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Tisztelt Főtitkár Úr és Kedves Sportolók! 

Először Titeket, Sportolókat szeretnélek megszólítani. Megtisztelőnek érezném, 

ha engem bíznátok meg azzal, hogy a következő három évben képviselhessem 

érdekeiteket. A mai napig aktív sportolóként ismerem és tudom, mire van 

szükség a sikerhez, így ezt őszintén tudnám képviselni. 

Miért is érdekel ez a pályázat? Azért érdekel, mert fontosnak tartom, hogy 

nemcsak a sportban mutassunk példát és járjunk elöl, hanem tanulmányainkkal 

haladjunk és képesítést szerezzünk. Ha majd egyszer eljutunk oda, hogy búcsút 

intünk szeretett sportágunknak, akkor úgy álljunk ott, hogy van egy végzettség a 

kezünkben, amivel el tudunk indulni a civil életben. Nem mindenki tud, vagy nem 

is mindenki szeretne a sportban maradni. 

Engem úgy neveltek, hogy a sport mellett a tanulmányaimra energiát kell 

fordítanom azért, hogy ha eljön a pályafutásom vége, akkor a civil életben is 

megálljam a helyem. Jártam több egyetemre nappalira és levelezőre egyaránt 

ezért tisztában vagyok azzal, hogy élsportolóként milyen kihívásokkal és 



nehézségekkel találkozunk a kettős terhelés miatt nap, mint nap, de azt is láttam, 

hogy a sport milyen előnyökkel jár.  

Szeretném, ha közösen a MOB támogatásával kitalálnánk egy olyan 

tanulmányokat támogató rendszert bizonyos egyetemekkel együttműködve, 

amelyek előnyeit az iskola és a sportoló is élvezheti. Ehhez a kooperációhoz nem 

csak az oktatási intézmény felől kell nyitottság, hanem a részünkről is, hogy 

alkalmazkodjunk az egyes feltételekhez és alapvető követelményekhez. Jó lenne, 

ha egyes tantárgyak előadásai online is elérhetőek lennének számunkra, viszont 

részünkről szükséges az ezen való megjelenés, melynek teljesítése nem mindig 

megvalósítható az edzéseken és versenyeken való részvétel miatt. Nem a 

tananyag csökkentésére és efféle könnyítésre gondolok, hanem arra, hogy az 

órákon való részvételre esetleg találhatnánk másik módot.  

Szeretném kiemelni a nyelvtanulás fontosságát. A mai világban nem egy, hanem 

több nyelvre is szükségünk lehet, melyek előnyt jelenthetnek a civil életben. 

Ehhez is lehetne online nyelvkurzusokat biztosítani. Pontosan tudom, hogy 

tanulás mellett ez háttérbe tud szorulni, hiszen az élvez prioritást, hogy a diploma 

minél hamarabb a kezünkben legyen. 

Tudom hogyan gondolkodik egy sportoló. Amellett, hogy kiemelkedő 

teljesítményt kell nyújtson minden egyes nap, semmire sincsen ideje és energiája. 

Ha Mi segítséget várunk el az oktatási intézményektől, akkor az a minimum, hogy 

mi azt megháláljuk az őszinteséggel. 



Továbbá szeretném, ha közös erőfeszítéssel és népszerűsítéssel 

megszerettetnénk az Olimpiát a Magyar néppel. Milyen jó lenne, úgy haza jönni 

egy Olimpiáról, hogy nem csak a család és közeli barátok várnak és ünnepelnek, 

minket, hanem annyian izgulnak és örülnek a sikerünknek, mint a magyar 

labdarúgó válogatott győzelmeinek. Legyünk Mi az élő példaképek a gyerekek 

számára! 

Ebben szeretném kérni a Ti közreműködéseteket és véleményeteket, hogy közös 

erővel egy biztosabb jövőt tudjunk kialakítani, melyben tovább tudjuk adni az 

Olimpia eszméjét.  
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