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Önkéntesek a 17. FINA
Világbajnokságon: megvan a garancia!
2016.11.28. 14:44 CET
A Testnevelési Egyetem rektora, valamint a szervező-bizottság társelnöke és a
világbajnokságot szervező nonprofit kft. ügyvezető igazgatója aláírta azt az együttműködési
megállapodást, amely az esemény több ezer önkéntesének megszervezésére vonatkozik.
Már több mint négy és félezren jelentkeztek, 2017 elején indul a képzés.
Kevesebb mint 230 nap múlva elkezdődik a budapesti és balatonfüredi világbajnokság, a
munka egyre csak sokasodik. Szerencsére azonban már jó ideje folyik az előkészítés, a
szervezés az esemény minden területére kiterjedően, s hogy ez valóban így van, annak ékes
bizonyítéka, hogy a leendő önkéntesek számára június 24-én megnyílt a regisztrációs felület.
S lám, ma már több mint négy és félezren szeretnének részt venni Magyarország eddigi
legnagyobb sporteseményén.
A Testnevelési Egyetemen hétfőn szentesítették azt a megállapodást, amelynek keretében
már garanciák mentén folytatódik tovább a szervezőmunka.
„Néhány hónappal ezelőtt, a magyar kormány felkérése, Gyárfás elnök úr biztatására kapott
a Testnevelési Egyetem egy méltó feladatot, nevezetesen azt, hogy játsszon főszerepet és
vállaljon felelősséget a világbajnokság önkénteseinek megszervezésére. Ez szép feladat,
főleg azért, mert a magyar sport egészében mérföldkő lesz a Világbajnokság, valamint
elképzelhető, hogy az olimpiai mozgalom tekintetében is, gondolok itt a limai döntésére. Egy
sikeres világverseny egyik alapvető záloga az önkéntesek megfelelő működése, elvégre a
versenyzők, az ide érkező szurkolók, a szakma képviselői ezekkel az emberekkel találkoznak
a vb ideje alatt a legtöbbet. Ha ők jól végzik a dolgukat, akkor jó benyomást kap az a több
százezer ember, aki Budapestre és az országba érkezik” – fogalmazott Dr. Mocsai Lajos, a
Testnevelési Egyetem rektora.
Elmondta, 22-23 területre lehet osztani az önkéntesek tevékenységét, és természetesen a
legtöbben a versenyek környékén szeretnének dolgozni – hiába, sportszerető nemzet
vagyunk. Ettől még a repülőtéri fogadás, a szállodai kiszolgálás, az utaztatás területén is
helyt kell állni és biztosítani a humán erőforrást. A toborzás több irányban történik, történt:
a korábbi sporteseményeken már részt vevő önkéntesek mellett a középiskolások, valamint a
Magyar Rektori Konferencia segítségével az egyetemisták körében is folyamatosan zajlik a
mobilizálás, de valamennyi korosztály sportszerető képviselőit megszólították.

„Körülbelül 4 és fél-5 ezer embert kell mozgósítani ahhoz, hogy a megfelelő, nyelvtudással,
kreativitással, töretlen elkötelezettséggel és sportszeretettel bíró két és fél-háromezer
embert kiválasszuk. Az eddigi munkát elvégeztük, a Debreceni Egyetem adjunktusa, a
Testnevelési Egyetem leendő oktatója, Perényi Szilvia vezetésével folyik a munka.
Rendelkezünk azzal az oktatási, távoktatási és képzési rendszerrel, amellyel végigvihető ez a
kiválasztási-felkészítési folyamat, és 2017 nyarára ez rendben is lesz, várjuk a folytatást” –
mondta a korábban számos hazai világversenyen kézilabdaedzőként a másik oldalon álló
szakember.
Egészen biztosan lesz egy nagyjából 20-30 fős „mobil önkéntes csapat” is, kiváló
nyelvtudással, magas kvalitásokkal és teherbíró-képességgel, ők oda mennek majd, ahol
azonnal „tüzet kell oltani”.
S hogy kik lesznek a vb arcai? Kik viszik hírünket?
„Ez a munka nagyon szép, de kötelezettségekkel és felelősséggel is jár. Aki vállalja a
feladatot, annak reggeltől estig bizonyítania kell rátermettségét és elhivatottságát. Az ő
munkájuk és kisugárzásuk teszi teljessé egy ide érkező, velük együtt dolgozó külföldi
számára az itt töltött időt. Az emberi kvalitások mellett sok minden eldől majd a krízis- vagy
feszültséggel teli helyzetekben, ezeket hatékonyan és kreatívan, a pozitív energia mentén
kell megoldani. Fontos, hogy mindig keressék a feladatot és a visszahúzódás helyett
keressék a lehetőséget arra, hogy segítsenek. Elengedhetetlen a humor és a mosoly
jelenléte, nagyon fontos, hogy önkénteseink mit közvetítenek. Ők egy nemzet arculatát, a
sporthoz való elkötelezettségét fogják képviselni” – foglalta össze Dr. Mocsai Lajos, aki a

nagy számú jelentkezés és kiemelkedő aktivitás miatt úgy gondolja, megingathatatlanul erős
a magyar emberek sport iránti elkötelezettsége.
Ennek a társadalmi szerepvállalásnak és elkötelezettségnek egy újabb állomása volt a hétfői,
amikor Mocsai Lajos aláírta a hivatalos megállapodást a világbajnokságot szervező nonprofit
kft. ügyvezető igazgatójával, Szántó Évával.
„Egy világbajnokság sikeressége két tényezőn bizonyosan megdőlhet: a sportolók, edzők, a
vb-re érkezők szállításán és az önkéntesek munkáján. Itt egy hibapont elég a kudarchoz,
számomra garanciát jelent ez a mostani megállapodás” – fogalmazott Gyárfás Tamás, a
szervező-bizottság társelnöke.
S hogy m történik ezután? Ahogy fogalmazott Mocsai Lajos: „a kiválasztás után jön a
kiválasztódás, amikor a jelöltek bizonyíthatják elkötelezettségüket.”
Emellett a regisztrációs felület továbbra is nyitott, lehet még jelentkezni a világbajnokság
önkéntes programjába, az eddigi regisztrálókat a program még az ünnepek előtt levélben
tájékoztatja a várható elkötelezettségekről és azoknak az időtervéről. Az önkéntesek
beosztása, speciális képzése 2017 elején, a tavaszi időszakban várható.
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