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Az ország magazinja

Iramot váltottak a szentendrei kenusok
A Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület jókora meglepetéseket okozott 2021-ben, hiszen utánpótlás
válogatottjuk tagjai az országos versenyeken a korábbi éveknél jóval látványosabban és magabiztosan
nyerték el az érmeket. Az egyesület vezetőedzője a tíz világbajnoki érmet szerző (ebből négy arany), kétszeres Európa-bajnok kenus, nem véletlen tehát, hogy az egyesület erőssége is a kenu. „Pali bácsit”, azaz
Pétervári Pált az eredmények mellett az egyesületről és a jövőről is kérdeztük.
Írta: Tóth László Levente
––Pétervári Pál vezetőedzőnek mi
okozza a legnagyobb örömet?
––Napi szinten az, ha egy edzés jól
sikerül, jók a körülmények, a gyerekek
is kihozzák magukból, amit kell. Egy
ilyen edzés sikerélmény, sokszor öröm
nézni, hogy a gyerekekkel csak úgy
száll a hajó, mert valahogy nagyon ös�szejönnek a dolgok és minden passzol.
Ilyenkor úgy jön le az ember a vízről,
hogy ez egy jó nap volt. Mert van úgy
is, hogy valami – akár a gyerekeknél,
akár a körülményekkel – nem stimmel
és olyankor rossz érzéssel fejeződik
be az edzés. Amikor viszont minden
összejön, az napi szinten sikerélmény.
Megint más a versenyeredmény, hiszen
van az év során az a pár verseny és nem
mindegy az, hogy mit sikerül ott meg-
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mutatni abból amire képesek vagyunk.
Mert az egy dolog, hogy abból, amire
képes vagy, otthon magadnak mit tudsz
megmutatni, de az már egy másik kategória, hogy ebből a világnak mit vagy
képes átadni.
––Maratonista kenusként lett közismert. Milyen út vezetett a versenysportig?
––Általános iskola vége felé, hetedik osztályosként kezdtem kenuzni.
Budapest belvárosában laktunk, az
akkori Néphadsereg, ma Falk Miksa
utcában, oda a legközelebbi egyesület
a Margitszigeten volt. Osztálytársam
volt Vaskuti István, aki később olimpiai
bajnok lett kenuban, ő vitt le engem
kenuzni a Margitszigetre. Akkoriban

kísérő motoros nem nagyon volt, nem
emlékszem mentőmellényre sem, amit a
legkisebbekre ma már ráadunk. Nagyon
pici gyerekeket abban az időben még
nem is nagyon engedtek el egy kajak-kenu edzésre. Ahová egyébként elegendő
volt az úszni tudásról szóló igazolás és
akinek ez megvolt, mehetett a vízre. Az
első nyarat kihagytam, mivel családi
nyaralásra mentünk, emiatt majdnem ki
is rúgtak, nem értették, hogyan gondolom azt, hogy a „szezonban” nyaralni
megyek. A következő évet aztán már
végig csináltam rendesen. Későn érő
típus vagyok, ez a sportban is megmutatkozott. Az ifi időszak végére lettek
jobb eredményeim és felnőtt koromban
is inkább már idősebb koromban jöttek
a világbajnoki eredmények.
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––Hogy alakult meg az Ön által létrehozott Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület (SZKKSE)?
––Elég sokáig sportoltam aktívan, a
sportpályafutásom hosszúságát tekintve talán majdhogynem „rekorder” is
lehetnék. Miután befejeztem, külföldre
mentem, 2002-2003-ban vezető edzőként
tevékenykedtem Dél-Kelet Ázsiában,
Mianmarban, 2004-ben pedig az ICF
(International Canoe Federation, azaz
Nemzetközi Kenu Szövetség, az összes
nemzeti kenu szervezet ernyőszervezete – a szerk.) megbízásából a kajak-kenu
sportág kenu szakágának fejlesztésével
foglalkoztam Vietnámban, Malajziában
és Szingapúrban. Egyik érdekes emlékem ezzel kapcsolatban az, ami ott megszokott dolognak tűnt, számunkra azért
mégis meglepő volt, hogy a gyerekek
még az edzés idejében is ellógtak teknősre vadászni. A kinti élettel párhuzamosan persze kicsit ki is estem a hazai
dolgokból. Hazatérve tehát majdhogynem mindent újra kellett kezdenem.
Mivel építészként végeztem, próbáltam
a szakmámban is elhelyezkedni, lett
is volna egy építésvezetői állás, de
kiderült, hogy azzal rengeteg probléma
lenne. Meg nem is akartam nézni azt,
hogy mások hogyan csinálnak valamit,
mivel inkább szeretem magam elvégezni a munkát. Gyorsan visszakerültem
tehát a sportba, ahol szinte az alapoknál
kellett kezdeni, nem úgy, mint Ázsiában, ahol vezető edzőként csak a szakmai résszel foglalkoztam. Tehát amikor
visszajöttem, a Honvéd-nál kezdtem
utánpótlás edzőként 2005-ben, de úgy
láttam, hogy ott inkább az élsportoló
versenyzőkre helyeződött a hangsúly.
Le is építették az utánpótlást és akkor
kezdtem bele egy önálló sportegyesület
kialakításába Szentendrén. A Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület 2006
óta működik, kezdetben a Vízművek
területén túraszakosztály részeként. Ott
azonban az élsportot nem igazán támogatták, ezért 2008-tól már önállóbban,
a települési önkormányzat Pap-szigeti
területén folytattuk, ahol a Dunán kívül
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semmi nem volt, az egyik szülő ajánlott
fel egy kis faházat a célra. Ebben az első
időszakban ismeretség révén más egyesületek leselejtezett vagy nem használt
hajóival, lapátjaival kezdtük, fokozatosan teremtettük meg az edzések tárgyi
feltételeit a szülők és a Magyar KajakKenu Szövetség (MKKSZ) segítségével.
––Milyen volt a sportélet a Pap-szigeten akkoriban?
––A szó klasszikus értelmében
persze akkor nem tudtunk még egyesületként működni, nem volt például négy
vagy hat edző, akik segíthették volna
a gyerekek fejlődését. Én mondhattam
azt nekik, hogy jobban vagy többet
kéne csinálni, de azért mégis más az,
ha egy-egy versenyzőre jobban is oda
lehet figyelni vagy maguk a kicsik is
látják, milyen egy versenyző. Mostanra
ezen a téren is javult a helyzet, mert ez
az egyesület nevelte ki az 1999-ben született Adolf Balázst, akinek tízéves kora
óta vagyok az edzője. Ő nemcsak hazai,
hanem most már nemzetközi szinten is
kiváló eredményeket ért el. És szemmel
láthatóan egészen más az, amikor a
gyerekek azt is élőben megtapasztalhatják, hogy egy élversenyzőnek mit kell
csinálnia egy edzésen napról-napra. Ez
persze már a jelen, de a kezdetek idején
még nem is az eredményeken volt a
hangsúly, inkább azon, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást. Ennek
érdekében nemcsak eveztünk, hanem
kerékpároztunk is és mivel akkortájt
keményebb telek voltak, télen tudtunk
korcsolyázni, hokizni, a Duna-parton
sífutni. Indultunk azért vízitúra bajnokságokon, amiket nagyon szerettek a
gyerekek, mert szép helyeken zajlottak
ezek, az ország minden táján, a Rábától kezdve a Tisza-tavon keresztül a
Kőrösökig. Ezek nem profi versenyek
voltak, de már ezeken is értünk el eredményeket. Így lépkedtünk előre lassan a
versenysportig.
––Amely mellett az egyesület ma
már végez más tevékenységet is. Beszélne erről is bővebben?
––Hogyne. A versenysport mellett
tömegsport rendezvényeket is szer-

vezünk, egy évtizede rendezzük meg
Szentendre és környéke iskolásainak
sárkányhajó versenyét. Együttműködési
szerződés keretében a szentendrei Barcsay Általános Iskola tanulói az egyesülettel sárkányhajóznak testnevelési
órák keretében nagy sikerrel, de más
iskolákból is jöttek már sárkányhajózni
hozzánk. Az egyesület a települési önkormányzat által meghirdetett jótékonysági rendezvényeken jelentős létszámmal vesz részt, továbbá támogatja vakok
és gyengénlátók, valamint hallássérültek sportolását. A Szentendrei Kajakkenu SE-ben évente 100-150 szentendrei,
illetve Szentendre környéki gyermek
evez, köztük 99 leigazolt versenyző. Az
egyesület ma már minden évben szervez több hetes edzőtábort a Pap-szigeti
telephelyén, továbbá a Szigetközben és
sífutó tábort az ausztriai Ramsauban.
––A szóbeszéd szerint egy közelmúltbeli, Ausztriában rendezett sífutó
bajnokságon három magyar kenus szerezte meg az első három helyezést, pedig
egyikük sem sífutó versenyző, hiszen
mindhárman a Szentendrei Kajak-kenu
SE kenusai. De visszatérve a kenura,
mint versenysportra, annak idején honnét számolta az eredményeket, magyarul: mikor kezdett el bizakodni?
––Mivel nagyon „lentről” kezdtük,
nekem az is sikernek számított, ami mai
szemmel kis eredmény lenne. Amikor
például valaki bejutott döntőbe vagy
az első tízbe, az akkoriban nekem már
nagy siker volt. Sokkal jobban örültem akkor a gyerekek eredményeinek,
mintha saját, hasonló szintű eredményeim lettek volna. Nagyon értékeltem
a munkájukat. Amikor pedig valaki
bajnokságot nyert, az óriási volt, hiszen
az egyesülethez mérve egy hazai
versenyen elsőnek lenni, az szinte
hihetetlennek tűnt. Az egyesület adott
állapotához elért sikerek mindig nagy
sikerek voltak, azt mondhatom, hogy a
mostani sikerek is hasonlóak, tehát ezek
nem nagyobbak, mint az első lépcsőnél
az elsők voltak.
––Mennyire elégedett a múlt évi
eredményekkel?
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––Maximálisan, sőt, sokkal jobb
eredmények születtek, mint amire számítottam. Tavaly a kicsik, azaz a 12-14
éves korosztály meglepően jól szerepeltek. Korábban sokan voltak és a múlt
évben a mennyiség valahogy átcsapott
a minőségbe. Nagyon szép eredményeket értek el ezek a kenus gyerekek a
párosokban, négyesekben, több olyan
verseny is volt, ahol például egymás
után következtek a sorban az adott
futam után az éremátvételnél a mieink.
Persze, biztosan nem véletlenül sorakoztak az eredmények, elkezdett beérni
a temérdek befektetett munka. Az 2021es év nagy eredménye, hogy a Szentendrei Kajak-Kenu SE-ben kinevelődött
utánpótlás-generáció úgy megerősödött,
hogy a versenyeken saját korosztályában nemcsak bizonyítani tudott, hanem
biztosította az egyesület jelentős előre

borba. Nem kétséges ugyanis, hogy az
említett utánpótlás versenyzők olyan
fiatalok, akikre a kenu sportban érdemes odafigyelni, mert a jövőben csak
erősödni fognak és eddigi figyelemre
és egyúttal bizalomra okot adó eredményeiket újabbak, esetenként még jobbak
fogják majd követni. A sikerünknek
köszönhető, hogy idén kaptunk egy új
edzői státuszt, amit január 1-től „Jocó”,
azaz Polgár József számára biztosít egy
főállást, aki már 2020 őszétől erősítette
az egyesületet azzal, hogy az említett,
tavaly jól teljesítő kicsikkel még nem
főállású edzőként foglalkozott, segítette
őket a versenyeken is. Ő idén is ezzel
a korosztállyal teszi majd a dolgát,
de a legkisebbekkel már nem – mint
korábban –, mert a legkisebbeknek egy
fiatalember, „Krisztián”, Bakos Krisztián lett az edzője. Szükség is volt erre,

„ ... AZ EGY DOLOG, HOGY ABBÓL, AMIRE KÉPES
VAGY, OTTHON MAGADNAK MIT TUDSZ MEGMUTATNI, DE AZ MÁR EGY MÁSIK KATEGÓRIA, HOGY EBBŐL
A VILÁGNAK MIT VAGY KÉPES ÁTADNI.”
lépését, elismerését is a szakágon belül.
Az egyesület 2021-ben – Adolf Balázs
eredményeit nem is számolva – a 27.
helyre ugrott előre a korábbi, évek óta
40. körüli helyről a több mint száz magyarországi kajak-kenu sportegyesület
között a sok éremnek köszönhetően,
csak a nagyon régi egyesületek előzik
meg. (Csak a kenu szakág eredményeit
számítva a helyezés még jobb lehet – a
szerk.)
––Mennyire vették észre ezt az ugrást a Magyar Kajak-kenu Szövetség részéről?
––Biztosan, hiszen nekik dolguk
az is, hogy folyamatosan nézzék az
utánpótlást is. Ezt jelzi az is, hogy a
Magyar Kajak-kenu Szövetség a Szentendrei Kajak-Kenu SE jól szereplő 13
kölyök és gyerek „válogatott kerettag”
versenyzőjét a téli felkészülés ideje alatt
két alkalommal is meghívta az olimpiai
felkészülési központban tartott edzőtá-
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mert a viszonylag szűk időintervallumban, amit edzésre lehet fordítani – ne
feledjük, iskolába járó gyerekekről van
szó – többféle szintű edzést nem igazán
lehet úgy összepréselni, hogy az mindenkinek jó legyen. Korábban is voltak
más edzők, akik vagy nem váltak be
vagy számukra nem volt megfelelő az,
amit az egyesület ajánlani tudott. Most
az említett két edző tekintetében beállni
látszik az egyensúly és a különböző
korcsoportok végre megkapják a nekik
járó idő mellett azt a külön edzői figyelmet is, amire nagy szükségük van.
––Eddigi sportpályafutása és edzői
tevékenysége során mit gondol arról az
utánpótlás versenyző és a mini élsportoló közötti határvonalról, a közöttük lévő
különbségről?
––Nem irigylem a mai edzőket, mert
nem könnyű ma a gyerekeket a sporthoz közelíteni. Sok jó fizikumú gyerek
van, de a fejben való hozzáállás ma már
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lényegesen más, mint régebben. Pedig
azon is sok múlik, sőt én azt gondolom,
hogy talán fele-fele arányban számít az
elszántság, hozzáállás és a jó fizikum.
Ezen az arányon persze sokat vitatkoznak, én egy szóval úgy mondanám ezt
a kettőt együtt, hogy rátermettség. Ha
ez nincs meg valakiben, akkor nem lesz
belőle jó versenyző. Az ifiben már az
elejénél eldől a kérdés, onnantól már
inkább beszélünk versenysportról,
addig inkább utánpótlásnak tekinthető
valaki. Vannak egyesületek, ahol már
nagyon korán elkezdik a gyerekeket
hajszolni. Én úgy gondolom, hogy még
az ifi kategóriánál is jobb, ha nem az a
túlhajszolt munka, hanem inkább az
élmény az elsődleges. Ezért is szervezzük a külön programjainkat – például
a hegyi kerékpározást –, hogy egy kis
változatosságot belevigyünk a sportba.
Nem szabad egyhangúvá válnia az
evezésnek. A kajak-kenuba ugyanis an�nyi munkát kell beletenni, hogy ha ezt
bárki más sportágba teszi be, bizonyos
szempontok szerint sokkal jobban jár.
Ha azonban valaki a kenut megszereti,
attól már nem lehet elvenni, mert nem
mond le róla. Ha pedig valakiből nem
lesz élsportoló, de azért evez, az itt szerzett hozzáállást, tapasztalatot szerintem
az élet minden területén hasznosítani
tudja. Igazán szép és hiteles példákat
láttam erre.
––Mi a helyzet a 22 évesen már négyszeres világbajnok és olimpikon Adolf
Balázzsal, aki sokak szerint a magyar
kenusport legnagyobb reménysége?
––Korábban említettem, hogy az
1999-ben született Balázsnak gyermekkora óta, 13 éve vagyok az edzője. A
versenysportban először ifiben neki lett
eredménye, ő kétségkívül a magyar
kajak-kenu sport fiatal reménysége,
kiválósága. Nemzetközi eredményei
mellett a magyar bajnoki címet szinte
számtalanszor megszerezte. Balázs a
szentendrei Ferences Gimnáziumban
érettségizett és felvételt nyert az Óbudai
Egyetemre, de halasztott, hogy minden
idejét a sportági felkészülésére fordít-
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hassa. Egyéb sok nemzetközi eredménye mellett tavaly kijutott az olimpiára,
ahol – mivel párosra készült – társa
betegsége miatt nem teljesítettek jól.
Szintén még a múlt évben, Balázs három világbajnoki aranyérmet is szerzett:
egyet Koppenhágában, kettőt Pitestiben,
Romániában. Az egyéb versenyek
mellett Balázs most a 2024-es párizsi
olimpiára készül, illetve előtte még, az
idén augusztusban a kanadai Halifaxban várható világbajnokságra.
––Az egyesület pár hónapja infrastrukturális munkálatokba kezdett. Mi
ennek a háttere?
––Az egyesület számára a közelmúlt
nagy előrelépése volt az is, hogy Szentendre Város Önkormányzata egy még
2020-ban megkötött bérleti szerződés
alapján használatba adta az egyesületnek azt a felújításra szoruló csónakházat, ahol már évek óta stabilan, de
korábban hosszú távú megállapodás
nélkül működünk. Ahol télen az erőnléti edzések benti részét tartjuk, illetve
a hajókat, eszközöket tároljuk. Ezt megelőzően a Magyar Kajak-kenu Szövetség
megállapodott az önkormányzattal
arról, hogy a csónakház felújítását támogatja. Ennek kapcsán egy komolyabb
összeg is szóba jött, de csak néhány év
múlva. Ezt a helyzetet már több nagyobb, de elúszott próbálkozás előzte
meg az egyesület kapcsán. Így amikor
idén biztossá vált egy, a korábbiaknál
lényegesen kisebb, hogy összesen 25
millió forint + áfa támogatást kapnánk
a csónakházra, de belátható időn belül,
e mellett döntöttem. Tudomásul véve
azt, hogy ebbe a saját erőnket is beletesszük. El is kezdődött az egyesület
csónakházának átépítéssel egybekötött
korszerűsítése még tavaly. Az épület
teljesen más alaprajzot kapott, minden
máshová kerül benne, mint az előzőben.
A téli erőnléti edzésekhez nélkülözhetetlen konditerem például az öltözőkkel
együtt már felkerült az emeletre – ahol
sikerült kialakítanunk egy vizesblokkot is –, a hajókat pedig a földszinten
tartjuk majd. Ez korábban fordítva volt.

Figyelemmel kellett lennünk az árvízveszélyre is, mivel a csónakház a Duna
árterében van, ezért a szendvicspanel
technológia mellett döntöttünk. A célra
rendelkezésre álló források ugyanakkor
valóban nagyon szűkösek, hiszen ez
nem is felújítás, hanem újjáépítés. Ezért
a szülők és versenyzők számos alkalommal személyesen vettek, illetve vesznek
részt a munkálatokban. Mostantól fogva
pedig nekünk kell kigazdálkodnunk
az ingatlan rezsiköltségeit is, ami az
ártérben használható villanyfűtésre
is figyelemmel nem lesz alacsony. A
versenyzők által elért hazai és nemzetközi eredmények ugyanakkor a korábbiaknál valóban jelentősen figyelemre
méltóbbak és kétségkívül magukért beszélnek. Az egyesületnek éppen ezért,
a versenysport minél jobb feltételeinek
biztosítása érdekében, szponzori háttérre van szüksége. A versenyzők ugyanis
már adták azt, amit adhattak és ezt a
továbbiakban is meg fogják tenni: az
idejüket és a kitartásukat. A legutóbbi
sikerek őket igazolják, de az is látható,
hogy egy profi fordulatváltáshoz most
már kétségtelenül kell a szponzor. Az
egyesületnek soha nem volt és most
sincs szponzora, így nyugodtan kijelenthetem, hogy ezekhez a srácokhoz,
ehhez az egyesülethez most szponzorként csatlakozni visszaható lehetőség,
őket névadó szponzorként segíteni
pedig jó imidzsépítő befektetés is lehet
a jövőre nézvést. Az egyesület mecénási
támogatást is örömmel fogad. Ettől eltér

azonban a szponzoráció, amelynek időtartama során a sportegyesület is vállal
a szponzor számára különféle előnnyel
járó kötelezettségeket.
––Milyen eredményekre számít a
közeljövőben?
––Adolf Balázs esetében a már
említett kanadai világbajnokságon,
Halifaxban mindenképpen dobogós
eredményt várok és gondolom ő is.
Balázs a gyengébb olimpiai szereplés
után egy hónappal tartott világbajnokságon 5000 méteren már aranyat nyert,
1000 méteren pedig – ami fontosabb,
mert olimpiai táv – harmadik helyen
szerepelt. Idén hasonló eredmény már
jó lenne, hosszabb távon pedig természetesen az olimpia a cél. Az ember nem
szereti így előre mondani ezeket, mert
ez nagy súlyt jelenthet a versenyzőnek,
ezért általában így próbálunk kibújni a kérdés elől, de szerintem Balázs
nagyjából ezt várná el magától. A tavaly
kimagaslóan jó eredményt elért kicsik
kapcsán az említett két edző erősíti a
mezőnyt. Annyiban azonban kicsit ros�szabb a helyzet, hogy a gyerekek zöme
egy korcsoporttal feljebb lép életkorából
adódóan és ott már nehezebb lesz a
verseny. Kenuban C1-ben kell indulni
egyesben, párosban még lehet portya
kenuban. Van olyan versenyző is, aki
életkora miatt nem léphet még feljebb,
neki így nem lesz párja, ezért egyesben
indul majd, de szerintem ő egyesben is
simán megoldja majd ezt a dolgot.
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