
Felhívás 

 

Tisztelt leendő Partnereink! 

          

Jelen levelemben egy újabb kezdeményezésről, a „Víz-Csöppek” Dunakanyar Turisztikai Hálózatról 

tájékoztatom Önöket.  

 

A tervezett program minden olyan dunakanyari egyesületet, civil szervezetet és magánszemélyt érint, akik 

bármi módon kötődnek a gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi turizmushoz. A gödi vízisportot támogató 

Dunai Vízisport Alapítvánnyal és az alapítókkal azon dolgozunk, hogy minél több magánszemélyt, 

szervezetet megszólítsunk, és bevonjunk tevékenységünkbe. 

         

Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk olyan érdekszövetséget összekovácsolni a térségünkben, régiónkban – 

Dunakanyar, Nagy Duna-ág, Kismaros, Verőce, Vác, Sződliget, Göd, Dunakeszi –, ami átfogná az említett 

turistaágazatokat.  

         

Célunk, hogy ezeket, a kellemes időtöltést nyújtó elfoglaltságokat összekössük, a lehetőségek tárházát még 

szélesebb körben hirdessük, tökéletesítsük és nem utolsósorban mi magunk is űzzük, gyönyörű 

környezetünkben, mely otthonunk. 

          

Feltérképezzünk, milyen lehetőségeket rejt a környék és a különböző hobbikat, ágazati területeket hogyan 

lehet egymáshoz kapcsolni. Mi – a partszakaszokat is beleértve – a Dunát tekintenénk a gerincnek, hiszen a 

kerékpárút szorosan követi a folyót, továbbá közvetlen szomszédságában rengeteg lehetőség kínálkozik a 

Börzsönyi túrázásra és a lovasturizmusra is. 

 

Szeretnénk minden településen megnyerni a polgármestereket és önkormányzatokat, hogy programunkat 

támogassák és adott esetben elképzeléseink, munkánk elé ne gördítsenek akadályt. Göd város polgármestere, 

Markó József már biztosított bennünket támogatásáról, városunkban ő fogja elsőként aláírni az 

együttműködési megállapodást. 

 

El kívánjuk érni, hogy minden településen a városvezetők legyenek a csatlakozási okirat első aláírói, és őket 

követné az összes többi csatlakozni kívánó magánszemély és szervezet. Ha minden településen kialakul a 

„kemény mag”, akkor egy komoly érdekszövetséget, lobbierőt tudunk képviselni ahhoz, hogy terveink 

zökkenőmentesen megvalósuljanak. 

 

Mellékletként csatoltam az alapító okirat mintáját. Természetesen a települések mellett felsorolt 

tevékenységek sora bővíthető annak függvényében, melyik ágazatot szeretnék erősíteni, reklámozni, 

melyikben látnak további, marketinglehetőséget.  

 

Tisztelt leendő Partnereink! 

 

Kérem Önöket, amennyiben elképzeléseinkkel egyetértenek, és szívesen csatlakoznának 

kezdeményezésünkhöz, keressenek, jelezzenek vissza, és ha esetleg a közvetlen környezetükben van olyan 

szervezet, civil kezdeményezés, egyén, akit érdekelhet ez a program, továbbítsák számára levelemet.  

         

A programhoz való csatlakozással semmilyen kötelezettséget nem kell vállalniuk. A belépéssel csak 

nyerhetnek, képben lesznek minden fejlesztésről, rendezvényről, és mindemellett új, személyes 

kapcsolatokat szerezhetnek; ezen kívül lakóhelyük, környezetük lehetőségeit feltérképezhetik, arról képet 

kapnak. 

 

Remélem, sikerül felkeltenem érdeklődésüket, és csatlakoznak hozzánk!   

 

Sportos üdvözlettel: 

 

Dalnoki Tibor  

a Dunai Vízisport Alapítvány elnöke 

06 20 244-2392 


