
Tisztelt Jelölő bizottság! 

 

Levelemmel szándékomat szeretném kifejezni, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnökségi tagjának 

jelöljenek. A következő bekezdésekben felsorol főbb céljaimat és az érveket az alkalmasságomra  

pozíció betöltésével kapcsolatban. 

1.  A legfontosabb a szolgáltatás szemlélet  meghonosítása MESZ-ben és a magyar evezős 

életben. Az evezősök tudva, vagy tudatlanul egy szolgáltatási szintet várnak el: jobban 

szervezett pontos versenyeket; klubszinten jobb hajóparkot; megfelelően felkészült edzőt; 

tiszta öltözőket; melegvízet (!); sikeres válogatottat, amire büszkék lehetnek;  Csak néhány 

példát említve. 

2. Azt gondolom megfelelő tudással rendelkezem ennek a személetnek és az evezősök 

közösségének a képviselésére. 20 éve evezek, Magyarországon az Esztergomi EHE-ben, a 

Danubius NHE-ben és most a Csepel EK-ban, de eveztem és versenyeztem Új-Zélandon és 

Olaszországban. Voltam tagja olyan klubnak, aminek húsz tagja van és olyannak is amelyiknek 

4000 és vagyona vetekszik a MESZ vagyonával szellemi és anyagi értelemben is. Láttam 

rendszereket, szervezési módokat, elveket látom a különbségeket, látom az ottani 

problémákat és látom, hogy mi megvalósítható itthon és mi nem és mi mikor lesz 

megvalósítható, minek mi a feltétele. 

3. Jelenleg több szervezési szálon is kapcsolok az evezéshez. A legfontosabb a Budapest Kupa, 

amely a Danubius és MESZ közös szervezésben valósul meg és az egyik legsikeresebb hazai 

nemzetközi és legnagyobb nyolcas verseny ma Magyarországon. A BESZ 

felügyelőbizottságának elnöke vagyok. Vállalkozásomnak egyik területe a Filippi hajók 

kereskedése és a sporthoz köthető eszközök és tanácsadás szolgáltatása. 

4. Azt gondolom, hogy az evezősöknek belülről kell megerősödniük, az evezés szervezőinek 

lokális és országos szinten is élménnyé kell tenniük az evezést. A fiatalok számára kell 

meghatározó élménnyé, közösséggé  alakítaniuk a sportot, klubjukat. A versenyeknek és a 

díjaknak a presztízsét emelni kell.  

5. Egész életen át tartó élményt kell létrehoznunk, aminek fontos eleme a versenyzés hazai és 

nemzetközi szinten, az olimpia, de ugyanennyire fontossá kell tenni a hosszútávú 

versenyeket és túrázást, az edzést a klubba járást, a közösségi létet. Nem csak a 2000 méter 

létezik ki, kell szélesíteni a spektrumot. A gyerekek mellett az egyetemistákat és a felnőtteket 

is meg kell tudni szólítani, aminek szervezésében a MESZ-nek oroszlánrészt kell vállalnia. Ezt 

a kommunikáció és rendezvény (versenyek, bemutatók, túrák – itthon és külföldön, evezős 

bálok, stb.) szervezés révén tudja elérni. Egyszerűen divatossá kell tenni az evezést! 

Amennyiben levelemmel kapcsolatban bármilyen további kérdés felmerül a bizottságban várom a 

megkeresésüket a mellékelt elérhetőségeimen. 
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