
A kajak-kenu sport identitása, szerepe a stratégiában

1. Egyéni megközelítés, összehasonlítás, néhány példa a régió elképzeléséhez:
A Duna hossza és így két partjának hossza: 2850 km, kb.: 2x=5700 km folyópart 
A Balaton partvonala kb.: 200 km
A Duna magyarországi szakaszának hossza: 417 km, 2x= kb.: 800 km. (A Tisza 585 km / kb.:1200 km)
A Francia Riviéra 120 km hosszú  .  

2. Tudásvagyon, a saját identitásunk alapja:
Első nézőpont: A Duna mind a két partját méterről-méterre ismerjük, versenyzőink, ha összeülnek „összeadják” 
a folyót, együtt minden méterén nap, mint nap - evezve - elhaladnak.
Második nézőpont: a kézzel hajtott eszközeink kezelésének, használatának magas színvonala, képesek vagyunk 
többféle céllal haladni, távolságokat legyőzni a folyón, bárhol átkelni rajta és bárhol kikötni a parton.
Harmadik  nézőpont:  egyesületeink,  szervezetünk  és  nemzetközi  szervezetünk  hálózatként  működik  a 
geográfiailag meghatározott térben

3. Azt állítjuk, hogy ebben a kontextusban - a Duna-stratégia keretei között - a vízi sport űzése 
szakmai  képzésnek  is  tekinthető.  A  vízi  sportok  felkészülési  rendszerei  a  sportolóknak 
biztosítják / a lakosságnak pedig biztosíthatják azoknak a képességeknek a fejlesztését, amelyek 
a különböző területeken jelentkező kompetenciaként:
� lehetővé teszik a kohéziót, segítik a fenntarthatóságot,
� identitást teremtenek a folyóvízhez és annak társadalmi, gazdasági és geográfiai dimenzióihoz,
� elérhetővé  teszik a  tudásátadás  sajátos  módjait  és  eszközeit,  annak  megvalósulását  az  egyedi 

geográfiai környezetben, kialakítják azt a látásmódot, amely a Duna ügyeit szolgálja
� a kondicionális  kompetencia  birtokában pedig  energetikai  hátteret  adnak a tanulási-oktatási  és 

különböző  munka-tevékenységekhez,  az  egészséges  életmódhoz,  szabadidő  eltöltéséhez,  a 
verseny-sporthoz,  a  megismerést  biztosító  a  turizmushoz,  a  természetismeret  és  a 
természetvédelemhez, a regionális gazdasági folyamatokhoz

� felkészít a  vízbiztonságra,  a  félelmek  leküzdésére,  segít  az  árvízvédelemben,  a  vízen  járók 
mentésében, a nehézségek elviselésében

� szerepet vállal a helyi hagyományok megőrzésében

4. Ebből következően, amennyiben a fejlesztési folyamatban nem kap helyet az oktatás-nevelés 
eszközrendszereként,  a  sajátos  ismeretekhez  utat  biztosító  és  a  tevékenységek  energetikai 
hátterét,  a  kondicionális  képességeket,  közösségi  attitűdöket  létrehozó  vízi  sport,  akkor  a 
projektek  beágyazódása,  sikere  és  fenntarthatósága  kap  kevesebb  esélyt.  Ez  a  tény 
elengedhetetlenné teszi, hogy a hosszú fejlesztési időszakban, illetve a több tíz éves kihatások 
miatt az oktatásban is legyenek olyan programelemek, amelyek  biztosítják a program alulról 
építkezését, megértését, megvalósítását, fenntarthatóságát.

5. Javasoljuk tehát, hogy a programokban kapjanak helyet olyan projektek, mint:
Rekreációs bázis és vízi sport bázis Kikötők (komplex funkcióval) Vízi  sportiskola,  módszertani  központ 

(egyedi programcsomagokkal)

Védett vizek és partok Vízi  negyedek  (lakó  és  szolgáltatási 
egységek)

A vízparti települések iskolahálózata

Partraszálló  helyek  és  vízi  sport 
bázisok hálózata

Lokális  szállítási  rendszerek  (áru-  és 
személyszállítás eszközparkja)

Tanösvények, erdei iskolák hálózata

Vízi  túrázás  (kézzel  hajtott  eszközök, 
depók, logisztikai támogatás)

Lokális  termelő  rendszerek  (korszerű 
vízgazdálkodás, ökológiai rendszerek)

Látogatható mintagazdaságok

megtalálható: www.dunamunkacsoport.hu

6. Mivel van összhangban a projektajánlat - előzetes anyaggal való összevetés
Humán-erőforrás biztosítása, társadalmi kohézió, közös Duna-tudat, a civil társadalom hozzájárulása, integráció 
és  közös  alapelvek,  párbeszéd,  szolidaritás,  identitás,  természetismeret  és  környezetvédelem,  Duna  menti  
turizmus,  idegenforgalom, oktatás  a  térségben,  speciális  szakértelem a kutatómunkához,  a Duna mentén élő 



A kajak-kenu sport identitása, szerepe a stratégiában

emberek  közötti  kapcsolatteremtés,  megfigyelő  és  elemző-központok,  logisztikai  támogatás,  módszertani 
központok, stb.
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