A kajak-kenu Dunaújvárosban
Rövid története
A hıskor
- 1951- ben kezdték el a Sztálin Vasmő építését a Pentelei síkságon. Az ország minden
területérıl jöttek az építık, fıleg fiatalok. Sokan szerencsét próbálni, sokan kényszerbıl.
A kohászok, vasmunkások Csepelrıl, Diósgyırbıl ahol már volt vízi sportélet.
- A város alakulásával egy idıben alakult meg, 1951-ben a Szálin Vasmő Építık
Sportegyesülete. Ide került pár kajak, amit a Duna parton, szabadon használhatott bárki. Ide
került Csepelrıl Szerdahelyi Károly, aki elkezdte szervezni a kajakos életet. Vele egy idıben
Szabó István, aki szintén Csepelrıl jött, ı már ott is kajakozott és szívesen tanítgatta az
érdeklıdı fiatalokat. Az országos kajak-kenu szövetség is kezdeményezte a kajak-kenu
szakosztály megalakítását, végül hivatalosan 1952. júniusában alakult meg a szakosztály, az
öböl végén egy ideiglenes helységben. Az elsı edzı-versenyzı Szabó István volt. Az akkori
hajópark 2 darab tízes kenu és 6-8 darab Vöcsök típusú kajakból állt 1953-54-ben a már
megépült horgásztanyán kaptak helyet, ott tárolták a hajókat.
Ezekben az években a túrázás, kirándulások, vidám idıtöltés volt a fı tevékenység.
Csepelrıl több kajak-kenu került a szakosztályhoz, abban tanultak az ide vándorolt fiatalok.
1955-ben Fisch Györgyöt bízták meg a szakosztály vezetésével, kevés anyagi támogatást is
kaptak, egy-két versenyre már el tudtak utazni.
Lelkes versenyzıi mag alakult ki, mint Szabó Pista, Kalkó Ede, Dusza Béla, Néder József,
Szentmártoni János, Seres Gábor.
1956-ban a Nagy Duna partján kaptak területet, ahol sátrak alatt tárolták a hajókat és
felvonulási épületben öltözködtek. A zőrzavaros évben többen disszidáltak, az edzı Szabó
István is. Elég megtépázott létszámmal jött az 1957-es év. A hıskor versenyzıi közül pár név:
Kalkó Ede, ifj. Szilágyi Pál, Gentischer Ferenc, Kovács Ferenc, Szentmártoni Antal, Kun
Ferenc.

Túrázók a Soroksári Duna-ágban

Új szakosztályvezetı került a szakosztály élére: Kutasi József és végre hivatalos edzıje is lett
a szakosztálynak: Kulcsár István, aki az ipari tanulóknál volt testnevelı. Ekkor sok-sok, fıleg
fiú került le, és tanult meg evezni.
A csónakház is tovább épült, Mikulka István terve alapján.
Bıvült a hajópark, mert a Kajak - Kenu Szövetség egy darab K-2 és 3 darab K-1-es verseny
hajóval segítette a szakosztályt.
Országos Vidék Bajnokság megrendezésével bízták meg a várost, ami kifogástalanul lezajlott,
és már szép eredményt értek el az itthoniak.

Seres Gábor, aki az ipari tanulók oktatója volt, elkezdte szervezni az itthoni mőanyag hajó
építését. Tudott sablont szerezni és elkezdıdött a nagy munka, minden versenyzı evezés után
ott maradt „ töcskölni”; el is készült 10 hajó, igaz egy kicsit nehezebbre sikeredtek.
Ezekben az években a Dunaújvárosi KOHÁSZ kajak-kenu szakosztálya mellett megalakult az
MHS, ahol Néder József lett az edzı, a klub a Kohász csónakháza fölött épült meg. És
létrejött az ITSK (MÜM 316. Iparitanuló Int.), ahol Seres Gábor tanította a fiatalokat.
- A csónakházba lejártak a vízi úttörık is elég nagy létszámmal. Jó volt a hangulat egymással
versenyeztek a klubok.
Ez a nagy fellendülés annak volt köszönhetı, hogy elkezdıdött egy egész komoly csónakház
építése. Társadalmi munkában ásták az alapokat a Kerpely Antal technikum tanulói és az ipari
tanulók. A gyakorlati órákat sokszor kubikolással töltötték, a versenyzıknek ez volt a kondi
edzés, no meg a csille kerekek emelgetése.
Megalakult a városi kajak-kenu szövetség Szilágyi Pali bácsi vezetésével, ıt segítette az MTI
volt munkatársa, Miskolci László.
Ebben az idıben már sok versenyre jártak, teherautó platón utazva, a hajók alatt meghúzódva.

Kajakos edzés az Öbölben az ’50-es évek végén

A versenysport
A 60-as évek elejétıl új lendületet vett a versenysport. A Négy Város Tornáján-Tatán
Szentmártoni Antal három, Nagy György és Tarján Éva két számban is gyızni tudott.
1961- ben Dusza Béla kiöregedett versenyzı lett a szakosztály vezetı.
Ebben az évben lett a város végleges új neve DUNAÚJVÁROS.
Akik lejártak a csónakházba nagyon sokat túráztak, fıleg a Soroksári ágban, de gyakran
eveztek le Bajáig is, és vissza. Versenyeztek ki hány óra alatt kerüli meg a Csepel szigetet. Az
öregek mellett Balogh István, a Szıllısi Tibor- Kovács László páros, Vidák Ferenc, Tóth
István már az országos bajnokságon döntıbe került.

Nagy György bekerült
a felnıtt válogatott
keretbe, 1963- ban
K-1 10000 méteren
megszerezte az elsı
magyar bajnokságot.

Nagy György – Theisz
Márton
Nagy György mellett a fiataloknál feljött Boross Sándor, Vizi Gábor kenusok, Pölöskei
György, Sárközi György, Schneider Vilmos kajakosok. Az MHS – nél Martinkó György Hubik András kenusok és Theisz Márton kajakos.
Nagy György kijutott a Jajcei Világ és Európa Bajnokságra.
’65-ben összeolvadt a Kohász és MHS, ezzel megerısödött a versenyzıi csapat. 1966 – ban
megszünt az ITSK kajak-kenu szakosztálya.
Kulcsár István elköltözött, nem volt edzıje a versenyzıknek, a sportkörnél az úszó
szakosztályt megszüntették, az úszók Prejner Sándor edzıvel átjöttek a kajakosokhoz. Akkor
maradt a szakosztálynál Bányász Gizella, aki késıbb edzıje is lett a szakosztálynak.
Nagy György a versenyzés mellett társadalmi munkában kezdett el foglalkozni a
versenyzıkkel.
1967-ben az Újpesti öbölben rendezett Négy Nemzet Tornáján két harmadik helyet szerzett a
Martinkó - Hubik kenu páros.

Martinkó György
– Hubik András
A lányoknál Forrai Zsuzsa nyert serdülı bajnokságot, serdülı válogatott lett.
Kajakos fiúknál Katona Béla, Czere József, Matuza Ferenc, Jakab János ért el jobb
eredményt.
Ebben az évben a vasmő motorcsónakot vásárolt a szakosztálynak, így már motoros edzéseket
is lehetett tartani.

Nagy György bekerült a tokiói olimpiai keretbe, sajnos egy kemény vállsérülés miatt nem
utazhatott ki a csapattal. A válogatott keretbıl is kikerült, így a Kohász vezetısége felkérte,
hogy irányítsa a szakosztály edzéseit.
1970- ben Nyikos Árpád, mint fiatal, frissen diplomázott testnevelı, kapcsolódott be a
szakosztály életébe.
Az edzések télen nagyon mostoha körülmények között zajlottak, kondizni minden csoport oda
ment, ahol helyet kapott. Súlyemelıkhöz, atlétákhoz, csónakház hajótárolójába, ahol még
főtés sem volt. Ott állítottak fel vastartályokból egy tanmedencét, a reggeli edzések elıtt
sokszor fel kellett törni a jeget benne, ennek ellenére vagy éppen ezért nagyon lelkes volt a
társaság.
1970-ben megalakult a Dunaújvárosi KOHÁSZ sport iskolája és ott is helyet kapott a Kajakkenu egy fıállású edzıvel. Tarján Éva edzı 80-90-ven fıt toborzott be.
Melléállású edzıként Bányász Gizella dolgozott. A versenyzıi létszám megnıtt és ez
magával hozta a jó eredményeket is. Az Ifjúsági Bajnokságon a csapat 10. helyen végzett.
Martinkó György, Hubik András, Gombos Sándor kenusok, Forrai Zsuzsa, Sörös Viktória,
Sárközi György, Schsneider Vilmos kajakosok hozták a jó eredményeket.
1971-ben ismét a város rendezte a Vidék Bajnokságot, amit a viharos szél miatt meg kellett
szakítani. Több négyes kajak kettétört.
Martinkó - Hubik kenupárost meghívják a felnıtt válogatott keretbe, de az egyesület elnöke
nem engedélyezi a kerettagságukat, viszont a szlalom válogatott meghívását jóváhagyta, így
részt vesznek a meráni szlalom világbajnokságon.

Katona Béla – Czere József – Jakab János – Matuza Ferenc (Ráckevei bajnokság)

1973-ban már nem csak a felnıttek: Katona Béla, Jakab János, Czere József, Matuza Ferenc
hozták a jó eredményeket, hanem a fiatalok is, lányoknál Sárközi Éva, Bedecs Gyöngyi az
Oroszi testvérek, Bácsi Kati, kajakos fiúknál Márkus Sándor, Adorján János, Helényi Árpád,
Nevezi Ákos, Zágoni László, Czeba József.

Tarján Éva – Kiss Marika – Sárközi Éva – Bedecs Gyöngyi (Ráckevei bajnokság)

A kajakos mag…

Kenusoknál Martinkó Gábor, Szőcs Zoltán, Tiringer György, Gombos Sándor, Géri Géza, ık
több dobogós helyet szereztek a Vidék bajnokságon. Az ifi bajnokságon 15. helyen végzett
ez a csapat, ez nagy elırelépés volt.
1972-ben Martinkó György a kenusok edzıje lett. 1973 ıszén Nagy György megválik a
szakosztálytól.

Bedecs Gyöngyi – Sárközi Éva

Az egyesület edzıt keresett, végül 1974- ben Adácsi József jött át a budapesti Spartacustól.
Átvette a sportiskolások zömét és a megmaradt felnıtt versenyzıket.
Hubik András leszerel a katonaságtól, ugyanakkor Martinkó Gyögy visszatért a
versenyzéshez, újra a válogatottba szeretnének kerülni. 1975-ben a felnıtt bajnokságon
sikerül hosszútávon a második helyet megszerezni, maguk mögé utasítva a Budai- Frey
párost, akik abban az évben a világbajnokságon másodikak lettek ezen a távon.
Somorácz Ferenc vette át Martinkó csoportját, majd Adácsi Kaltsics Imrét hozta maga mellé
kenus edzınek. Somorácz Ferenc anyagiak miatt mondott fel.

Téli fizikai felmérı – a Kohász csapata

Elkezdıdtek a viszálykodások, a sportkör vezetése nem figyelt fel a jelentkezı problémákra.
1976-ban Adácsit eltanácsolták, elıtte Tarján Éva a Velencei-tavi Vizi Sportiskolához ment
edzınek. 1977-ben Hubik András átigazol Csepelre.
A szakosztály helyzete megingott.
Új szakosztály vezetı veszi át az irányítást Csertı Lajos; edzık: Bányász Gizella, Balogh
László és Képes Géza.
1978-ban Bányász elmegy tanítani. A szakosztály a 30. helyre csúszik vissza. A
szakosztályvezetı lemond.

Új felállás: Sándor Péter szakosztályvezetı; Balogh László, Vitányi György, Vizi Gábor és
Virághné Horváth Erzsébet edzık.
Az eredményeken nagyon meglátszik a sok edzı váltás, annak ellenére, hogy Képes Géza egy
ragyogó kajakos társaságot verbuvált össze, és keményen edzettek a versenyzıi.. Sajnos
magánéleti problémák miatt, ı is elhagyta a szakosztályt. Virágné Horváth Erzsi férje
átigazolt más focicsapathoz, így ismét edzıt kellett keresni a szakosztálynak.

A nyolcvanas évek elején rendezıdött a helyzet, a
kenusokat továbbra is Vizi Gábor edzette, mellékállásban,
a lányoknál Czere József lett az edzı, szintén a vasmőben
lévı fıfoglalkozása mellett. A fiú csapatot Képes Gézától
Géri Géza vette át.
Ezekben az években kerültek a szakosztályhoz többek
között Pálizs Attila, Farkas István kenusok, Juhász
Attila, Gádori Dávid, Nagy Ferenc, Neszmélyi Loránd fiú
kajakosok, Dubniczki Tünde, Tóth Pál Andrea, Kovács
Éva, Tóth Edit, Pataki Mariann. Kezdtek szép eredmények
születni a serdülı bajnokságon és a kisebb versenyeken is.
Farkas István
A létszám is megnıtt, az edzık lelkesen és jól dolgoztak, a szakosztály vezetı Sándor Péter
vezetı beosztásba került a gyárban, nagyon sokat tudott segíteni. Horváth István a késıbbi
vezérigazgató fia is kajakozott, Neszmélyi György vezetésével újra éledt a városi kajak-kenu
szövetség, Lehoczki Lajosné, Kati segítette a munkáját.
Hatalmas összefogással megépült egy új hajótároló, nagy tágas 12 kajakos és 12 kenus
férıhellyel a tanmedence. A régi épületet átalakították. Kondi terem, hajójavító mőhely,
világos öltözök, zuhanyozók, szárító helységek kaptak benne helyet.
A hajóparkot is felújították.
- 1985- ben Vizi Gábor megbízott vezetıedzı lett.
Ebben az évben Pálizs Attila az IBV-n C-1 1000 méteren második, C-1 500 méteren negyedik
helyen végzett. Ifi Bajnokságon egy elsı és egy második helyet szerzett.

Pálizs Attila versenyen

Pálizs Attila a dobogó legfelsı fokán
(Megj. A 2. helyen Pulai Imre áll)

A nagy beruházások magukkal hozták a nagyobb elvárásokat is. Sem Vizi, sem Czere nem
adta fel a vasmőben lévı biztos pozícióját, ezért fı állású edzı kellett a szakosztálynak a
továbblépéshez.
1986 végén kerültek át a Velencei Vizi Sportiskolától Hubik András és Hubikné Tarján Éva.
Az új szakosztályvezetı Sárközi György, szakosztályelnök Horváth István. Sándor Péter a
motorcsónak szakosztályt alakította meg, de továbbra is segítette a kajakosokat, a csónak
motorokat tıle kaptuk.
Az eredmények 86-ban is jók voltak, Juhász Attila, Nagy Ferenc, Farkas István ifi, Pálizs
Attila junior válogatott lett.

I. Juhász Attila – Nagy Ferenc III. Gádori Dávid – Neszmélyi Lóránd
(Szolnoki Ifi Bajnokság – 1987.)

A versenyzıi létszám duplájára emelkedett, a régi versenyzık nagyon jó példát mutattak, ifi
bajnokságon K-2 1000 méteren Juhász Attila - Nagy Ferenc gyızedelmeskedett, K-4 1000
méteren Gádori Dáviddal, Neszmélyi Loránddal kiegészülve szintén bajnokságot nyertek.
Pálizs Attila bevonult katonának.
Vizi Gábor munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vállalta a vezetıedzıséget, ekkor Hubikné
Tarján Évát nevezték ki.
1988-ban már az újak is dobogóra állhattak, második lett Mikhel Adrien Mk-1 2000m-en,
valamint a PC-7 kenus csapat. Berczeli Gabriella- Dékány Kinga a harmadik helyen végzett
serdülıben. Staub Blanka úttörı olimpiai bajnok lett.

Edzés az Öbölben – elıl: Staub Blanka

Dékány Kinga

Edzés az Öbölben : Kırösi Alexander - Jánoki Ferenc - Balla Gábor - Kollár Tamás

A Dunaújvárosi KOHÁSZ – ról DUNAFERR - re változott az egyesület neve.
1990-ben már négy bajnokságot nyert a szakosztály és több dobogós helyet.
Kurucz Zoltán- Staub Bulcsú, Kertész András - Molnár Gergely a Pc-7 és a lányok K-4-ben.
1991-ben folytatódott a sikeres szereplés, Molnár Gergely és Staub Bulcsú nemzetközi
versenyen is indult.

Staub Bulcsú – Hubik
András edzı – Kurucz
Zoltán

A szakosztály hajószállítóval és mikróbusszal lett gazdagabb.
1992-ben a sportkörnél lecsökkentették a költségvetést, több edzıvel nem kötöttek szerzıdést.
A kajak-kenu szakosztálynál, csak Hubikné maradt fıállásban, Vizi Gábor, Hubik András
mellékállásban edzısködött tovább.
Ennek ellenére a létszám maradt és az eredmények is jók voltak. Sokat segített Bucsi László
technikai vezetı aki a hajóparkot szinte teljesen felújította.
1994-ben Molnár
Gergely a Világ
Kupán ötödik lett.
Hat bajnokságot
nyertek versenyzıink.
Ekkor tőnt fel
Malomsoki Sándor,
aki kenuban
utcahosszal verte a
mezınyt.
Kajakosoknál Jánoki
Ferenc-Balla GáborKırös Alexander Kollár Tamás lett
bajnok. Kollár
egyesben is második
lett. Blaskó Imre a
kicsiknél állt
dobogóra.
1994. Tablókép

Nemzetközi sikereket hozott az új év, Malomsoki Sándor az IBV-n C-1 500 méteren elsı
lett, C-2 500 m-en Molnár Gergellyel ötödik.

I. Molnár Gergely
II. Kovács Zoltán

Molnár G. – Malomsoki S.

Malomsoki Sándor

Kenuban új tehetségek tőntek fel, Seregélyes Csaba, Hubik Attila, Szigeti Péter.
1996- ban a bajnokságokon ismét jól szerepeltek a dunaújvárosiak, ifiben Malomsoki három,
Kollár Tamás kettı, juniorban Molnár Gergely egy bajnokságot nyert.
Nemzetközi versenyeken, Ifi EB-n Malomsoki C-1 500 m-en második.
Az Ifjúsági Világ Kupán Sanyi háromszor volt elsı, Kollár Tamás kétszer harmadik.

I. Vereczkei Ákos II. Kollár Tamás III. Babella Balázs

A szakosztály anyagi helyzete javul, köszönhetı a jó eredményeknek, és így egy testnevelıt
alkalmaztunk. Juhász Ferenc feladata lett volna a város általános iskoláiból a gyerekek
toborzása, sajnos nem sikerült sokkal több gyereket lehozni a csónakházba.
- A kiválasztással ebben az idıben nem volt probléma, a város 1990- tıl minden évben
felmérte a negyedik osztályosokat, ahol a város összes iskolája részt vett. (10 majd 8 általános
iskola) Az edzık részt vettek a felmérésen és választhattak. Igaz a kézilabda, labdarúgás és az
úszás választott elıször, és utána a többi sportág.

Már nemzetközi eredmények
1997- ben a szakosztály vezetésében változás történt, Horváth István helyett Sárközi György
lett a szakosztály elnöke, szakosztályvezetınek dr. Czinkóczi Sándort választották. Czere
Józsefet vissza tudtuk venni edzınek, aki egy csak fiatal gyerekekbıl álló vegyes csapatot
szervezett.
Ezekben az években kiegyensúlyozottak voltak az eredmények, igaz kenuban Malomsoki
eredményeit nem lehetett megközelíteni, de országos szinten fiataloknál fiú kajakban Török
Bálint, Szendrényi Vilmos, Sterczl Gábor, Brodmann László, lányoknál Juhász Fatime,
Juhász Vanda, Hegyi Tünde, Tiringer Tímea nagyon jó eredményeket hoztak. Kenusoknál a
Szigeti- Hubik páros is jól versenyzett.
1999-ben újra egy testnevelıvel bıvült a szakosztály, Antal Iván volt kenus a TF elvégzése
után a városban helyezkedett el, másodállásban kis csoportot verbuvált magának.
Vizi Gábor, csak Malomsoki Sándor felkészítésével foglalkozott, Molnár Gergelyt a sportkör
Sanyi edzıpartnereként alkalmazta.
2000-ben a Junior Európa Bajnokságon Malomsoki Sándor Iván Gáborral egy elsı és
egy második helyet lapátolt össze. 2001-ben az elsı felnıtt világbajnokságot Malomsoki
Sándor szerezte a szakosztálynak C-4 200 méteren Iván Gábor - Vasali László és Zala
György társaságában.

A dobogó legfelsı fokán balról: Malomsoki Sándor (C-4. 500m I. hely)

Jó Tanuló- Jó Sportoló megyei elsı lett Szendtényi Vilmos a fiúknál, a lányoknál Juhász
Fatime.
Fiataloknál is jó eredmények születtek, Sáfrán Mátyás serdülı bajnok lett. Juhász Vanda Mk1 2000 méteren, Hajdu Gergı – Devecseri Ádám pedig gyermek korcsoportban gyıztek. Sıt a
maraton bajnokságon is gyızedelmeskedtek Hegyi Tündével együtt.
Felnıtt kerettag Malomsoki Sándor, Kollár Tamás. Serdülı kerettag: Sáfrán Mátyás, Volein
Viktor, Devecseri Máté, Kovács Sándor, Tiringer Tímea
Volein Viktor a „Jó tanuló - Jó sportoló” megyei versenyen a gimnazisták között I. helyezett
lett, Benedek Gábor pedig a szakközépiskolások között lett elsı.
2002-ben a KSI több versenyzıje megkereste Perjámosi Sándort a sportkör elnökét, hogy át
szeretnének igazolni. Az egyesület fogadta Benedek Dalmát, Benedek Lindát, Gyertyánffy
Hédit, Rácz Zsuzsát. Továbbra is Simon Miklóssal edzettek, havonta jöttek le egy-egy
edzésre. Nagyon megerısödött a szakosztályunk, egy felnıtt, négy junior, négy ifi és hét
serdülı válogatottja volt a szakosztálynak.
Volein Viktor és Török Bálint elnyerték a „Jó tanuló-Jó sportoló” díjat.

Volein Viktor edzıtáborban (Dél-Afrika)

A kép baloldalán: Volein Viktor

2003 – 2004 igazán sikeres évek voltak a felnıtteknél: Benedek Dalma és Malomsoki hozta a
nemzetközi eredményeket, ifiknél Volein Viktor, az EORV- n, melyet Szegeden rendeztek:
Hajdu Gergı, Kóti Dávid, Füstös István, Devecseri Ádám és Lakatos Zsolt. Egyetlen szépség
hiba: ık mind kenusok. Kölyök válogatott lett Takács Kitti.
2004 júniusában dr. Czinkóczi Sándor szakosztályvezetı lemondott, szeptemberben Vizi
Gábor szerzıdése lejárt. Malomsoki Sándor elhagyta a szakosztályt, mert nem tudtak
megegyezni az anyagiakban és edzı tekintetében sem.
- A 2005-2006- os év is a kenusok sikereit hozta és Benedek Dalma öregbítette a
DUNAFERR hírnevét.

2008. Tablókép
A lehetıségek adottak voltak a normális felkészüléshez, nem akadályozta semmi a jó
eredmény elérését, mégis gondok adódtak, sem Czere Józsefnél, sem Antal Ivánnál nem
alakult ki ütıképes csapat, illetve nem volt megfelelı létszámuk. Czere József 2006 augusztus
31-én, Antal Iván az év végén közös megegyezéssel elhagyta a szakosztályt.

Visszatérve az eredményekhez,2005-ben Benedek Dalma a belgrádi VB-n K-1 1000 méteren
második lett. Az ifjúsági EB-n Füstös István-Kóti Dávid - Lakatos Zsolt-( Németh Gergely)
hatodik helyen végeztek C-4 500 méteren. EYOF- ra is kijutott két kenusunk Hajdu Gergı és
Devecseri Ádám C-2 500-on másodikak, C-2 1000-en negyedikek, egyesben Hajdu második,
Devecseri negyedik lett.
A 2006-os év Benedek Dalma sikereirıl szólt; az Európa Bajnokságon nyerte az 1000 és
az 500 métert, a szegedi világbajnokságon pedig megismételte ezt az eredményt.

Benedek Dalma verseny közben

Az Ifjúsági Európa Bajnokságra mind a négy ifi válogatott kijutott. Hajdu, Lakatos,
Devecseri, Kóti Dávid. Az EORV-n Lakatos Zsolt 1000méteren, Vass András 500
méteren tudott nyerni. Ezek mellett a ragyogó eredmények mellett, újra fel kellett tölteni a
lány csoportot és a fiú csoportot is. Molnár Gergely volt kenust, kenus és lány edzınek, míg
Horgos Lajost, kajakos fiú és lány edzınek alkalmazta az egyesület. Molnár a patrónus
program keretében volt a szakosztálynál. Hubikné Tarján Éva nem vitt csoportot, mivel dr.
Czinkóczi távozásával a szakosztályvezetıi, intézıi és vezetıedzıi feladatokat is ellátta.
A város anyagi gondok miatt nem szervezte tovább a már jól bevált negyedik osztályosok
felmérését, így az edzık az iskolákat járva tudtak gyerekeket toborozni a sportág számára.
2007. ismételten a kenusok sikereit hozta, az Ifjúsági
Világbajnokságon C-2 1000 méteren Devecseri Ádám
- Lakatos Zsolt elsı lett, C-2 500 méteren harmadik.

Devecseri Ádám – Lakatos Zsolt

Devecseri Ádám – Lakatos Zsolt

Vass András- Hajdu Gergı-(Kiss I.- Fekete Z.) C-4 500 méteren szintén elsık lettek.

Devecseri Ádám – Hubik András – Hajdu Gergı – Vass András – Lakatos Zsolt

Év elején a hozzánk igazolt Szabó Gabriella (Fábiánnénál edzett Dalmával együtt) az U-23as EB-n Kozák Danutával egy elsı és egy második helyet hozott. Felnıtt EB-n Szabó
Gabriella és Benedek Dalma háromszor állhatott fel a dobogó tetejére.
Az új csoportok még nem hoztak számottevı eredményt. Lakatos Zsolt átigazolt a Honvédba.
2008-ban megváltozott a szakosztály vezetése, Sárközi György 2007 év végén lemondott,
helyette szakosztályelnöknek Devecseriné Hegedüs Tündét, szakosztályvezetınek Pász Pétert
bízta meg az egyesület. Az edzık változatlan felállásban dolgoztak.
Szabó Gabriella és Benedek Dalma továbbra is hozta a jó nemzetközi eredményeket.

Kovács Katalin,
Janics Natasa,
Kozák Danuta és
Szabó Gabriella a
nıi kajak négyesek
500 méteres
számában
ezüstérmes lett a
Pekingi Olimpián.

Kovács Katalin – Janics Natasa – Kozák Danuta – Szabó Gabriella

Ifiknél Kárász Anna kétszer lett elsı az
Ifjúsági Európa Bajnokságon, Vass András
egy elsı egy második és egy negyedik
helyen végzett. Volein Viktor U-23 EB-n
C-1 500 méteren hatodik lett.
Hubik András a Héraklész program
legjobb kajak-kenu edzıje lett.

Kárász Anna
Év végén lejárt Volein Viktor, Benedek Dalma és Szabó Gabriella szerzıdése, különbözı
okok miatt nem maradtak a szakosztálynál.

A jelenkor
Hubikné Tarján Éva nyugdíjba vonult év végén, 2009-tıl Hubik András lett a vezetı edzı.
A 2009 évben Kárász Anna nem versenyzett, csak az elsı válogatón indult, amit megnyert, de
utána egy makacs vállsérülés akadályozta a további versenyzését.
A kenusok közül Devecseri Ádám indult a Világ Kupán, C-4 tagjaként másodikak lettek.
Az U-23 Európa bajnokságon C-4 1000 méterem Devecseri-Vass- (Volein- Makai) hatodik,
Hajdu – Csúri - (Mezı- Makai) hetedik.
Maraton Európa Bajnokságon C-2- ben a Vass András – Devecseri Ádám páros harmadik
tudott lenni.

Vass András

Devecseri Ádám

Hajdú Gergı

A fiatalabbaknál is
feltőnt már egy pár
tehetség, mint például
Vereb Tamás,
Somoskövi Bence és
Hajdu Jonatán.

A dobogó legfelsı
fokán: Vereb Tamás –
Hajdu Jonatán
Férfi kajakban nem mutatkozott elıre lépés, kevés fiatalt siketült toborozni. A kenus sikerek
jobban vonzották a fiúkat a kenus csoportokhoz.
2010-ben a szakosztály vezetésében nem volt változás, az edzık a már kialakított
csoportokkal foglalkoztak, a szakosztály létszáma 70-80 fı körül mozgott. A lányok és a
kenusok létszáma megfelelıen alakult és az eredmények is jók voltak, de a fiú szakág
továbbra sem volt megfelelı.
Az év eredményei: Vass András kijutott a felnıtt Európa Bajnokságra és ott C-4-ben ötödikek
lettek. Az U-23 Európa Bajnokságon C-4 1000 méteren Devecseri Ádám és Vass András a
dobogó második fokára állhatott.
Takács Attila és Horváth
Máté Sebestyén az
EORV- n indult. Takács
kétszer lett elsı.

Takács Attila
A fiatal kenusok közül Hajdu Jonatán és Vereb Tamás C-1- ben egy-egy elsı helyet, C-2- ben
egy elsı helyet értek el. Horváth Máté Sebestyén is eredményesen versenyzett.

Dunaújvárosi mastersek
- A Magyar Amatır Kajak-Kenu Egyesület 1989-ben alakult meg.
- 1993-ban kapcsolódott be a felnıtt versenyzésbıl már kiöregedett kajakosok-kenusok
országos szinten megrendezésre kerülı versenyeibe a dunaújvárosiak egy kisebb csapata. Az
elsı években induló kis számú résztvevı lelkesedése és bizonyítása, hogy van jövıje ennek az
idısebb kori versenysportnak is, egyre több régi kajakost, kenust gyızött meg arról, hogy
nekik is ott a helyük a versenypályákon.

Balla Gábor – Czere József – Hubik András – Vedelek István – Kálmán Sándor

A létszám egyre nıtt és a "veterán" versenyek elıször "senior", majd a ma már végleges
"masters" (mester) nevet kapták. A hazai versenyeken kívül egyre több nemzetközi masters
versenyt is rendeztek és ezek némelyikén sikerrel vett részt a dunaújvárosi csapat több
versenyzıje is.

A masters csapat egy része 2005-ben: Kálmán
Sándor-Dubniczki Tünde-Tóth Edit-Hubikné
Tarján Éva-Sántáné Rózsika-Vedelek István

Masters OB 2006. - csoportkép
-

A két legnagyobb hazai versenyen (Maraton Országos Bajnokság ill. a Masters Magyar
Bajnokság) induló masters korú versenyzık összlétszáma eléri az 1500 fıt is. A
sikersportágnak tartott kajak-kenu idısebb korú versenyzıinek sikerei motiválhatják a
szakosztályon belüli fiatalokat is. Egyébként pedig a legegészségesebb: sportolni a
természetben, és ha ez még ráadásul vizen történik, akkor szinte minden vízreszállás egy
külön élmény is lehet.

A szakosztály helyzete
Anyagilag a vasmő támogatta és támogatja a sportkört. Az elsı idıkben a létesítmények a
sportkörhöz tartoztak, a csónakház is. A 90-es években kettévált a sportkör és a létesítmények
kezelése. Nem volt gond, a fenntartást a Sportlétesítmények Intézete fedezte, sıt még a
motorcsónakok üzemanyagát is tıle kapta a szakosztály.
2004-ben privatizálták a gyárat. Az ISD Dombas Ipari Szövetkezet nyerte meg a privatizációt.
A vasmő neve ISD DUNAFERR lett. Nem szüntette meg a sport támogatását, minden évben
megkapja a szakosztály a mőködéshez szükséges anyagiak nagy részét, a többit szponzoroktól
pótolja. A létesítmények a városhoz kerültek, a város a fenntartásukkal segíti a sportkört. Ez
megszorításokkal jár.
Sokat segítenek a szülık is, már nem megy ritkaságszámba, ha a versenyzınek saját hajója és
lapátja van, hisz a hajók alakja az utolsó években sok változáson ment keresztül, amit a
szakosztály anyagilag nem tud követni, csak a legjobbaknak tudja biztosítani a legújabb
sportszereket.
A szakosztály eddig
folyamatosan tudott
hajójavítót alkalmazni és a
csónakház hajójavító
mőhelyében tudták a hajókat,
lapátokat felújítani, a
szükséges javításokat,
beállításokat elvégezni.
Fıként a nyári idıszakban
több hajó is bent van
javításon.
Hajójavító mőhely
- A szakosztály léte jelen pillanatban nincs veszélyben, a vezetıség mindent megtesz a
zavartalan mőködésért.

Az anyagot győjtötte és összeállította: Hubikné Tarján Éva
Szerkesztette: Vedelek István
Dunaújváros 2011.02.26.

