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Egy csésze „virtuális” kávé
Schmidt Gáborral
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökével
A Ráckevei Kis-Duna-ág mindig is kedvelt
volt a vízi sportokat kedvelõk számára, hiszen
Szeged és Szolnok után ez a leghosszabb egyenes-ági Duna-szakasz, amely kiváló az edzésekre, versenyekre és a túrázásra is. Nem csoda, hogy Ráckevén komoly múltja és hagyománya van a kajak-kenu sportnak,
amelyet Borkovits József, a ráckevei gimnázium egykori testnevelõtanára,
edzõje alapozott meg, jelenleg pedig Fodor Ferenc edzõ méltó utódja e sportág életben tartásának és az utánpótlás nevelésének.
Az utóbbi években Ráckeve Város Önkormányzata célul tûzte ki ennek a
sportnak a fellendítését, ezért tárgyalásokat folytatott a Magyar KajakKenu Szövetséggel, amely tavaly 15 milliós támogatást nyújtott. Ebbõl épült
fel a Vadkacsa szabadstrandon egy szociális blokk, mosdóval, zuhanyzókkal, melegítõkonyhával, amelyet akár a strandolók, akár a vízitúrázók, de
egy nagyobb kajak-kenu verseny résztvevõi is igénybe vehetnek. Úgy tûnik,
ezen a nyáron szükség is lesz rá, hiszen két nagy rendezvényre is sor kerül:
július 29-én a II. Kenumaratonra, augusztus 12-13-án pedig a Kajak-Kenu
Maraton VB válogató versenyre felnõtt, U23 és ifjúsági VB válogató kategóriában. Ezenkívül az idén egy csónaktároló építését támogatja a szövetség 30 millió forinttal. A támogatásokról, a ráckevei kajak-kenu sportéletben rejlõ lehetõségekrõl és a jövõbeli reményteljes
együttmûködésrõl kérdeztem telefonon SCHMIDT
GÁBORT, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökét.
Jáki Réka: – Ezek a támogatások azt jelentik,
hogy látnak kitörési pontot a ráckevei kajak-kenu
sport fellendítésében itt a Ráckevei Kis-Dunaágban, és ilyen jó a kapcsolat az önkormányzattal?
Schmidt Gábor: – Valóban, mi egy rendkívül jó
helyszínnek látjuk a Ráckevei(Soroksári)-Dunaágat, nagyon kedvezõek a feltételek a kajak-kenu
sporthoz. Ez vonatkozik mind a verseny-, mind a
szabadidõs sportra. Ezenkívül – véleményem szerint – ezen a Duna-ágon egy külön kis ékszer Ráckeve, amely a Duna mindkét partján helyezkedik el, ez önmagában már üdítõen szép látvány, és ezek
az adottságai is kiválóan alkalmasak arra, hogy a vízisportot ûzõk vagy a
vízitúrázók kikössenek, megálljanak és ismerkedjenek a város kulturális
örökségeivel is. Ezért mi nagy örömmel vettük, hogy ilyen jó partnerre találtunk az önkormányzatban és Szadai József polgármester úrban is, hogy itt
igenis megvalósulhassanak fejlesztések. Ezek egyrészrõl szabadidõs sportos fejlesztések, hiszen a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a versenysport
mellett egyre erõteljesebb szerepet kíván vállalni Magyarország víziturizmusának, az aktív turizmusnak a fejlesztésében, korszerû európai vízi megállóhelyek létesítésében. Ehhez pedig rendkívül jó adottságokkal bír a ráckevei szabadstrand, amely az önkormányzat tulajdonában van. Így sikerült a
tavalyi évben ezt a 15 milliós fejlesztést megvalósítani. Felépült ez a vízitúrázókat kiszolgáló egység, közösségi térrel, konyhával, vizesblokkokkal,
kerékpáros tárolóval. Õszintén megvallva ez olyan szép, igényes építmény
lett, hogy most referenciaként visszük máshová is, tényleg nagyon szeretjük, és ez nem csak reklám. Látva, hogy ez a fejlesztési pénz arra a célra
ment, amire szántuk, most egy második körben Ráckeve bekerült a
VEKOP-os pályázat egyik helyszíneként abba a közép-magyarországi turisztikai fejlesztési programba, amelybe Budapest, a Dunakanyar és a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág több megállóhellyel is benne van, így következõ
lépésként további fejlesztéseket valósítunk meg, így idén 30 millió forinttal
az említett csónaktároló megépítését támogatjuk. Többek között elkezdtünk
abban is gondolkozni, hogy ha van egy ilyen jó helyszínünk, ahol kiváló
együttmûködõ partner az önkormányzat, kezd kialakulni az infrastruktúra,

akkor rendezvényeket is vigyünk oda. Ezért itt rendezzük meg az ön által is
említett vízitúra kupát, a II. Kenumaratont, amely egyébként az olimpiai 5
próbába is bekerült, és egyik állomása lesz Ráckeve. Augusztusban pedig
ide szerveztük a maraton világbajnokság válogató versenyét. Idén nagyon
exluzív helyen, Dél-Afrikában lesz a maraton világbajnokság, amelynek
gyakorlatilag a második válogatójának mind a felnõtt, mind az utánpótlás
kategóriában Ráckeve ad helyszínt.
Ráckevén régen, kb. 30 éve jelentõs versenyeket rendezett az akkori szövetség, ezt szeretnénk újra feleleveníteni, ezért ezzel a maraton válogatóval
kezdünk, amely egyébként nagyon látványos lesz, hiszen van benne futószakasz, több kört teljesítenek a versenyzõk, és úgy állítottuk össze a pályát,
hogy a város minden pontjáról látható lesz, többek között épp a rajt is a piac
sétány elõl indul, és aznap épp piacnap lesz. Természetesen, nekünk nagyon
fontos a Ráckevei Kajak Egyesületünk, amelyet Fodor Ferenc kollegánk vezet. Szeretnék, hogy az egyesület szintén erõsödjön a fejlesztések által, és az
utánpótlás nevelésben egyre nagyobb szerepet töltsön be ebben a régióban,
ezért folyamatos egyeztetések zajlanak az önkormányzattal, Fodor Feriékkel, hogy igenis erõsödhessen a szakmai munka is, és minél több kajakos
induljon el a versenyeken.
– Ez azt jelenti, hogy visszakerülhet Ráckeve a kajak-kenu sport aktív körforgásába edzõtáborok, országos versenyek helyszíneként is?
– Abszolút, hiszen korábban itt mûködött a Honvéd Egyesületnek az edzõtábora is, amely sajnos beleveszett az idõk homályába, de mi azt gondoljuk,
hogy Ráckeve szép lassan ki tudná magát nõni regionális központtá, edzõtáborok, válogatott keretek is
megjelenhetnének, és igen, határozottan szeretnénk
rendszeresen ideszervezni versenyeket.
– A csónaktároló létesítése után újabb fejlesztésként követhetné a szállásfejlesztés, ebben kínálkozik
valamilyen pályázati lehetõség?
– Reménykedünk abban, hogy lesznek folytatásai a pályázatoknak, egyelõre ezt a két forrást tudtuk biztosítani, de mivel látjuk az önkormányzat ez
irányú fejlesztési elképzeléseit, természetesen, ha további források jelennek
meg, akkor megpróbálunk ebben is segíteni, hiszen a kajak-kenu sport
szempontjából a Ráckevei Duna-ág a legalkalmasabb vízfelület, helyszín,
ennél jobb nincs.
– Ön is aktív sportoló volt, evezett. Van erre még ideje, most, hogy elnökként rengeteg kötelezettsége van, gondolom?
– Igazából én eddig is a kajak-kenu sportban töltöttem az eddigi életemet,
kajakoztam, majd edzõként dolgoztam, fõtitkárként is igyekeztem ott lenni
a mindennapokban. Ez nem változott, mert most is igyekszem részt venni a
versenyeken, tartani a kapcsolatot a kollegákkal, az egyesületekkel, és természetesen abból adódóan, hogy elnöke vagyok a szövetségnek, igyekszem
erõsíteni minden téren a kapcsolatot az állami sportszervekkel, civil szervezetekkel, kollegáimmal közösen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon
örülök annak, hogy a volt élversenyzõink óriási szerepet vállalnak abban,
hogy népszerûsítsék ezt a sportágat, hiszen mindenkire lehet számítani, ha
segíteni kell. Kiemelném Kovács Katit, Kozmann Gyurit, Storcz Botondot,
Csabai Edvint, akik sokat vállalnak, és ez nagyon jó érzés. Ez egy nagyon jó
család.
És igen, evezek még… Éppen most szervezték meg a kollegák, hogy
kedd-csütörtök reggelente evezünk majd az Újpesti öbölben, már várom is!
– Köszönjük a szövetség és az Ön segítõ támogatását, várjuk szeretettel a
Kis-Dunánk vizén is, és találkozunk a versenyeken!
– Én köszönöm a lehetõséget!
Jáki Réka

