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Takács Martin: „Önkéntesként a
problémamegoldás a feladat”
2017.02.10. 14:07 CET
Talpraesettség és kitartás! Takács Martin így foglalta össze az önkéntesség lényegét,
alapelveit. Első kézből származnak tapasztalatai, hiszen csapatkísérőként már több
világversenyen is részt vett. Feladatai közül kiemelkedik a 2015-ös kazanyi világbajnokság,
ahol a magyar férfivízilabda-válogatott kísérőjeként szerzett életre szóló élményeket. Erről a
munkájáról mesélt, példája a budapesti világbajnokságra érkező önkéntesek számára
hasznos és tanulságos lehet.
Nem hiába kapta ezt a nehéz, felelőségteljes, de mindemellett nagy élményekkel járó
feladatot Martin, hiszen a 2014-es budapesti vízilabda Európa-bajnokságon már
megismerhette a csapatkísérés kihívásait, mivel az orosz válogatottal dolgozott együtt.
Magyarországon megalapozott orosztudása, moszkvai tanulmányai, valamint önkéntesként
szerzett korábbi tapasztalatai és magabiztos fellépése meggyőzte a szervezőket.
„Két Skype-interjún kellett részt vennem. Komoly, mindenre kiterjedő beszélgetések voltak
ezek, amelyek nemcsak a nyelvi tudást, hanem a problémamegoldó-képességet és a
talpraesettséget is mérték. Kemény volt, szó se róla... Miután zöldutat kaptam, már csak a
kiutazásomat kellett megszerveznem. Mivel csak a repülőjegy lefoglalása volt a feladatom,
könnyen, és rugalmasan tudtam intézni a kiutazásomat. Ez volt az egyetlen költségem,
hiszen a szállást, az étkezést és a tömegközlekedést – a formaruhával együtt – a munkámért
cserébe kaptam” – emlékezett vissza két évvel ezelőtti, eddigi legnagyobb önkéntes
élményére a most 22 éves egyetemista.
„Hasonlóan ahhoz, ahogy én vártam Kazanyban a férfi vízilabda-válogatottat, rám is vártak,
mikor megérkeztem. Ez nagyon jó érzés volt, hiszen mégiscsak egy ismeretlen városban
találtam magamat!” – utalt az apró részletek fontosságára.
Innentől kezdve pedig nem volt megállás, kihívás kihívást követett.
„A legkülönbözőbb feladatokat kaptam a világbajnokság során, mindenhová mentem a
csapattal együtt. Mivel az orosz étkezési szokásokat nem minden játékos szerette, előfordult
például, hogy tejfölért kellett lemennem a boltba. Az, hogy az edzések időpontját különböző
kérések alapján módosítottam, szinte rutinmunka volt. Bár egy idő után a közvetlen főnököm
már tartott a telefonjaimtól, mit is szeretnék már megint változtatni…” – világított rá a

munka sokszínűségére.
Ahogyan Martin említette, a csapatkísérőknek a legkülönbözőbb helyzetekben és
időpontokban, valamint más és más szituációkban kell azonnal megoldást találniuk.
Mondjuk, olcsón konditermet bérelni egy vízilabda-csapatnak:
„Mivel a fiúk Kazanyban egy nem kifejezetten erős csoportban szerepeltek a világbajnokság
elején, a szárazföldi edzéseket a csoportmeccsek alatt is folytatták, viszont nem állt
rendelkezésre konditerem a létesítményekben. Rám bízták, hogy találjak egy termet, ami
megfelelő is, de mégis költséghatékony. Szerencsére a hatékonyságot minden értelemben
sikerült a maximális szintig vinni. A termet néhány csapat- és werkfotóért cserébe ingyen
használhatta a válogatott.”

A már rutinos Takács Martin természetesen a budapesti világbajnokság Önkéntes
Programjára is jelentkezett:
„A hagyományokat folytatva szeretnék ismét csapatkísérőként dolgozni. Jó lenne az ide
érkező orosz sportolók, többek között a világhíres szinkronúszó-válogatott munkáját segíteni
itthon, Budapesten. Hazai terepen biztosan könnyebb lenne tejfölt szerezni...!” – fogalmazott
Martin.
(Fotók: Stuber Sándor)

