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Jelen preambulum Nőtincs Község Önkormányzata és a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egyesület
Nőtincsi  Kajak-Kenu  Szakosztálya közötti  együttműködési  megállapodás  szerves  része,  attól
elválaszthatatlan egységet alkot.

2015  nyarán  Acsay  Ákos Nőtincs  község  polgármestere  egy találkozás  alkalmával  megosztotta
vágyát Vogel Csaba nyugalmazott DMRV vezérigazgatóval – aki évek óta rendszeresen a nőtincsi
tavon  kajakozik  –,  miszerint  szeretné,  ha  a  gyermekek  vízi  sportolása  a  tavon  lehetővé  válna
szervezett keretek között, pl. kajak, kenu, és egyéb más vízi sporttal.
A találkozót  követően  Vogel  úr  találkozót  szervezett  Vácott  a  Váci  Kajak-Kenu  Baráti  Kör
titkárával, Hidvégi Vincével. A találkozó során a polgármester vázolta terveit és a rendelkezésre álló
lehetőségeket, a Baráti Kör titkára pedig a saját küldetésüket és lehetőségeiket. A találkozót egy
újabb követte,  immár  a  nőtincsi  tónál,  ahol  Hidvégi  Vince vállalta,  hogy ha  szeptemberben az
iskolában  lehetősége  nyílik  toborozni,  és  lesz  jelentkező,  akkor  elvállalja  az  edzőséget,  és
rendszeresen foglalkozik a gyermekekkel.

2015 őszén meghirdetésre került a kajak-kenu lehetőség, majd a Baráti Kör egy egy hétig tartó
kiállítást  rendezett az iskola aulájában, ahol bemutatásra került sok érem, serleg,  fotó a magyar
kajak-kenu  sport  történetéből,  valamint  Kammerer  Zoltán és  Wichmann  Tamás egy-egy
versenyhajója.  A kiállítást  követően  28  gyermek  jelentkezett,  majd  az  első  szülői  értekezleten
egyhangúlag  megalakult  a  Nőtincsi  Kajak-Kenu  Szakosztály.  Ez  lett  Nógrád  megye  első  és
egyetlen síkvízi kajak-kenu szakosztálya, anyaegyesülete pedig a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör
Egyesület,  melynek  elnöke  Kammerer  Zoltán  olimpiai  bajnok  kajakosunk,  alelnöke  Wichman
Tamás világbajnok kenus olimpikonunk.

A  Szakosztály  megalakulását  Nőtincs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
polgármester  előterjesztésére  tudomásul  vette,  egyszersmind  –  lehetőségeihez  mérten  –
támogatásáról biztosította. Az ősz és a tél a száraz erőnléti edzések és az úszásoktatás, úszásedzés
jegyében telt, hiszen a vízre szállás alapvető feltétele az elvárt vízbiztosság. Február végére minden
gyermek  letette  a  200m-es  úszásvizsgát,  közben  pedig  már  januártól  elkezdődtek  a  Budapest
Honvéd tanmedencéjében az alapvető kajak-kenu ismeretek elsajátításai is. Március elején pedig a
nőtincsi  tavon  vízre  szálltak  a  gyermekek,  s  azóta  számos  versenyen  vettek  részt  kiváló
eredményekkel. Eközben sem kedvük, sem létszámuk nem fogyott, hanem növekedett.

2016 nyarán szülői összefogással és az Önkormányzat anyagi támogatásával elkészült az ideiglenes
csónakház a Nagy Károly tulajdonában álló csónaktároló létesítményben. Ideiglenes, mert hiszünk
abban, hogy az összefogással létrejött közösség ereje és az elérhető európai uniós és hazai források
előbb-utóbb  lehetővé  teszik  egy új,  a  kajak-kenu sport  számára  készített  csónaktároló  és  bázis
megvalósítását.

Mi, alulírottak hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!
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