiszen ebből a
szögből szinte mindent látni, amiért turisták
ezrei érkeznek Budapestre. Közlekedése egyre
jobb lesz a fonódó villamoshálózat elkészültével,
a Batthyány tér megújításával és a bicikliút
gyalogosoktól való szeparálásával. A környező
parkok fejlesztése is tervben van, bár nem
hiszem, hogy annyira intenzív és említésre méltó
kapcsolatot lehetne kialakítani az úszóstranddal.
Ennek ellenére ezt a helyszínt is jónak találom,
mert a budai oldalnak ez egy frekventáltabb, de
mégsem túlterhelt része.

NEHRU PART
Ez egy meglepően nagy zöld foltja a budapesti
Duna-partnak, ami jó adottságai ellenére
mégsem szerepel a városlakók mentális
térképén. Ennek fő oka, hogy az egyébként
szép fás park elég leromlott állapotban van.
Nagy előnye, hogy a rakpart a Bálna előtt
felkanyarodik, ezért itt nyugodtabban meg
tudja közelíteni az ember a partot, ahonnan
szép kilátás nyílik a szemközti Műegyetemre és
a Gellért hegyre a Szabadság híddal. A park
rehabilitációja éppen 2016 nyarán zajlik, a
kutyasétáltatók és a futók körében már
közkedvelt, illetve a Bálna vendéglátóhelyei is
egyre népszerűbbé teszik ezt a részét a
városnak. Hátránya, hogy a szállodahajók új
kikötőjeként szeretnék a jövőben használni ezt
a partszakaszt. A kikötő hajóktól függően, de jó
helye lenne itt az úszóstrandnak, igazán jó
megközelítési lehetőségekkel és egy intenzív
szabadidős park kapcsolattal.

GOLDMANN GYÖGFY TÉR
Ez egy hasznosításért kiáltó területe a városnak.
Az ELTE és a BME campusai között fekvő
terület, amiből sok mindent ki lehetne hozni. A
fejlesztési tervek szerint itt egy olyan sportos
parkot szeretnének létrehozni, ami a ﬁatalokat,
főleg az egyetemistákat célozza. Ehhez a
koncepcióhoz kiválóan tudna csatlakozni egy
általam tervezett úszóstrand. Az autós, biciklis
és tömegközlekedés mind megoldott, egyedül a
gyalogos kapcsolatok szorulnak fejlesztésre.
Azért lenne jó helye itt az úszóstrandnak, mert
az egyetemek közelsége indokolja.
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