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NÉVJEGY 

Előhang 

Az Élet legősibb és leghatékonyabb megújuló energiája maga az Ember. Mert nem csak 
természeti energiákat áramoltat, hanem döntéseivel, tetteivel, tudatosságával teremtői, 
spirituális energiákat is közvetít.    

A DUNA-Régió Víziturisztikai Szövetség éppen a legbelül szunnyadó energiákat szeretné 
életre hívni az egyes emberekben, a helyi kisközösségekben. Segítségül hívva a  víz, a folyó 
újrateremtő erejét, tudatosítva mindenkiben, hogy az egyes ember a világmindenségben az 
Életnek egy cseppje csupán, de ez a csepp mérhetetlenül fontos a nagy egész működéséhez. 

A Szövetség hitvallása: Cseppben a tenger, csepp nélkül nincs tenger.   

Kiemelkedő fontosságú, hogy a Szövetség tagjai a víztesteket használókat egységes civil 
körnek tekintik, és a vízi társadalom szereplőit ennek megfelelően tervezik képviselni. 

Legfontosabb tevékenységeink: 

- A Magyar vízi turisztikai szolgáltatók érdekképviselete 

- Szakértői és tanácsadói tevékenységek a civil és az állami szférában. 

- Vízi óvoda, vízi iskola programok szervezése, a vízi sport oktatás programmmoduljainak 
kidolgozása, akreditálása és működtetése az iskolai testnevelés keretein belül. 

- A VÍZ-CSÖPPEK természeti alapú élettér- és közösségszervező mozgalom működtetése 

- A “Minden gyermek tanuljon meg  úszni, evezni és kerékpározni” mozgalom  magyarországi 
és nemzetközi terjesztése 

- EU-DRS lehetőségeinek felhasználása a hazai fejlesztésekben 

- Különböző vízi turisztikai klaszterek megalakítása 

- IT és WEB2-es technológiák felhasználása és tervezése (pl.:a Szövetség hozta létre az ország 
első  vízitúrás táborhely kereső rendszert a www.viziturazz.hu-t) 

A DR-VTSZ alapítói személyében a vízi sportokat szerető, abban világszinten (olimpiai 
bajnokok,világbajnokok) is eredményes szakemberek, edzők, a vízi turizmusban évek óta 
sikerrel tevékenykedő szervezőkkel kapcsolódtak össze, alakították ki az alapításhoz 
szükséges együttműködésüket, bízták meg a Szövetségi vezetőket, az Ügyvivői Testület 
tagjait. 

A Szövetség új szemléleti alapon kezdi meg vízi turisztikai hálózatépítő tevékenységét: a 
DUNA-völgy folyóit – az adott folyó természeti viszonyai alapján – egy, vagy több vízi 
régiónak tekinti és az egyes vízi régiók között alakít ki társadalmi alapon szerveződő 
hálózatos együttműködési kapcsolatot.   

A Szövetség nyitott, a tagfelvétel folyamatos: 25 jogi személyiségű tagunk közül 2-2 tag 
szlovák, illetve szerb illetőségű, tagjaink között található a pest-megyei Szabadidősport 
Szövetség, kajak-kenu sportegyesületek, evezős sportegyesületek, vízi szabadidősport 
egyesületek, vitorlás egyesület, lovas turisztikai egyesület.    További információk (egyenlőre 
csak magyar nyelven) a Szövetség hivatalos weboldalán: http://www.dr-vtsz.hu; 
http://www.vizcsoppek.dr-vtsz.hu�


