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A búvársport közel 30 éve van jelen az életemben. Eleinte, több mint 10 éven át uszonyos és
búvárúszó versenyző, később búvároktató, majd 4 éven keresztül a Magyar Búvár
Szakszövetség elnökségének tagja, az utóbbi 8 évben pedig az MBSZ alelnökeként végeztem
tevékenységemet társadalmi munkában. A legutóbbi időszak érlelte meg bennem, hogy a
Magyar Búvár Szakszövetségnek egy nagyon komoly, minden területre kiterjedő
megújulásra, fejlesztésre, átalakulásra van szüksége. Véleményem szerint az MBSZ úgy a
sportbúvár, mint a versenysport vonalon jóval többre hivatott és sokkal többet érhet el, mint
eddig bármikor. Az első és legfontosabb, amivel kezdeni kell mindkét területen a megfelelő
szabályozás, amely biztosíthatja és egyértelművé teszi mindenki számára az egységes
gondolkodás irányát. Ennek segítségével lehet az egyes ágazatok számára megfelelő hátteret,
anyagi forrásokat biztosítani, hogy azok, akik a szabályokat betartják, keményen, kitartóan
dolgoznak, a lehetőségeinkhez mérten megfelelő támogatásban részesüljenek. A
versenysportban óriási szükség van az utánpótlás nevelés megfelelő támogatására, hiszen ők
képezik alapvetően az amatőr versenyrendszer gerincét, legyen szó bármelyik
búvársportágról. Sportbúvár oldalon szintén átalakítás, megújulás szükséges. Nagyon fontos,
hogy ténylegesen nyissunk az egyéb búvároktatási szervezetek felé, szükség van az ipari
búvárokra és minden, búvárokat magába tömörítő szervezetre, hogy valóban a búvárok
szakszövetsége legyünk. Szükség van egy-egy olyan, nemcsak sportszakemberekből álló
csapatra, akik nagyon komoly és hatékony munkát képesek végezni, hogy egy irányba, közös
célokkal, egyetértésben legyenek képesek a búvársportágat az azt megillető helyre,
elismertséghez juttatni. Kiváló kvalitású, világklasszis sportolókkal, edzőkkel,
szakemberekkel rendelkezünk, akiket határozott vezetőknek kell összefogni és megfelelő
mederbe terelni. Amennyiben mindenki csak azzal foglalkozik, amihez igazán ért, végtelen
számú lehetőség nyílik a Magyar Búvár Szakszövetség számára.
Az elmúlt 50 év kötelez bennünket sportvezetőket, hogy tudásunk legjavát adjuk bele az
újjáépítésbe. Az MBSZ jövőjét most alapozzuk meg, olyan személyekre van szükség,
akik a köz érdekeit helyezik maguk elé!
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