Miklós Nándor
MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE
Elnökségi tag pályázat
Budaörs, 2018 május 14

Rövid bemutatkozás
2012 óta versenyszerűen curlingezek a FTC curling szakosztályában, illetve a nyári időszakban
vitorlázok, jelenleg az Avis SE-ben.
2013-2017 között a Magyar Curling Szövetség munkáját bizottságvezetői és technikai
támogató szerepben segítettem, illetve részt vettem az elnökségi munkában.
Kapcsolatom a siket sporttal 2014-ben kezdődött, amikor a siket női curling csapat
felkészülését segítettem a 2015-ös Siketlimpiára.
A felkészülési program elején tudatosult bennem, hogy tolmács segítségével nem hatékony a
munkám, így elsősorban a siket sportolók türelmének köszönhetően, elkezdtem megtanulni a
siket jelbeszédet, ami lehetővé tette számomra, hogy hatékonyabb módon tudjak velük
dolgozni.
2015-ben a férfiak felkészítését is elvállaltam. Egy lelkesítő 2017-es Siket Curling
Világbajnokság (lányok 4. hely, fiúk 5. hely) utána eljutottunk oda, hogy a nők stabilan a
legjobb 4 csapat között játszanak a hallók országos bajnokságában, illetve az idei siket curling
Európa Bajnokságon mindkét csapat a döntőért játszhatott és végül bronzéremmel végeztek.
Az évek során nem csak a sportszakmai területen segítettem a siket sportolók munkáját,
hanem a felkészülési időszak megszervezésében és a nemzetközi versenyekre való kiutazások
előkészítésében is részt vettem.
Terveim
Megismerve a többi szakosztály helyzetét, és látva a halló és siket curling szakosztályok
problémáit, azt gondolom, hogy elsődleges fontosságú lenne a sportágak megfelelő
utánpótlásának támogatása. A Magyar Curling Szövetségben jelentős energiákat fektettünk a
felnőtt és junior utánpótlás támogatására, ennek eredményeképp a junior és felnőtt férfi és
női mezőnyben is megjelent 1-1 versenyképes csapat. Hasonló modellt meg lehetne valósítani
az MHSSZ-nél is.
Szeretném javítani a siket sport kommunikációs stratégiáját is, azt gondolom, hogy a siket
sportolók által elért sikerekre építve lehetne felkelteni az érdeklődést a versenyszerű siket
sportolás iránt, amely segíthetne az utánpótlás helyzetén is. Kifejezetten a halló közösségben
elért siket eredményeknek lehetne ilyen hatása.
Mit csinálok, amikor nem sportolok?
Nős vagyok, 3 általános iskolás fiú édesapja.
Informatikai céget vezetek, angolul is kiválóan beszélek.

