Sok nézőt vonzott az első igazi felszabadult sportesemény
Interjú Bokor Balázzsal, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) nemzetközi és protokolligazgatójával

The First Unbound Sporting Event Attracted Many Spectators
Interview with Balázs Bokor, Director of the International Relations and Protocol at (HWPF)

PP A koronavírus járvány mennyiben határozta meg az
MVLSZ tevékenységét?
– Természetesen a magyar vízilabdasportot a többi sportághoz hasonlóan igen kedvezőtlenül érintette a vészhelyzet.
Március 13-án határozatlan időre el kellett halasztanunk valamennyi sportrendezvényünket. Május 11-én aztán a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy törli a komplett bajnoki idényt,
eredményt nem hirdet. Majd a kormány vészhelyzetének feloldásával lehetővé vált az, hogy július végétől négy hétvégén
át küzdjön meg egymással az országos bajnokság 16 csapata.
Így, a szövetség megszervezi a BENU Magyar Kupát, amely
reményeink szerint igazi vízilabda-csemege lesz. Természetesen nemzetközi szinten sem volt tartható a korábban megszokott aktív sportélet. A FINA és az Európai Úszószövetség, a LEN törölte vagy elhalasztotta valamennyi rendezvényét,
így a válogatottat és számos magyar klubcsapatot is érintő mérkőzést. A női válogatott olimpiai kvalifikációs tornája is elmaradt, amelyre 2021-ig sajnos továbbra is várnunk kell. A szövetség nemzetközi igazgatósága folyamatosan tartja a
kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel és a partnerszövetségekkel. Szerencsére
újra beindult az élet, most már tervezzük a nemzetközi kupamérkőzéseket is.
PP Nemrégiben a margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda ismét hangos volt a
szurkolóktól. Mit jelentett ez a szövetség számára?
– Igazi sportünnep volt. A KSI és a Nagykanizsa csapatai között lezajlott, OB
I-be való feljutást eldöntő mérkőzések kapcsán igazán nagy örömmel töltött el
bennünket, hogy egy feljutást eldöntő mérkőzés a vízilabdasport és általában
véve a sportszerető közönség figyelmének középpontjába kerülhetett, a járvány
utáni időszak első felszabadult sportélményévé vált. Előzetes elvárásaink beigazolódtak, amit mutat a két mérkőzés helyszíni nézőszáma, a közönség színvonala
és az online közvetítés többezres megtekintői tábora. A két résztvevő csapat az
ilyenkor elvártakhoz képest sokkal nagyobb figyelmet és elismerést kapott. Megelégedés volt látni, hogy az uszoda lelátói telítettek voltak, örömünnepet éltünk
át.
PP A szövetségben mik most a prioritások?
– Természetesen a Magyar Kupa megszervezése, és a nemzetközi rendezvények
beindítása. De közben szomorú események is történtek. Tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tibor, valamint 85 éves korában szintén itt hagyott bennünket
Kárpáti György. Mindketten legendák voltak, és mindketten háromszoros olimpiai bajnokok. Méltóképpen megemlékeztünk róluk. Kiemelt figyelmet kap a
tisztújító közgyűlés. Eredetileg idén októberben került volna rá sor, ám a tokiói
olimpia halasztása miatt, illetve mivel reális veszély a koronavírus második hulláma, így ezt nem szeretnénk kivárni. A szövetség szeretné a megfelelő törvényes
működést biztosítani. Vári Attila elnök úr szeretné folytatni a munkát ugyanezzel
az elnökséggel, hiszen ez a „felállás” már több komoly sikerrel bizonyította eredményességét. A magam részéről bízom abban, hogy a magyar vízilabdasport a
2021-re halasztott olimpián és minden további nemzetközi megmérettetésen
továbbra is bizonyítja magas színvonalát. Jó egy ilyen szövetségben dolgozni és
támogatni a nemzetközi sikereket.
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PP To what extent did the coronavirus pandemic determine
the activity of HWPF?
– Of course, the emergency affected Hungarian water polo
sport, like other sports, in a very adverse way. On the 13th of
March we had to postpone all our sporting events for an indefinite period. Then on the 11th of May, the Presidential Board
of the federation decided to cancel the entire league season
without determining results. When the government lifted the
state of danger, it became possible for the 16 teams of the National Championship to compete against each other over four
weekends from the end of July. Thus, the federation is now
organising the BENU Hungarian Cup, which we hope will be a true delicacy in
water polo.
Of course, the previous level of activity in international sports life could not
be maintained either. FINA and the European Swimming Association, LEN,
cancelled or postponed all their events, including those involving the national team
and several Hungarian club teams. Unfortunately, the Olympic Qualifying Tournament of the Women’s National Team has also been postponed to 2021. The
International Board of HWPF maintains contact with international organisations
and partner associations. Luckily, life has started again, and now we are planning
international cup matches as well.
PP Recently, fans created a lot of noise in the Alfréd Hajós Swimming Pool
on Margaret Island again. What did this mean for the federation?
– It was a real sports celebration. When we had the matches between the teams
of KSI and Nagykanizsa, deciding promotion to OB 1 , we were pleased to see
that a promotion match could attract so much attention from water polo sport and
the sports-loving public in general, and it really became the first unbound sporting
event of the post-pandemic period. The number of on-site viewers, the enthusiastic audience and the thousands watching the two matches online confirmed our
preliminary expectations. The two participating teams received more attention
and recognition than expected at the time. It was a pleasure to see the crowd, and
we had a joyful celebration.
PP What are the federation’s current priorities?
– Organising the Hungarian Cup and launching international events, of course.
Meanwhile, we also had to cope with sad events. Tibor Benedek died at a tragically young age, and György Kárpáti left us at the age of 85. They were both legends
and three-time Olympic champions. We have commemorated them with reverence.
The Constitution Assembly will get special attention. The federation scheduled
it for October this year, but because of the postponement of the Tokyo Olympics
and the real threat of the second wave of the pandemic, we do not want to wait
until then. We would like to ensure proper legal operation. President Attila Vári
intends to continue work with the same board, as this “line-up” has already proved
its worth with several serious achievements.
For my part, I am confident that Hungarian water polo sport will continue to
show its high standard at the 2021 Olympics and at all other international competitions. It is good to work in such an alliance and support international succes.
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