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„Nagy lesz a várakozás az országban”
2016.12.05. 15:23 CET
Már több mint négyezren jelentkeztek a 2017-es vizes világbajnokság önkéntes
programjába. Két fiatalt kérdeztünk arról, miért éltek a lehetőséggel és mit várnak a
világbajnokságon.
Nemrégiben aláírta a Testnevelési Egyetemmel az együttműködési megállapodást a Budapest 2017 Nkft. és
a világbajnokság Szervező Bizottsága. A munka ettől függetlenül már júniusban elkezdődött, azóta lehet
jelentkezni önkéntesnek, és több mint négyezren már meg is tették.
Péter Ágoston is, aki szerint óriási lehetőség ez a világbajnokság:
„Nehéz lenne a budapesti vizes világbajnokságnál megfelelőbb eseményt találni arra, hogy az ember
fejlődjön, bizonyítson és tapasztalatokat szerezzen. Szerencsére korábban már volt részem önkéntesként
dolgozni hazai sporteseményeken, de azok jóval kisebb volumennel bírtak. Örömmel tölt el, hogy
Magyarország egyre több eseménynek ad otthont, így az önkéntes mozgalom és tevékenység is nagy teret
kap. A vizes vb azért is nagyszerű lehetőség, mert magyar olimpiai sikersportágakról van szó, így a
várakozás még nagyobb az országban. Hogy én mit várok a legjobban? Az impulzusokat, az új emberek és a
kulturális különbségek megismerését, baráti kapcsolatok kialakulását. Várhatóan nagyon sok emberrel kell
majd tartanom a kapcsolatot, ez egy komoly kihívás, felelősségteljes munka. A Testnevelési Egyetem
hallgatójaként remek szakmai gyakorlat lesz a világbajnokság, egyben sportzabálóként, nagyon kíváncsi
leszek a magyar és a nemzetközi élsportolók teljesítményére, különösképpen izgat, hogy teljesít majd az
átalakuló férﬁvízilabda-válogatott.”
Szabó Krisztina annak örül, hogy korábbi barátait láthatja majd a vízben.
„Nagyon boldog vagyok, hogy az önkéntesek csapatát erősíthetem. Ez egy mindig összetartó társaság,
egymást erősítik az emberek, most is ezt várom. Nagyon boldog vagyok, hogy ekkora eseményt bíztak
Magyarországra, és mi ebben részt vehetünk. Ez egy nagy lehetőség az országnak. A legtöbb ember a tv
előtt ül, és úgy szurkol a sportolóknak, de az, hogy valaki testközelből ﬁgyelheti a világ legjobb versenyzőit,
szerintem a világ öt legjobb élménye között van.
A világbajnokság mélyen a szívembe költözött, már csak a helyszínek miatt is, Budapest és Balatonfüred is
csodálatos, ezekben a városokban sportoltam, nőttem fel tanultam és szereztem barátokat.
Amióta úszom, arra vágytam, hogy a korábbi csapattársaimnak a helyszínen szurkoljak. Most ezt
megtehetem Rasovszky Kristóf és Rákos Patrik esetében, egy világversenyen ráadásul. A korábbi
sporteseményeken szerzett tapasztalataimat szeretném a lehető legkomolyabban felhasználni a
világbajnokság alatt, mert ez nagyon kemény munka, még ha lesznek könnyebb napjaink is. Sok szép
élmény is vár ránk a kemény meló mellett.”
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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