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Janics Natasa 

4 "Il 
Nem zsákbamacskát vásároltak a 
Démász-Szegedi VE vezetői, ami-
kor Janics Natasát a klubhoz csá-
bították. A kiváló női kajakos 
előbb ifjúsági Európa- és világbaj-
noki címet szerzett, majd jött az 
első nagy durranás: 2000-ben 
Sydneyben az ötszáz méteres 
egyesben az olimpiai negyedik he-
lyen végzett. A Tisza-parti város-
ba rendszeresen jártak az édesap-
jával, valamint a testvéreivel 
edzőtáborozni, és 2001 januárjá-
tól már az egyesület igazolt ver-
senyzőjének vallhatta magát. A 
magyar válogatottban a bemutat-
kozás azért váratott magára mégis 
újabb egy évet, mert 2001-ben a 
szegedi Mol Világkupa nemzetkö-
zi viadalon még szerb nemzeti 

csapatban indult. Aztán azonban 
jött 2002, és először a szegedi Eu-
rópa-bajnokság. Ezen „csak" má-
sodik lett, ám a következő viada-
lon, a vb-n már elmondhatta ma-
gáról, hogy világelső. Kétszáz mé-
ter négyesben ugyanis nem talált 
a társaival legyőzőre. 

Az idei év a szokásos készülő-
dést hozta, hiszen szinte az egész 
esztendőben a kétszázas vb-sze-
replésre koncentrált Janics. Az-
tán végül más számban indult, 
ám az ezer négyesben is teljes si-
kerrel. A magyar nők verhetetle-
nek voltak idén, így Natasával a 
soraiban a leghosszabb távon 
startoló egység is első lett. Az év 
slusszpoénja: decemberben a 
szegcdi városházán állampolgári 
vizsgát tett, az eskü pedig talán 
még ebben az évben meglesz. 
Hogy ez miért fontos? Mert az ál-
lampolgárság elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az athéni olimpia 
részvevője legyen. 

A sikerek mellett nem kerülte 
el a tragédia a lanics családot. 
Még januárban elhunyt az édes-
apa, Janics Milán. Natasa a két 
fiútestvérrel együtt gyászolta a 
kiváló szakembert. Ám, ha lehet 
ilyet mondani, akkor segíthetett 
a gyászban, hogy .a Démász a 
nyáron leigazolta az egyik test-
vért, Sztyepant, aki így közelebb 
került Natasához. így már együtt 
készülhetnek a jövő évi felada-
tokra, például az olimpiára. 

Kanyó Dénes 

Kanyó Dénes. Sokan leírták. Le-
írták, mert nem sikerült tül jól 
számára 2002. A világbajnoksá-
gon csak egy bronzérmet szer-
zett, egyéniben pedig, mivel be-
rozsdásodott a palackja: feladta a 
versenyt. 

És jött 2003. Élete legnagyobb 
produkciójával rukkolt elő. 
Előbb az országos bajnokságon 
tarolt, amelyik számban rajthoz 
állt, abban nyert. Már ekkor 
bombaformában volt. A nyári 
felkészülése is remekül sikerült, 

mesterével, Gyémánt Imrével 
kőkeményen készült a csehor-
szági Európa-bajnokságra. En-
nek meg lett az eredménye. A 
Duna-Tisza Muréna Búvárklub 
sportolója három aranyérmet 
nyert. Előbb 800 méter búváron 
fantasztikus világcsúccsal dia-
dalmaskodott, majd a magyar 
válogatott tagjaként is a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel. Zá-
rásként 400 búváron is minden-
kit maga mögé utasított, a har-
madik aranyérmet akaszthatták 
a nyakába. 

Több mint álom volt az Eb Ka-
nyó számára. Pedig, az elutazás 
előtt azon gondolkodott, hogy 
befejezi a versenyzést. A sikerek 
azonban arra ösztönözték, hogy 
folytassa. lövőre Kínában lesz a 
világbajnokság, addig minden-
képpen versenyezni szeretne, hi-
szen a Távol-keleti országban is 
szeretne maradandót alkotni. Ér-
mei közül a legkedvesebbet, a 
800 méteren szerzett aranyat 
nagyapja sírjához vitte ki, hiszen 
megígérte neki, hogy egyszer 
nagy eredményt ér el. Ez idén si-
került, így nem volt kétséges, 
hogy ki volt a legjobb férfi sporto-
ló 2003-ban: Kanyó Dénes. 

Különdíjasaink 
Lapunk egyik különdíjasa a né-
met Stuttgart focicsapatának tá-
madója, Szabicg Imre. Igazi si-
keréve volt: a válogatottban és a 
klubcsapatában is - legyen szó a 
bajnokságról, a német kupáról 
vagy a Bajnokok Ligájáról - meg-
határozóvá vált a fiatal szegedi 
utazó nagykövet. 

A Délmagyarország olvasói kö-
zül a legtöbben Lékó Péterre vok-
soltak, amikor a közönségdíjast 
kellett kiválasztani. Bár a szegedi 
születésű nemzetközi sakknagy-
mesternek idei esztendő nem 
úgy sikerült, ahogy tervezte, en-
nek ellenére népszerűsége töret-
len. 
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Ezüstös bajnokság és kupa 

A Pick kézilabdásai nem csupán 
Szegeden, hanem teljesítménye-
ikkel az egész országban elisme-
rést váltottak ki. Erről tanúsko-
dott például a közelmúltban a BL 
csoportmérkőzésről visszatérő 
csapat barcsi megszállása, ahol 
majdnem megtöltötték a helyi 
sportcsarnokot az érdeklődők 
Mezeiék edzésén. De bárhova 
mennek is az országban, vagy a 
határon túl, a sportágban ismert a 
Tisza-parti klub. A csapat Mont-
pellier-ben játszotta kilencven-
harmadik nemezetközi kupamér-

kőzését. Ebből félszáz győzelem-
mel végződött, mindössze há-
romszor vonultak le a pályáról 
döntetlen eredménnyel, s 41 ve-
reséget könyvelhetnek el. A gól-
különbségük 2474-2254. Az el-
múlt bajnokságban megismétel-
ték az előző évi eredményüket, 
pedig az utolsó fordulóig verseny-
ben voltak a Fotexel az első he-
lyért. Ugyancsak a nagy riválissal 
harcoltak a Magyar Kupa döntőjé-
ben, amelyben szintén az ezüst-
érem jutott. Jelenleg a bajnoki 
pontvadászatban a Veszprém mö-

gött a második helyet foglalják el, 
azonban az örök ellenfélnek 
mindössze két pont az előnye, s a 
következő összecsapás helyszíne 
az újszegedi sportcsarnok lesz. A 
Pick Szeged szenzációsan szerepel 
a Bajnokok Ligájában, hiszen 
nagy bravúrral kiverte a címvédő 
francia Montpellier gárdáját, s 
55-49-es gólkülönbséggel jutott a 
legjobb nyolc európai csapat közé. 
Erre már nagyon sokan felkapták 
a fejüket, hogy vajon mit csinál az 
újdonsült edző, a volt világváloga-
tott, Kovács Péter. 

Életműdíjas: Vass György 
Komoly problémákkal küzdött 
még az előző évtized végén a sze-
gedi kajak-kenu egyesület. Az 
1998 januárjában tartott köz-
gyűlésen Vass Györgyöt válasz-
tották meg az új elnöknek, s az 
elmúlt hat év bebizonyította, 
hogy ez bizony jó döntés volt. A 
klub anyagi helyzete stabilizáló-
dott, különösen akkor, amikor 
belépett a jelenleg is névadó tá-
mogató, a Démász Rt. A klub 
egyre markánsabb lett, egyre ko-
molyabb terveket szövögethe-
tett. 2001-ben öt, nemcsak a ha-
zai, hanem a nemzetközi vize-
ken is elismert sportoló igazolt a 
Tisza partjára Haller Ákos, Fe-
hérvári Vince, Hegedűs Róbert 
Storcz Botond és Hüttner Csaba 

személyében. Nem csoda hát, ha 
a klubról úgy beszéltek, mint a 
vízi sportok egyik hazai fellegvá-
ra. Stabil háttér, nyugodt, biztos 

körülmények - kell ennél több 
egy élversenyzőnek? A válasz mi 
más, mint a nem. Az idén Joób 
Márton, Janics Natasa és Hütt-
ner arany-, Fürdők Gábor és 
Hüttner bronzérmet szerzett az 
USA-beli Gainesville-ben, a vb-
n, ezzel is öregbítve a Vass vezet-
te egyesület hírnevét. 

A hatéves elnökségi periódusra 
jutott két hatalma szakmai és 
közönségsikert hozó, szegedi 
rendezésű esemény: 19978-ban 
a világ-, 2002-ben pedig az Euró-
pa-bajnokság. 

A kihívások továbbra is sorjáz-
nak: 2004-ben Athénban követ-
keznek az ötkarikás játékok, re-
mélhetőleg minél több demászos 
sportolóval. 

Az év edzője: Gyémánt Imre 
Kis klub, nagy sikerek. Ez a Du-
na-Tisza Muréna Búvárklub. A 
szegedi egyesület évtizedek óta 
szállítja a jobbnál jobb eredmé-
nyeket a hazai- és nemzetközi 
versenyeken. Bozsó Bea és Sav-
anya Norbert rengeteg sikert 
könyvelhetett el, világ-, Euró-
pa-bajnoki elsőségek és számta-
lan országos bajnoki cím. Ez-
után egy csendesebb időszak kö-
vetkezett a klub életében. 
2003-ig. Idén öt elsőséget sze-
reztek a Tisza-parti sportolók a 
csehországi Európa-bajnoksá-
gon. 

Az Év sportolójának válasz-
tott Kanyó Dénes három arany-
érmet szerzett, míg Székely 

Andrea kétszer állhatott a dobo-
gó legfelső fokára a magyar vá-
logatott tagjaként. Gyémánt 

Imre mesteredző újabb sikere-
ket könyvelhetett el tanítván>V 
ival. Imre bácsi fáradhatatlan, 
pedig nincs könnyű helyzetben. 
Ideális körülmények között 
gyakorolhatnak, azonban a 
klub rendkívül nehéz anyagi 
helyzetben van. Az edzősködés 
mellett még az anyagiak előte-
remtése is nagy energiát igé-
nyel. 

Arra azonban ő sem számí-
tott, hogy a magyar válogatott 
tizenegy aranyérméből ötöt a 
tanítványai szerezzenek az 
Eb-n. Számára ez az öt siker 
volt a legnagyobb karácsonyi 
ajándék, erőt ad a további mun-
kához. 

Mozgássérült sportoló: Béres Dezső 
Az idén először adtunk „Év spor-
tolója" díjat mozgássérült spor-
tolónak. Az elismerést a Sarkad-
ról Szegedre költözött 26 éves 
fiatalember. Béres Dezső érde-
melte ki. 

Nyolc esztendeje kezdett el 
foglalkozni a boccia nevű sport-
ággal és az évek során világszín-
vonalúra fejlesztette tudását. Ed-
dig már öt országos bajnoki cí-
met szerzett - az utolsót éppen 
2003-ban - , tavaly a 12. helyen 
végzett a portugáliai világbajnok-
ságon. Az idén nyolc helyet lé-
pett előre, az új-zélandi Világku-
pán párosban (a miskolci Gyur-
kota Józseffel az oldalán) és egyé-

niben is a 4. helyen zárta a via-
dalt. Ez pedig azt jelentette, hogy 
a világranglista besorolás alapján 

- ott is a 4. helyen tartózkodik -
részt vehet a 2004-es athéni pa-
ralimpiai játékokon. Nagy álma 
vált ezzel valóra! És az sem titok, 
hogy egykori sporttársaiért, bará-
taiért - akik sajnos, már nincse-
nek köztünk - is küzd, hajt majd 
a görög fővárosban. Egyiküknek 
megígérte: paralimpiai bajnoki 
címet nyer. Eltökéltségét, fana-
tizmusát és szorgalmát ismerve, 
ezt a célt is megvalósítja. Lehet, 
hogy már most Athénban, de va-
lószínűleg akkor sem lesz elkese-
redve, ha négy, vagy esetleg nyolc 
esztendővel később sikerül. Sze-
geden Rétfalvi Róbert edzővel 
dolgozik együtt. 

Szerencsi 
Ildikó 
Az SZVSE tájékokozódási futó 
szakosztálya hazánk meghatáro-
zó egyesülete. Sikert sikerre hal-
moz a klub. Idén is így volt. A Ti-
sza-parti versenyzők igazán ki-
tettek magukért. Nem volt olyan 
országos esemény, amelyről ne 
tértek volna haza egy zsák érem-
mel. A csúcsot azonban egy ifjú 
tehetség jelentette. 

A szlovákiai utánpótlás Euró-
pa-bajnokságon Szerencsi Ildikó 
ezüstérmet szerzett. Hatalmas 
bravúrt hajtott végre, a nemzet-
közi mezőnyben is letette név-
jegyét. Ildikó szerencsés helyzet-
ben van, hiszen sportos család-
ban nőtt fel. Édesanyja és édes-
apja ís imádja a mozgást, sokszor 
közösen sportolnak együtt. A ta-
nulás mellett szabadidejében 
kedvenc sportágának, a tájékozó-
dási futásnak hódol. Gera Tibor 
vezetőedző bízik abban, hogy ez 
a siker a többiek számára is még 
nagyobb lendületet ad a további 
munkához, míg Ildikót a még 
jobb eredmények elérésére sar-
kalja. Az SZVSE is a csúcsra ért 
2003-ban, hiszen magasan meg-
nyerte az egyesületi pontver-
senyt. 

Vadkerti 
Attila 
A mindössze 21 éves balszélsőt a 
Pick Szeged kézilabdacsapatának 
egyik tehetségeként tartják szá-
mon a szakemberek. Különös ké-
pességét ehhez a játékhoz már 
korán felfedezték, hiszen tagja 
volt a korosztályos magyar válo-
gatottaknak. 

- Az emlék az csodálatos volt, 
de az eredménnyel nem lehe-
tünk elégedettek, hiszen csak a 
12. helyen végeztünk. Remélem, 
majd idővel a felnőtt válogatottal 
jobb helyet szerzek... - mondta 
nevetve a tanárképző főiskola 
negyedéves pedagógia szakos 
hallgatója. 

A beszélgetés közben kiderült, 
hogy Attila 14 éves korában ke-
rült vissza Szlovákiából Magyar-
országra. így az itteni nevelő-
edzőjének Gera Norbertet tekin-
ti. Az azonban már közismert, 
hogy az első pillanattól kezdve, a 
csapat legeredményesebb - olim-
piai, vb és Eb dobogós hely - játé-
kosával, Vladan Maticcsal na-
gyon jó a kapcsolata. 

A Tisza Volán SC ifivel három-
szor nyert bajnoki címet. De már 
évek óta tagja volt a sorozatban 
bronzérmet nyert felnőtt csapat-
nak is. Elárulta, úgy érzi, van 
még bőven tanulni valója, de 
csakis rajta múlik, hogy ez 
mennyi időt vesz igénybe. 


