Csapatsportág – csapatmunka: A vízilabda nemzeti ügyünk
Interjú Vári Attilával, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével

Team Sports – Teamwork: water polo is our national affair

Interview with Attila Vári, President of the Hungarian Water Polo Association

PP A Magyar Vízilabda Szövetség elnöki
tisztét tavaly szeptember óta tölti be. Mint
fogalmazott: tudományalapú szakmai
fejlesztést tervez a sportágban. Milyen
célok mentén irányítja a szövetséget?
– Egy jól működő rendszer vezetését vettem
át, amelyben korábban két évig alelnökként
tevékenykedtem, így sok mindenre volt rálátásom. Kemény Dénes neve intézmény a magyar
sportéletben. Rengeteg mindent köszönhet neki
a szövetség. Az eddigi értékeket megtartva azonban mindig szükség van a megújulásra és a fejlesztésre is. Ennek tudományalapúságát elsősorban a sportági stratégiai koncepció aktualizálásában látom, amelynek érdekében szakmai
munkacsoportok, műhelyek alakultak. A kiemelt célok között szerepel a szakemberképzés
erősítése, az eredményesség fokozása, a létesítményfejlesztés, az utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás támogatása, illetve a nézőszámok
növelése. A magyar vízilabda mindig is a világ
élvonalába tartozott, és ott is kívánjuk tartani.
A vízilabda nemzeti ügyünk.
PP Milyen nemzetközi kapcsolatokat ápol
a szövetség?
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– Fontosnak tartom, hogy markánsan részt
vegyünk a sportdiplomáciában, a nemzetközi
kapcsolatépítésben és a sportesemények szervezésében. A Magyar Vízilabda Szövetség a jó
gyakorlatok bemutatása által a nemzetközi
életben is katalizátorszerepet kíván betölteni.
Most éppen a szezonban vagyunk, dinamikus
versenynaptárral. Hetente több mint 200 mérkőzést bonyolítunk le országos szinten. A nemzetközi versenyek pedig lehetőséget teremtenek
arra, hogy az olimpiai kvalifikáció során jobban megismerjék hazánkat. Úgy gondolom,
hogy a 2017-es FINA-világbajnokság is kiváló
bizonyítékot adott a felkészültségünkről.
Hosszú távon gondolkodunk, szeretnénk, ha
minden évben lenne olyan világesemény, ami
Magyarországra jön, ezért több ilyenre is pályázunk. Nagyon készülünk például az idei
júniusi női Világliga-szuperdöntőre, a 2020-as
férfi Európa-bajnokságra, amelyre 32 nemzet
sportolóit várjuk. A hazai mérkőzések nézőszámának növelése is stratégiai kérdés. Ehhez
az elmúlt években országos szinten megvalósult magas fokú létesítményfejlesztés és a megnövekedett uszodai vízfelület is hozzájárul.
Örömmel üdvözöljük a versenyeken a diplo-

PP You have been the President of the
Hungarian Water Polo Association since
last September. You said You were planning science-based professional development in this branch of sports. What aims
do You pursue as the association’s leader?
– I took over the management of a wellfunctioning system in which I previously
worked as a vice-president for 2 years, so I had
a lot of insight. Dénes Kemény’s name is an
institution in the Hungarian sports scene. We
can be grateful to him for a lot of reasons. At
the same time, we always have to be able to
renew and develop, while maintaining former
values. In my case, science-based approach
means the actualisation of a strategic concept
in this branch of sports, and for this purpose
we established professional groups and workshops. Our key objectives include the bolstering
of specialist training, the improvement of efficiency, the support of facility development, the
education of juniors, the support of talent management, and the broadening of the audience.
Hungarian water polo has always been at the
international forefront, and we wish to keep it
there. Water polo is our national affair.
PP What international relationships does
the association have?
– I think it is important that we play a significant role in sports diplomacy, international
networking and the organisation of sport
events. The Hungarian Water Polo Association
intends to play the role of the catalyst in international sports life by presenting proper practices. Right now we are in the middle of the
season, with a dynamic championship calendar.
We have over 200 matches a week at national
level. However, international competitions are
good opportunities for making our country
better known during the Olympic qualification.
I believe that the 2017 FINA World Championship proved our aptness. We are thinking in
long terms, and we would like to invite a world
event to Hungary every year, so we apply for
several of these. For example, we are preparing
for the Women’s World League Super Final this
year and the Men's European Championship
in 2020, for which we invite athletes from 32
nations. Increasing the number of viewers at

matákat is, akik gyakran kijönnek a saját hazájukból érkező csapatokat megnézni.
PP Sportolói múltja miben segíti vezetői
munkáját?
– A vízilabda csapatsportág, és mi csapatban
is gondolkodunk. Ez egy nagy család. Sokat
kaptam a sporttól, amiből a lehető legtöbbet
szeretném visszaadni. A sikereket sosem vallom
egy személyben a magaménak, az mindig közös
csapatmunka eredménye. A munkámat természetesen segíti a sportolói múlt, hiszen pontosan
tudom, mire van szükségük a sportolóknak. Jó
kapcsolatot ápolok volt csapattársaimmal is,
akik közül sokan edzők, sportvezetők lettek, így
minden szegmensről van képem. A munkám
során sok emberrel kerülök kapcsolatba, és nagyon meglátszik, ha valaki a sportból jön. A
sportolók kitartása, problémaérzékenysége, és a
képesség, hogy nyomás alatt is jól tudnak teljesíteni, nagyon hasznosnak bizonyul a munka
világában is. És természetesen a vízilabdán túl
minden sportágra nyitott vagyok, így szövetségi
vezetőként, de magánemberként is rengeteg más
sportágbeli sportvezetővel, szakemberrel, sportolóval ápolok jó kapcsolatot. E sorból értelemszerűen nem hiányozhatnak az önkormányzati
és állami sportirányítás, illetve a nemzetközi
szervezetek munkatársai, vezetői sem.

domestic matches is also a strategic issue. To
this end, national-level facilities were greatly
developed in recent years, and pool water surfaces have been expanded. We are also happy
to welcome many diplomats at the tournaments, often coming to see teams of their home
countries.
PP How does Your athlete past help Your
work as a manager?
– Water polo is a team sport, and we think
in teams. This is a big family. I owe a lot to
sports, and I would like to give back as much
as possible. I never claim that success is my own
achievement, as it is always the result of teamwork. My athlete past is certainly very useful
in my work, because I know exactly what athletes need. I also have good relations with my
former teammates, many of whom became
coaches and sports leaders, so I have a good
overview of every segment. In my work I get
into contact with a lot of people, and it is obvi-

ous whether or not someone comes from sports.
The endurance and problem-sensitivity of athletes and their ability to perform well under
pressure are very useful in work. And of course,
I am open to other sports as well, so both as the
president of the association and as a private
person I maintain relationship with a lot of
other sports leaders, professionals and athletes.
In addition, I have many good acquaintances
among government officials, the staff of state
sport institutions and members of international organisations.
PP You have been the CEO of Pécs Sport
Nonprofit Zrt. for 9 years. What are your
tasks? What are the greatest achievements
of the past years?
– It was a great honour when in 2010 the
council of Pécs City with County Rights appointed me as the leader of PSN Zrt. Since then,
we have created facilities each year, and we always have new tasks. We manage facilities, and

PP Immáron kilencedik éve a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Milyen
feladatokkal jár tisztsége? Melyek az elmúlt évek legnagyobb eredményei?
– Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor 2010-ben Pécs Megyei Jogú Város közgyűlése kinevezett a PSN Zrt. élére. Működésünk
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alatt minden évben bővültünk valamilyen létesítménnyel, és mindig kapunk új feladatokat
is. Létesítményeket üzemeltetünk, sportiskolánk 14 szakosztályában 1500 fiatal sportol.
there are 1,500 young athletes training in the
14 sections of our sports school. We work with
a staff of nearly 300 people in the field of leisure
sports, health education and preservation, and
we take part in the promotion of sports and
body culture with various methods, events and
programmes. Besides effectively laying down
the broad foundations, our biggest success is
having become the only sports organisation in
national sport history that raised athletes with
medals from Summer Olympics, Winter Olympics and Paralympics as well. There are five
Olympic champions among the students and
con-testants of our sports school: Zsófia Konkoly
(Paralympic swimmer), Tamás Kenderesi
(swimmer), Viktor Knoch and Csaba Burján
(fast skaters – the latter two are the first Winter
Olympic champions of Hungary!), and Zsófia
Csonka (sports shooter) representing our colours
in the world. The efficiency of our sports school
is already recognised at international level, and
I hope that our ambitions will be full-fledged
for the 2024 Olympics. And as I said, there is
also a wide range of juniors with great results in
their own branches, at all age groups and levels,
with medals and placements from regional, national and international tournaments of all
scales. Besides, I always emphasise the importance of education besides sports. I always say
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Közel 300 fős stábbal dolgozunk emellett a
szabadidősport, az egészségnevelés és megőrzés érdekében, valamint különböző eszközök, rendezvények, szabadidős programok
keretében vesszük ki a részünket a sport, a
testkultúra népszerűsítéséből. A széles alapok
eredményes lerakásán túl legkiemelkedőbb
sikerünk, hogy a hazai sporttörténet egyetlen
sportszervezeteként rendelkezünk egyaránt
nyári olimpiai, téli olimpiai és paralimpiai
érmes sportolókkal is. A sportiskola növendékei, versenyzői között öt olimpikonnal is
büszkélkedhetünk: Konkoly Zsófia
(paralimpikon úszó), Kenderesi Tamás
(úszó), Knoch Viktor és Burján Csaba
(gyorskorcsolyázók – utóbbiak hazánk első
téli olimpiai bajnokai!) és Csonka Zsófia
(sportlövő) egyaránt a mi színeinket képviseli a világban. Sportiskolánk eredményességét így már nemzetközi szinten is jegyzik,
és bízom benne, hogy a 2024-es olimpiára
még inkább beérnek a törekvéseink. És
ahogy mondtam, mögöttük ott sorakozik a
széles utánpótlás, saját sportágukban, korosztályukban és szintjükön rengeteg jó eredménnyel, regionális, országos vagy kisebbnagyobb nemzetközi versenyek érmeivel,
helyezéseivel. Mindezek mellett a sportolóknak és a saját gyermekeimnek is mindig azt

mondom, hogy a tanulás is fontos, a sportot
és a tanulást ötvözni kell, ezek nagyon hasznos kölcsönhatással bírnak egymásra.

to athletes and my children that sports and
learning have to be combined, because the interaction of the two fields is very useful.

sometimes it seems a mystery how I could fight
it all out. In any case, if I started again, I would
not do anything differently.

PP You are a two-time Olympic Champion and World Champion, owner of
many prestigious professional and state
awards, and in 2000, You became the
“Hungarian Water Polo Player of the
Year”. Which of these are You most proud
of?
– Every achievement means a lot to me. I
like challenges. When I recall the difficult
times, the hours of daily trainings, and the serious competitive situations I have experienced,

PP As a closing point, let us not hide the
fact from the readers of Diplomatic Magazine that after many years of practice,
You have become a qualified sports diplomat.
– Yes, two years ago I received my consultant’s degree in sports diplomacy at Széchenyi
István University. This is all the more exciting
because the Water Polo Association was one of
the organisations which presided over the birth
of this gap-filling educational institution.

PP Kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok, számos rangos szakmai és állami
elismerés birtokosa, 2000-ben Az év magyar vízilabdázója. Mire a legbüszkébb
ezek közül?
– Minden egyes elért eredmény sokat jelent
számomra. Szeretem a kihívásokat. Visszagondolva egy-egy nehezebb időszakra, a napi többórás edzésekre, a komoly versenyhelyzetekre,
amelyeket megéltem, van, hogy már nem is
tudom, akkor miként bírtam mindent végigküzdeni. Mindenesetre, ha újrakezdeném,
akkor sem csinálnám másképp.
PP Így zárásként épp a Diplomata Magazin olvasói előtt ne titkoljuk, hogy ön
nemcsak gyakorló, de immár szakképzett
sportdiplomatának is vallhatja magát.
– Igen, két éve szereztem sportdiplomáciai
szaktanácsadó oklevelet a Széchenyi István
Egyetemen; ami abból a szempontból is érdekes, hogy e hiánypótló képzés megszületésénél
annak idején többek között a vízilabda-szövetség is bábáskodott.
Végh Nóra Judit

