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a  Duna-stratégia alakításában és a  vá-
rosi sportrendezvényeken – az  alsógödi 
klub immár három évtizede a  magyar 
kajak-kenu sport meghatározó műhelye. 
A  szakosztályt 1983-ban Hatlaczky Ferenc 
– 1954-ben világbajnok 10 ezer méteren, 
56-ban olimpiai ezüstérmes, 59-ben Euró-
pa-bajnok, sokszoros magyar bajnok – ala-
pította, az első edző Szalontai Károly volt. 
A szakosztály irányítását az  idei év elején 
Nagy Árpád vállalta, a folyamatosságot pe-
dig több mint két évtizedes aktív jelenlé-
tével Sinkó László edző, azaz „Simi” jelenti. 
A szakosztály két legjelentősebb támoga-
tója esztendők óta a Gödi Önkormányzat 
és a  jelenleg Dalnoki Tibor által vezetett 
Dunai Vízisport Alapítvány. A  sportházat 
1998-ban az V. Göd Kupán adták át, mely-
nek a tetőterét 2012-ben tették alkalmassá 
csoportos foglalkozások, illetve erőnléti 
edzések megtartására.
Kammerer Zoltántól (1990: MK-1, 2000 m) 
Lukács Istvánig (2013: K-1, 10 000 m) össze-
sen 161 magyar bajnoki címet szereztek 
a klub sportolói. A bajnoki tabella közel 60 
utánpótláskorú gödi versenyzőt számlál. 
1990 óta nem volt olyan esztendő, hogy 
a  GSE kajakosai ne szállítottak volna sík-
vízi vagy a maratoni korosztályos magyar 
bajnoki címet! A  legsikeresebb esztendő 
2007 volt 24 bajnoki aranyéremmel, 2005-
ben és 2008-ban 17, míg 2006-ban 16 
aranyat szerzett a  csapat. A  korosztályos 
bajnokoknál olyan, a  felnőttek között él-
vonalbeli kajakossá váló sportolók szere-
pelnek, mint Kammerer Zoltán és Kulifai 
Tamás. A  sportház falán a  szakosztály 

büszkén tartja számon a  nemzetközi baj-
nokok között Szaszák Dénest, Pélyi Dávidot, 
Gál Szabolcsot, Georgopoulou Alexandrát, 
Hagymási Anitát és Rékát, valamint Havas 
Esztert. Ám a  kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó kajakosok sorát folytathatjuk töb-
bek között Váczai Enikővel, Bán Kristóffal, 
Slezsák Istvánnal és Havas Balázzsal is. 

A GSE edzői egykor és ma:
Sinkó László, valamint Stiglincz Orsolya 
és Kurunczi Gergely (utóbbiak a  kez-
dők munkáját irányítják), korábban 
Jánosházi Imre, Makrai Csaba (a kö-
zelmúlt számos nemzetközi ifjúsági 
és U23-as eredménye köthető sze-
mélyéhez), Nieberl László (Kammerer 
Zoltán nevelőedzője), Davidesz Csaba 
(Zoli nála kezdett kajakozni), Csereklye 
József és Szalontai Károly.

A GSE szakosztályvezetői 
egykor és ma:
Nagy Árpád (már korábban is, és 
2013-tól ismét), Barazutti László, 
Hamar János, Simon Tamás, Kammerer 
Zoltánné Jutka, Baracka Gergely, Nagy 
Zsigmond és Hatlaczky Ferenc.

Sinkó László – 22 esztendő a GSE 
színeiben, 81 magyar bajnoki cím, 
félezer tanítvány
Sinkó László Vácon kezdett kajakozni 
Szemán Lászlónál és Endreffy Lórántnál, ké-
sőbb pedig Babella László lett a  mestere. 
Sportolóként maraton válogatott keret-
tag, magyar bajnoki ezüst- és bronzérmes. 
Versenyzői pályafutása után, 1991-ben 
Gödre hívták edzőnek, amikor a  GSE Ka-
jak-kenu Szakosztályában megnöveke-

dett a  létszám. A  Testnevelési Főiskolán 
diplomázott kajak-kenu szakedzőként, 
de szakképzett sportmasszőr és vízimen-
tő. Edzői pályafutása alatt mintegy fél-
ezer gyermeket tanított meg kajakozni, 
s  ismertette meg velük a  vízi közlekedés 
alapvető szabályait, a Duna szépségeit. Ha 
figyelembe vesszük a  különböző sporttá-
borokat, kenus oktatóprogramot, akkor ez 
a szám a dupláját is elérheti. Tanítványai 81 
magyar bajnoki érmet szereztek, s többen 
a nemzetközi porondon is megállták-meg-
állják a helyüket. Simi a kajakos társadalom 
elismert szakembere, számtalan utánpót-
lásérem sikerkovácsa, nevelőedzőként 
pedig számtalan későbbi nemzetközi siker 
megalapozója.
– Három évtizede sikeresen működő szak-
osztályunk erősségét abban látom, hogy 
a sportolók, a szülők és a sportbarátok ösz-
szetartó közösséget alkotnak, amely min-
dig meg tud újulni, megfelelve a  változó 
kihívásoknak. A  reflektorfényben a  spor-
toló áll, igaz, néha talán az edző is, de úgy 
gondolom, hogy sikereket csak komoly és 
elkötelezett háttéremberekkel lehet elérni. 
Tudunk együtt örülni és küzdeni. Ez utóbbi-
ra remek példa az idei árvíz, amikor tíz éven 
belül immár harmadjára sikerült megóvni 
szakosztályunk értékeit, méghozzá példa-
értékű összefogással. Feltétlenül meg kell 
említenem az idén 20 éves Göd Kupát, ami 
a Dunakanyar legnagyobb kajakos rendez-
vénye, minden évben igazi „sportünnep” 
a  kajakosoknak és sportbarátoknak egya-
ránt – fogalmazott Sinkó László. 

(Forrás, és a szakosztályról bővebben a megújult 
honlapon: www.godikajak.hu)

Vasvári Ferenc

30 éves a GSE Kajak-kenu Szakosztálya
Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya. Harminc év, 161 magyar bajnoki 
cím, két olimpiai érmes nevelőegyesülete, számtalan nemzetközileg jegyzett utánpótlás-eredmény és hazai do-
bogós helyezés. 

Alsógöd 30 esztendeje a gödi kajak-kenu sport bázisa, a GSE-ben jelenleg három edző irányítása mellett folyik a felkészítés


