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Motivációs levél

Kilenc éves korom óta meghatározó része az életemnek a sport. Gyerekként természetes volt, hogy
iskola után a vívóterembe vezetett az utam, a hétvégék javát pedig az ország különböző pontjain,
versenyzéssel töltöttem. Már gimnazista koromban kipróbáltak a felnőtt válogatottban, sőt, még le sem
érettségiztem, már a pekingi olimpián koptattam a pástot.
Tizenévesen nem foglalkoztatott, de ma már tudom és értékelem azt a munkát, erőfeszítést, áldozatot,
amit az edzőim, felkészítőim, az egyesületem, a szövetségem és a támogatók adtak hozzá a sikerekhez. Ma
már tudom, hogy az élsport nem önmagától értetődő, hanem sokak mindennapi erőfeszítésének gyümölcse.
Egy olyan kiváltáság, ami keveseknek adatik meg.
Háromszoros olimpiai bajnokként kötelességemnek érzem, hogy tegyek azért, hogy minél többen
megcsodálhassák az élsport szépségét, hogy minél több fiatalnak lehetősége legyen megvalósítani az álmait,
hogy minél többekhez eljusson az olimpiai mozgalom hangja.
Pályafutásom alatt jó pár nehézséggel meg kellett küzdenem. Anyagi kihívások, edzőváltás, a sport
és a tanulmányok összehangolása, időmenedzsment, túlterheltség, sérülések, etc. Olyan problémák, amikkel
a legtöbb sportoló szembesül a karrierje alatt. Ismerem ezeket a helyzeteket, és szeretnék azon dolgozni,
hogy a magyar sportolóknak ilyenkor legyen, aki segítő kezet nyújt, támogat, patronál.
8 éve vagyok tagja a Nemzetközi Vívó Szövetség sportolói bizottságának, melyet közel egy évig
vezettem is. Tapasztalatot szereztem arról, miként tud jól vagy rosszul működni egy sportolói fórum.
Kezdeményezője voltam egy olyan sportolói kérdőív rendszernek, amivel a nemzetközi versenyek
minőségéről adhatnak visszajelzést a résztvevők. Ez a mai napig működik. Emellett számtalan
szabálymódosítási javaslatot tárgyaltunk, és előfordult, hogy a Végrehajtó Bizottságban kellett képviselnem
az érdekeinket.
Hiszem, hogy egy versenyzőkből álló testületnek hangosnak és proaktívnak kell lennie. Hiszem, hogy
a közösen kinyilvánított véleménynek ereje van, és hiszem, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság égisze alatt
működő sportolói bizottság komoly célokat érhet el a sportolói érdekérvényesítésben, amennyiben tagjai időt
és energiát szentelnek neki.
Amennyiben elnyerem bizalmatokat, törekedni fogok arra, hogy a sportolók érdekei minél
hatékonyabban képviselve legyenek a Magyar Olimpiai Bizottságban és általánosan a magyar sportban.
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