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A klubalapító-vezetőedzővel, 
Varga Bélával  beszélgettünk 
a  sikereikről,  az  előttük  álló 
fontos  és  nem  könnyû  felada-
tokról.

– Vitathatatlan, hogy a kajak-
kenuról napjainkban már úgy 
beszélhetünk, mint hungari-
kumról, s nemcsak azért, mert 
az eredmények világraszólók, 

hanem annak az okán is, hogy 
a magyar emberek a maguké-
nak érzik a vizet kajakkal és 
kenuval hasítókat, mert oly sok 
szép eredményt értek el.

– Ezzel nem lehet vitatkozni, 
sikeres  a  sportág,  ami  köszön-
hető például a hazai rendezésû 
világbajnokságoknak, s nem kis 
mértékben a  televíziós közvetí-
téseknek,  amelyek  kedvet  csi-
náltak  a  tévé  előtt  ülő  gyere-
keknek ahhoz, hogy  felálljanak 
a  fotelból,  s  kikössenek mond-
juk  a  füredi  Duna-szakaszon 
–  mondja  a  szakember,  aki  a 
magyar serdülő- és ifjúsági válo-
gatott keretedzője is.

– Az ön élete, s természetesen 
a feleségéé, szorosan összefügg 
a „magyar folyóval”. Nem kevés 
időt tölthetett el a partján, s a 
hullámai hátán…
–  Több  évtizedet  biztosan,  s 

akkor  tán  még  nem  is  számol-
tam mindent. Előbb a budapesti 
szakaszon  dolgoztam,  a  BSE és 
az  UTE edzője  voltam,  majd 
tizenkét  évvel  ezelőtt  gondol-
tunk  egyet  a  feleségemmel,  s 
elhatároztuk,  hogy  megpróbá-
lunk  szakosztályt,  klubot  alapí-
tani egy kicsit délebbre a folyón, 
Százhalombattán, Dunafüreden.

– Az ilyen törekvésre szokták 
mondani, már meg ne haragud-
jon, hogy kamikazeakció, nem 
kevés buktatóval.
–  Láthatja,  itt  vagyunk,  léte-

zünk, s az eredményeink miatt 
sem kell szégyenkeznünk.

– Hallgatva a mondatait, való-
ban nem, mert ebben a sportág-
ban az élmezőnybe kerülni, s ott 
megkapaszkodni nem kis dolog.
– Dolgoztunk, harcoltunk ele-

get,  de  csak  a  lényeget  szem 
előtt  tartva  igyekeztünk mindig 

Lötyögésbõl sosem lesz  
olimpiai aranyérem
Az Érdhez közeli Százhalombattán, pontosabban az egykor önálló településként 
jegyzett Dunafüreden található napjaink legsikeresebb magyar sportágának, a 
kajak-kenunak egyik fontos utánpótlás-nevelõ bázisa. A Dunafüredi Vízisport Klubot 
egy lelkes, fanatikus házaspár alapította meg tizenkét évvel ezelõtt. 

előrébb jutni. Az eredményeink 
bennünket igazolnak.

– És mi volt a lényeg?
–  Nem  is  lehetett  más,  mint 

hogy  olyan  bázisát  teremtsük 
meg  a  sportágnak,  amelyik 
magában hordozza  a  világszín-
vonalú eredmények folytatását.

– Meséljen a klubjukról, s 
arról, miként mûködik az a 
mûhely, amelyben a százhalom-
battai gyerekeken túl legalább 
harminc érdi srác és lányka is 
húzza a lapátot.
– A legfontosabb, hogy köszön-

jük,  jól  vagyunk,  készülünk  a 
novemberben  kezdődő  alapo-
zásra… A klubban mintegy het-
ven  gyerek  edz  rendszeresen. 
A leigazoltak  száma  negyven 
körül  van,  közülük  nem  keve-
sen Érdről járnak át. Igaz, nincs 
messze,  de  akik  vállalják  ezt, 
azok előtt külön  is kalapot  illik 
emelni. Ami a szakosztályi rang-
sorban  elfoglalt  helyünket  ille-
ti,  büszkék  vagyunk  arra,  hogy 
a  mintegy  nyolcvan  rangsorolt 
szakosztály,  klub  versenyében 
már évek óta a legjobb tíz között 
vagyunk.  Ez  pedig,  ismerve  a 
mezőny  keménységét,  nem  kis 
dolog.

– Kik a „vezérevezősök”, kikre 
lehet legbüszkébb a „családi vál-
lalkozás”?
–  Az  utóbbiban  teljes  mér-

tékben  igaza  van, mert  a meg-
alakulás  óta  nincs  változás  az 
edzői stábban: ez csak kétfős, a 
feleségemmel  ketten  irányítjuk 
a szakmát, de egyelőre bírjuk, s 
ami a legfontosabb, szeretjük.

– Talán ezért is bírják…
–  Vezérekről  pedig  nem 

beszélnék,  mert  akkor  nagyon 
hosszú  névsorolvasást  kellene 
tartanom.  Az  viszont  örömteli, 
s  jelzi  az  egységünket,  hogy 
a  most  elbúcsúzó  idényben 
az  Európai  Reménységek  len-
gyelországi  versenyéről  két 
arannyal,  s  egy-egy  ezüsttel  és 
bronzzal jöhettünk haza, s köz-
ben még  négy  negyedik  helye-

zést  is  szereztünk.  A sukorói 
serdülő  országos  bajnokságon 
két  dobogósunk  volt,  közülük 
ketten  aranyérmet  nyertek.  Az 
ifik  is  pörögtek,  szintén  ötször 
állhattak  a  dobogó  tetejére 
Szolnokon  úgy,  hogy  a  klu-
bunkban csak a kajak szakággal 
foglalkozunk.

– A pénz nem csak a száraz-
földön, de a vízen is nagy úr 
lehet… Van belőle elegendő?
–  Sosem  árt,  ha  abból  minél 

több  van,  különösen  egy olyan 
sportágban,  amelyik  nagy-
ra,  magasra  tör.  Nem  panasz-
kodom,  mert  valójában  nincs 
miért.  Köszönettel  kell  kiemel-
nem,  hogy  nagy  kincs  a  szá-
munkra  az  a  szülői  háttér  és 
segítség,  amely  nélkül  bizony 
lennének  ráncaink.  Ahhoz, 
hogy egy-egy tehetséges gyerek-
ből  jegyzett  versenyző  legyen, 
elengedhetetlen a szülői háttér, 
amiben  benne  vannak  a  csalá-
dok jótékony forintjai is. A „mi” 
szüleink a versenyek szállás- és 
utazási költségeiből veszik ki a 
részüket, s nemegyszer a hajók 
beszerzéséből is részt vállalnak. 
Ezért  is  gondoljuk  úgy,  hogy  a 
2000 forintos havi tagdíjnál nem 
kérünk többet.

– A tél, a kora tavasz nem 
a kajakosok évszaka. Ilyenkor 
kell megszenvedni azért, hogy a 
nyáron örülhessenek…
– Aktuális, amit kérdez, mert 

novemberben 35 gyerekkel uta-
zunk  Parádfürdőre,  hogy  erőt 
gyûjtsünk  a  következő  sze-
zonra.  Nincs  mese,  szenvedni 
kell,  az  alapozás  nem  könnyû, 
„fáj”.  Az  egyhetes  közös  edzé-
sek  során  kétszer-háromszor 
is  fellátogatunk  Kékestetőre,  s 
hogy  érdekesebb  legyen,  futva 
tesszük  meg  a  12  kilométert. 
Vissza  ugyanígy.  Kegyetlennek 
tûnhet,  de  aki  ezt  a  sportágat 
választotta, az tudja azt is, hogy 
lötyögésből  nem  lesznek  világ-
bajnoki és olimpiai aranyak. 
  Róth Ferenc

A lengyelországi Európai Olimpiai Reménységek Versenyének gyõztesei – a Szeiler Máté (balra), Koós Norman 
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Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár  
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

gyermekkönyvtáros   
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyermekkönyvtárosi feladatok ellátása, gyermekfoglalkozások tartása, kapcsolattartás 
oktatási intézményekkel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
•  főiskola: könyvtáros vagy tanító és könyvtár szakkollégium
•  gyermekkönyvtárosi vagy iskolai könyvtárosi szakmai tapasztalat  (legalább 1-3 év) 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•  szakmai önéletrajz 
•  szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata 
•  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. december 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Csuka Zoltán Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2030 Érd, Hivatalnok u. 14 ). 
•  Személyesen uo., előzetes telefonos egyeztetés után
•  E-mailban: sebestyenewa@csukalib.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kiválasztott pályázókkal szóbeli elbeszélgetés után írásos eredményközlés. 
A megbízó fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 27. 
A hirdetés www.kozigallas.gov.hu  publikálási időpontja : 2011. október 25.


