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Komoly mérföldkőhöz érkeztek Magyarország történetének eddigi legnagyobb
sporteseménye, a 2017-es FINA Világbajnokság előkészületei. A vb megvalósításáért felelős
társaság székházában csaknem egy évvel az esemény kezdete előtt közel 400 önkéntes
jelent meg az ország minden részéről.
Komoly mérföldkőhöz érkeztek Magyarország történetének eddigi legnagyobb
sporteseménye, a 2017-es FINA Világbajnokság előkészületei. A vb megvalósításáért felelős
társaság székházában csaknem egy évvel az esemény kezdete előtt közel 400 önkéntes
jelent meg az ország minden részéről, akiket Gyárfás Tamás, a szervező bizottság
társelnöke, a FINA alelnöke, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Mocsai Lajos, a Testnevelési
Egyetem rektora, Dr. Sós Csaba, a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, a Testnevelési Egyetem
docense, Dr. Hargitay András, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, Szántó Éva, a
Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Dr. Perényi Szilvia, az Önkéntes Program
operatív vezetője köszöntött.
Ez volt az első nagy találkozó az önkéntesek részére, akik fontos láncszemei lesznek a
világbajnokságnak, hiszen a legkülönfélébb területeken szolgálják majd annak sikerét.
Hamarosan megkezdődik a felkészítésük a vb-re, melyben – akárcsak jelenleg is zajló
toborzásukban – a Testnevelési Egyetem kiemelt szerepet tölt be.
Gyárfás Tamás hangsúlyozta, hogy a világbajnokság szervezésében érdekeltek egymásra
vannak utalva, így egységesen kell dolgozniuk.
„Ahhoz, hogy az álmunk teljes mértékben megvalósuljon, mindannyiunknak helyt kell
állnunk, a sikeres rendezésben pedig nagyon fontos szerepet játszanak az önkéntesek” –
mondta a sportvezető.
Mocsai Lajos arra mutatott rá, hogy az önkéntesek nemcsak jelenlétükkel járulnak hozzá a
vb szervezéséhez, hanem képzettségükkel, nyelvtudásukkal és kulturáltságukkal is. Aláhúzta
a kollaboráció, vagyis az együttműködés minőségének fontosságát.
„A magyar kreativitás és feladatmegoldás sokat segíthet, és azt se felejtsük el, hogy ez a
világbajnokság ugródeszkát jelenthet az olimpiarendezés felé is” – tette hozzá a Testnevelési
Egyetem rektora.

Dr. Sós Csaba felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ez az esemény volumenében
teljesen más lesz, mint amilyeneket Magyarországon eddig rendeztek, és ez azok számára is
komoly kihívást ígér, akik már részt vettek valamelyik hazai sportrendezvény
lebonyolításában.
„Egészen fiatalokat és időseket egyaránt látok itt a teremben, de a lényeg az, hogy
mindenkinek egy egységet kell képviselnie” – mondta a szakember.
Dr. Hargitay András szerint nagyon lényeges, hogy aki valamilyen módon részt vesz a vb
szervezésében, szívvel-lélekkel tegye, hiszen „…a repülőgép sem szállhat fel csak félig.” A
korábbi kiváló sportoló azt kívánja az önkénteseknek, hogy minél többször láthassák a
magyar versenyzőket a dobogón állni, a magyar zászlót a magasba emelkedni, hogy így ők is
a sikerek részeseinek érezhessék magukat.
Szántó Éva a világbajnoksággal kapcsolatos fontos információk ismertetése után arra
világított rá, hogy nemcsak pazar létesítményeink vannak, illetve lesznek, hanem csodálatos,
történelmi helyszíneink is, mint például a szinkronúszásnak otthont adó Városliget, a vb
egyik leglátványosabb sportágának, az óriás-toronyugrásnak helyet biztosító Batthyány tér
vagy éppen Balatonfüred, ahol a nyíltvízi úszás küzdelmeit rendezik.
„Kemény munka vár mindenkire, de egyben fantasztikus élmény is egy fantasztikus
eseményen” – ígérte az ügyvezető igazgató.
Dr. Perényi Szilvia röviden vázolta az önkéntesekre váró részterületeket, feladatokat, és
örömét fejezte ki, hogy a program egy hónappal ezelőtti indítása óta már több mint 1500-an
jelentkeztek.
Végül a sportolók nevében Kiss Julia szinkronúszó, a Bp2017 Nonprofit Kft. munkatársa állt
a mikrofon elé, aki egy 10 évvel ezelőtti élményét elevenítette fel.
„A 2006-os budapesti Európa-bajnokság volt életem első felnőtt világversenye, és csak
utólag tudatosult bennem, mennyire fontos és elengedhetetlen az önkéntesek lelkes és
odaadó munkája. Ezúton is köszönöm azoknak, akik akkor közreműködtek az esemény
szervezésében, és mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a programhoz” – mondta Kiss
Julia.
A hatalmas érdeklődés alapján várhatóan mintegy 3500, nemcsak magyar, hanem a világ
legkülönbözőbb tájairól érkező önkéntes működik közre jövő nyáron a FINA Világbajnokság
és a FINA Masters VB zökkenőmentes lebonyolításában.

