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ELSŐS LESZEK 
ÉN IS

KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

KAJAK-KENU OSZTÁLY 2022/23

   KOVÁCS KATALIN NEMZETI KAJAK-KENU AKADÉMIA
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„A múlt sikereire alapozva, 
a jelen lehetőségeivel élve, 
a jövő nemzedékéért!”

Kovács Katalin 

Nemzeti Kajak-Kenu 

Akadémia
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KOVÁCS KATALIN
3x olimpiai bajnok, 31x világbajnok, 
29x Európa-bajnok kajakos, 
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Akadémia kuratóriumának elnöke

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia a Kápolnásnyéki Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal karöltve éppen ilyen lehetőséget nyújt 

azzal, hogy a 2022–2023-as tanévben elindítja első kajak-kenus osztályát. A 

sportági tematikájú, multisport-szemléletű képzés célja a vízi sportra és az aktív 

életmódra nevelés, mindezt a délelőtti tanórák keretében, a délutáni testnevelésórák 

időpontjában végzik akadémiai edzőink az iskola testnevelő tanárok segítségével. 

Olyan képzési lehetőséget nyújtunk, amellyel gyermekeik elsajátíthatják egy nagyon 

népszerű, Magyarországon rendkívül eredményes sportág, a kajak-kenu mozgás-

alapjait. 

Az iskolai közös tanrend nyújtotta lehetőségek természetesen nem garantálják azt, 

hogy minden gyermekből élsportoló, olimpiai vagy világbajnok lesz, de a 

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziummal közösen 

igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, amelyeknek köszönhetően életük 

fontos részévé válhat a sport, végigkísérheti őket életük során az aktív életmód 

szeretete. 

Ha a testi és lelki jólétünkkel kapcsolatos igény fontosságát megtanítjuk gyerme-

keinknek, már sokat tettünk annak érdekében, hogy egészséges felnőtteké 

válhassanak. 

KEDVES SZÜLŐK!

Két kislány édesanyjaként 

magam is átéltem és pontosan 

tudom, milyen érzésekkel, 

nehézségekkel jár az iskola-

választás, az óvoda megszo-

kott, meseszerű világából új 

közösségbe engedni gyerme-

künket. Keressük a megfelelő, 

családias hangulatú intéz-

ményt, az empatikus, gyerme-

künk nyelvén jól beszélő és értő 

tanárokat, keressük a magas 

színvonalú oktatást, illetve azt a 

pluszlehetőséget, amely az 

oktatási anyag, az iskolai min-

dennapok mellett jó keretet 

garantál gyermekünk egész-

séges testi-lelki fejlődéséhez. 
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Hatévnyi előkészítő munka és sok-sok tervezés után 2020 decemberében Sukorón 

elkezdte működését Magyarország első, államilag támogatott kajak-kenu akadémiája, a 

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia. Névadónk és akadémiánk elnöke a 

háromszoros olimpiai bajnok és harmincegyszeres világbajnok kajakozó, Kovács Katalin, 

aki több mint három évtizednyi szakmai tapasztalattal felvértezve álmodott új 

rendszereken nyugvó, világviszonylatban is egyedülálló sportakadémiát, amely hosszú 

távon kiemelkedő utánpótlásműhelye lehet Magyarország egyik legsikeresebb olimpiai 

sportágának, a kajak-kenunak.

Akadémiánk elsődleges filozófiája a sportos, aktív életmódra nevelés, hogy a 

gyerekeknek megmutassuk, nélkülözhetetlen része életünknek a testi-lelki egészség. 

Ugyanakkor az élsport területén kiemelkedően fontos szerepet vállalunk a 

tehetséggondozásban: siker számunkra minden egyes tehetség, akiket edzőink jó 

szemmel választanak ki, életkoruknak megfelelően építenek, menedzselnek annak 

érdekében, hogy évek múltán a nagy világversenyeken tovább öregbítsék a magyar 

kajak-kenu sport hírnevét. 

Az Akadémiánkról
Filozófiánk az aktív életmódra nevelés, 
tehetséggondozás
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Céljaink elérése érdekében – a magyar kormány támogatásának köszönhetően – 

jelentős beruházást kezdhettünk el Sukorón, ahol 2024-re olyan sportkomplexumot, 

módszertani központot építünk fel, amely minden igényt kielégítő otthont nyújt majd 

akadémistáinknak, egyedülálló edzéslehetőséget biztosít a sportág legjobbjainak. 

Az új létesítmény két épületből és számos szabadtéri sportterületből áll majd, amely 

bentlakásos sportakadémiaként és sportrendezvényhelyszínként is szolgál. Az 

akadémia főépületében több funkcionális egység is megtalálható lesz, ezek között 

szerepel uszoda és tornacsarnok, kollégiumi szállások, étterem, 200 fős 

konferenciaterem és irodák. Az akadémia részeként létrehozunk egy másik épületet 

is, amely mintegy 8000 négyzetméteren fedett tesztpályaként és mérési 

központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként működik. Akadémiánk 

nagy hangsúlyt fektet a kettős karriergondozásra, versenyzőink számára 

partneriskoláinkban garantáljuk a megfelelő képzést, a továbbtanulás lehetőségét, 

hogy sportolói pályafutásuk befejeztével a civil életben is hasonló sikereket 

érhessenek el, mint a versenypályán. 

Bízunk benne, hogy szakmai elhivatottságunknak, törekvéseinknek, pedagógiai 

módszereinknek köszönhetően minél több gyerek ismeri és szereti meg ezt a 

csodálatos, természet közeli sportágat.
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BETLENFALVI ISTVÁN
a Kovács Katalin Nemzeti 
Kajak-Kenu Akadémia 
sportszakmai igazgatója

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia és a Kápolnásnyéki Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény most 

közösen indít a magyar sport legeredményesebb sportágában, a kajak-kenuban 

általános iskolai osztályt a Velencei tó partján. A kajak-kenu osztályos képzés az alsó 

tagozatban sportági tematikájú, illetve multisport-szemléletű foglalkozásokkal indul, 

fókuszunkban a természetközeli, vízi sportra és aktív életmódra nevelés áll. Közös 

célunk, hogy a Vörösmarty iskola sportos hagyományaira építve az intézmény kiváló 

pedagógusaival együtt vezessük be a kajak-kenu sport alapozását jelentő, széles 

körű mozgásalapokra épülő sportági testnevelést. A diákok fejlesztése a délelőtti 

tanórák keretében és a délutáni testnevelés időpontjában az iskola testnevelői és az 

Akadémia edzői segítségével egységes képzési struktúrában történik. A képzési 

tervben helyet kap a Nemzeti Alaptantervvel összhangban minden olyan szabadtéri 

és teremsport, amely a mozgásügyességet és a mozgáskészséget fejleszti, az 

A kajak-kenu sportág és a Kovács 

Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadé-

mia elkötelezett a gyermekek sport 

iránti korai érzékenyítése iránt. Az 

aktív kisgyermekkort követően az 

iskolakezdéssel új szintre lép a gyer-

mekek sportmozgásának fejleszté-

se, hiszen a szabad játékok mellett 

iskolák és sportszervezetek is bekap-

csolódnak a mozgásfejlesztésbe. 

Ha az iskola mellett egy-egy gyerek 

sportágat választ, a két új nevelési 

színtér egymástól függetlenül kezdi 

el a fejlesztést, vagyis a tanórai és a 

választott sportág mozgásanyaga 

különböző céllal és fejlesztési ütem-

mel, egymástól független képzési 

tematikával jelenhet meg a gyerek 

életében.

Szakmai programunkról
Mozgásfejlesztés multisport szemlélettel
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Várjuk a leendő elsősök jelentkezését osztályunkba!

úszásoktatás és természetesen a kajak-kenu sport minden szakága, kiegészülve a 

SUP-pal és sárkányhajóval. Az alsó tagozatok alapképzése nem tartalmaz korai 

specializációs mozgásanyagot, a multisportszemlélet mellett a vízi foglalkozásokon 

az alsósok több sporteszközzel vízijártasságra tesznek szert, míg a felső tagozatosok 

a késő tavaszi, kora őszi időszakban délutánonként már sportági edzéseken vesznek 

részt az Akadémián. Természetesen a Vörösmarty iskola diákjainak lehetőségük lesz 

a 2024-ben elkészülő akadémiai komplexumban kihelyezett tanórákon és sport-

programokon is részt venni. 

Az Akadémia MI vagyunk!
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Iskolánkról…
Sportos életterek, élményalapú oktatás

VALKAI LÉNÁRD JÁNOS
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetője

A tanulók testi, szellemi és lelki fejlődéséhez szükséges a sportra és az egészséges 

életmódra való igény kialakítása, amelyhez minden lehetőség adott az iskola 

területén, hiszen a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott intéz-

mények közül egyedülálló módon a kápolnásnyéki rendelkezik tanmedencével és 

tornateremmel is. 

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium épülete 1979-

ben épült, de az elmúlt 40 esztendőben számos fejlesztésen ment keresztül. Az 

iskolában folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza a komplexitás, az 

egész életen át tartó tanulás, a tapasztalatszerzés, az aktív részvétel, az élmény-

alapúság, a motiváció, a bizalom, a differenciálás, a személyközpontúság és 

a visszajelzés elve. Kiemelten kezelt értékeik a humanizmus, bizalom, biztonság, 

emberi szabadság, empátia, méltányosság, szolidaritás, kapcsolatorientáltság, 

folyamatos tanulás és fenntartható fejlődés. Az iskola működésének filozófiai alapját 

alkotó, általuk vallott értékeket tudatosan, személyes mintákon keresztül közvetítik 

tanulóik és családjaik, valamint környezetünk felé. 
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Az iskola, a korábbi Velencei-tavi Vízi Sportiskola által kialakított együtt-

működési megállapodás nyomdokain haladva, 2021-től a Kovács 

Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával közösen indított speciális 

kajak-kenus osztályt, amely egyik fontos bázisát jelenti az Akadémiá-

nak. Az általános iskola első évfolyamától, felmenő rendszerben kajak-

kenu irányultságú osztályt indít az iskola, az adott évfolyamok 

sportosztályaiba integrálja a kajak-kenu sportág iránt érdeklődő, illetve 

az Akadémia ajánlásával rendelkező tanulókat. Az Akadémia 

folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanintézménnyel, amely előtérbe 

helyezi a sportolók időbeosztását, sportolási lehetőségeit, ugyanakkor 

az Akadémia nyomon is követi a tanulók tanulmányi eredményeit, az 

edzők rendszeres kapcsolatban állnak az osztályfőnökökkel, így 

biztosítva a partneri kapcsolatot, a közös gondolkodás lehetőségét.

Intézményünk büszke arra, hogy a 2021–2022-es tanévtől kezdve a 

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Nemzeti Akadémiával együtt-

működve indíthatja a speciális szakmai képzésen nyugvó kajak-kenu 

irányultságú osztályait, amelyre várjuk az általános iskola leendő első 

évfolyamába iratkozó gyermekek jelentkezését.
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   KOVÁCS KATALIN 
NEMZETI KAJAK-KENU 

AKADÉMIA

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

OM azonosító: 030175

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29.

+36 22 589 086 / +36 22 368 940

www.vmg.vm-knyek.hu

iskola@vm-knyek.hu / iskola.helyettes@vm-knyek.hu

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia

Sukorói kajak-kenu és evezős pálya, 8096 Sukoró, Evezős utca 1.

1134 Budapest, Klapka utca 11.

+36 30 997 6977

akademia@kkna.hu
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