SPORT

Kajak-kenu

Új vezető, új tervek
interjú Nagy Árpáddal

Mint arról márciusban már beszámoltunk, a Gödi SE idén 30 éves Kajak-kenu Szakosztályának legutóbbi közgyűlésén a jelenlévők a tavalyi esztendő végén lemondott Barazutti László utódjául egyhangúlag Nagy Árpádot választották új szakosztályvezetőnek. Az „új” jelző azonban csak részben igaz, mert a sportvezető
korábban, 2000 és 2006 között már irányította a szakosztály munkáját.

A beszélgetés során kitértünk a MAFC kajakosainak egy évvel ezelőtti kiválására is.
Ezzel kapcsolatban Nagy Árpád a következőket mondta:
– A múltat le kell zárni, szeretnénk előretekinteni. A városban, de a szövetségen
belül is társadalmi elvárás volt, hogy a két
szakosztály vezetői üljenek le beszélni
egymással – ezt megtettük –, és hidalják
át az érezhető ellentéteket.
Mindehhez a szakosztályvezető hozzátette, hogy minden fiatalnak saját döntése
volt a GSE-ből a MAFC-ba történő átigazolás.
A GSE kajakosai az idén dupla jubileumra készülnek: megalakulásuk 30. évfordulóját, majd augusztus 31-én a 20. Göd
Kupát ünneplik. Ezzel kapcsolatban Nagy
Árpád hangsúlyozta: az idén is mindenkit szeretettel látnak a Dunakanyar egyik
legnagyobb vízisport-eseményén. A szakosztályvezető a tervezett újdonságokat
illetően elárulta, hogy szülői és szponzori
napot is szerveznek, melynek során az érdeklődőket szakemberek – garantáltan
biztonságos körülmények között – avatják
be a vízi élet, a kajak-kenu sport világába.
A szakosztály a jövőben a korábbiaknál is
aktívabb kapcsolat kialakítására törekszik
a gödi általános iskolákkal.

Az új szakosztályvezető a munkák mellett az aktív sportolásból is kiveszi részét, már kora
tavasszal hajóba ült
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z ötvenes éveinek elején járó Nagy
Árpád az interjú elején elmondta:
’95-től lakója városunknak, azonban
Gödhöz és a Dunához való kötődése vis�szanyúlik gyermekkoráig, a sportághoz
fűződő viszonya pedig igen sokrétű. Korábban kajakban, illetve kajakpólóban
versenyezve a bajnoki dobogóig „vitte”.
Napjainkban sportvezetői tevékenysége
mellett „civilben” vállalkozó. Felnőtt korú
Gergő fia tizenháromszoros magyar bajnok, Fanni lánya pedig jelenleg is tagja
a GSE utánpótláscsapatának.
– Az elmúlt 6-8 év során megváltozott
a gazdasági környezet, s ezzel együtt megváltoztak a szakosztállyal szembeni elvárások is. Nem elég az önkormányzati, szülői,
szakági és támogatói finanszírozás, szövetségi szinten is deklarálták, hogy több lábon kell állni. Infrastrukturális fejlesztésre,
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kikötőpont kiépítésére van szükség, amely
persze nyitott lenne a vízi túrázók számára is. Mindezeket a decemberben nálunk
járt Ábrahám Attila főtitkár is megerősítette. A kikötőpont létrehozására egyébként
a csónakház környéke megfelelő lenne.
Itt kell megjegyeznem azt is, hogy a szakosztályunk mindenki előtt nyitva áll! Természetesen az élversenyzők tekintetében
fontosak az eredmények, ám mindig is
hangsúlyoztuk, hogy alapvetően utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk. Felnőtt és
U-23-as korosztályban egy-egy versenyző
„fenntartása” – hajó, utazások, edzőtáborok és sportolói jövedelmek – aránytalanul
sok fiatal elől venné el a lehetőséget, ezért
inkább a széles bázis kialakításán dolgozunk, de teret adunk a szabadidős sportolóknak és a most alakulóban lévő sárkányhajósoknak is – foglalta össze terveit az új
sportvezető.

– Szeretném külön kiemelni azt az oktató-nevelő munkát, amely edzőink közreműködésével hosszú évek óta folyik
a szakosztályban. Az ide járó gyermekek
a természetben, a szabad levegőn csodálatos környezetben, jó társaságban
ismerkedhetnek meg a sportággal, a vízi
kultúrával és közlekedéssel, a teljesítményalapú munkavégzéssel, amit az élet
más területein is hasznosítani tudnak.
Amíg a fiatalok heti több alkalommal
edzőink felügyelete mellett sportolnak,
addig nem kell amiatt aggódnunk, hogy
elkallódnak, rossz társaságba keverednek
– tette hozzá végezetül Nagy Árpád.
A szakosztály továbbra is a Dalnoki Tibor
által vezetett Dunai Vízisport Alapítvány
jelentős szakmai és financiális támogatása mellett fejti ki tevékenységét. A sportcsoport – amely felvételt hirdet 8-11 éves
fiúknak és lányoknak – működéséről, elérhetőségéről a folyamatosan frissülő www.
godikajak.hu honlapon és Facebookon
a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály oldalán
olvashatnak.
Vasvári Ferenc

