HORVÁTH ISTVÁN

1958. március.10-én születtem Nagyatádon.
Nős vagyok, feleségem közgazdász, 3 felnőtt korú gyermekem van.
Nagykanizsán érettségiztem, majd elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát és harmincöt
évig dolgoztam a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsai
Rendőrkapitányságán, különböző vezetői beosztásokban.
1992-ben megalakítottuk a Police SE-t, melynek ügyvezető elnöke lettem, s ezt a
szép, de nagyon sok munkával járó feladatot 15 éven keresztül folytattam.
1999-ben Szegedi Tudomány Egyetemen szereztem második diplomámat, egyben
mentálhigiéné egészségfejlesztő szakember lettem.
Rendőr pályafutásom során hosszú ideig foglalkoztam a bűnmegelőzéssel és az
ifjúságvédelemmel. 2007 végén a Zalakarosi Rendőrőrs parancsnokaként mentem
nyugdíjba.
Jelenleg rokkant nyugdíjas vagyok, mivel én is súlyos fogyatékkal élő vagyok, hiszen
mindkét fülemre siketségnek megfelelő 85 db. hallásvesztésem van, bal fülemet
operálták és implantációs beültetést végeztek 2006-ban.
Sorstársaim gondjait a szívügyemnek tartom, folyamatosan dolgozom az érdekükben.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségében (SINOSZ) 2014-18 közötti
időszakban Zala megyei elnökként, valamint 8 évig országos küldöttként is
tevékenykedtem.
Eljutottam a SINOSZ B/1-3 jelnyelvi szintig, ezzel kommunikációs készségemet is
fejlesztettem.
A Magyar Hallássérültek Sportszövetségében már két cikluson keresztül, 2010-óta
vagyok elnökségi tag.
Siketlimpikon vagyok, a 22. Nyári Siketlimpián Szófiában teniszezőként vettem
részt. 2013 óta a tenisz szakág vezetője vagyok, és a 23. Nyári Siketlimpián, mint
edző és szakágvezető segítettem sportolóinkat Samsunban.
A szakmai munkám során szép sikereket értem el. Máthé Gábor világbajnoki 4.
helyezést ért el 2014-ben, Európa-bajnoki második helyezést ért el 2016-ban, a
siketlimpián pedig 5. lett. Három országos bajnokságot rendeztem Nagykanizsán a
MHSSZ és a Magyar Tenisz Szövetség támogatásával.
Tenisz és teke sportágakban OKJ-s edzői képesítéssel rendelkezem.
Az egyik legfontosabb közösségformáló erőnek tartom a sportot, s kitörési pontnak
sorstársaim életében.

Szakmai elképzeléseim közé tartozik a széleskörű lehetőségek megteremtése a
hallássérült fiatalok körében a siketek iskoláinak bevonásával, illetve az integrált
oktatási képzésben résztvevő diákok bevonásával. Az élsport egyik alapja a
tömegsport bázis növelése, ebben létfontosságú az együttműködés a SINOSZ-szal.
Minden szakág esetében kialakítanám a magyar bajnokság rendszerét a sportági
szövetséggel és a SINOSZ-szal együttműködve. Így lehetne a magyar bajnokság
eredménye az egyik válogatási elv, ami alapján látható, hogy mely sportoló jogosult a
nemzetközi szereplésre.
Ahhoz, hogy a siketlimpián sikereket érjenek el a magyar hallássérült sportolók,
fontos, hogy minél magasabb szinten tudjanak versenyezni, akár integráltan is.
A hagyományos siketlimpiai sportágakat, mint a tenisz, a sportlövészet és a
labdarúgás kiemelten támogatnám. Ezeken felül haladnunk kell a korral és olyan új,
nagy tömegeket megmozgató sportágakat bevonni, amelyek nagy népszerűségnek
örvendenek, így a teke és a darts. Több szakmai programot szerveznék, a Magyar
Paralimpiai Bizottság gyakorlata alapján, az MPB-vel közösen is.
Bízom benne, hogy az eddigi tevékenységemhez hasonlóan a jövőben is segíthetem a
hallássérültek sportját a munkámmal.
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