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A világbajnokság jegyében – így újul meg
a Komjádi-uszoda
2016.11.14. 14:01 CET
Új tornatermek, új légtechnika és szellőztetés, friss beléptető-rendszer, tágasabb előtér.
Mindez a 2017-es FINA Világbajnokság jegyében.
A 17. FINA Világbajnokság egyik fő, a versenysporton túli, így a nagyközönséget is érintő hozadéka, hogy
bizonyos adósságokat is törleszt. A Dagály Aréna megépülésével jóval nagyobb vízfelület áll majd
rendelkezésre a fővárosban, emellett megújul a renoválása szoruló Császár-Komjádi Sportuszoda, illetve
felújításokat végeznek majd a Hajós Alfréd Uszodában is.
Az úszósport egyik bölcsőjében ennek már látható jelei is vannak, hiszen a Császár-Komjádi Sportuszoda
fedett medenceterének felújítási munkálatai a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően,
november 8-án megkezdődtek. A tervek szerint a külső medencék a felújítási munkálatok megkezdését
követően, egészen 2017. március 1-ig fogadják a vendégeket (a Császár-uszoda 50-es medencéje november
14. és 18. között korlátozottan áll rendelkezésre).
A Bp2017 Média megkereste a Nemzeti Sportközpontokat (MNSK), hogy tájékoztatást kérjen arról, mit jelent
majd a gyakorlatban a rekonstrukció.
Nos, a Komjádiban a medencék felújítása mellett megújul a teljes vízellátórendszer, a szellőztetés és
légtechnika, de kicserélik a dongatető véghomlokzati részeit és felfrissül a belső udvari homlokzat is. A
felújítás során megjavítják az évek óta nem működő dongatetőt is.
Teljesen megújulnak az öltözők, három új tornatermet alakítanak ki, egy új orvosi rendelő és két nagyméretű
szauna is létesül. Ezek mellett a beléptető rendszer is a mai kornak megfelelő kialakítást kap. Az előtér
nagyobb, tágasabb lesz, és helyet kap benne egy megújult külsejű büfé is.
Az üzemeltetést tekintve a technológiák nem változnak alapvetően, de a felújított, kicserélt berendezések
hosszú működési időtartamot garantálnak. A létesítményben a mai kornak megfelelő modern vezérlési
módot és általános épületfelügyeleti rendszert alakítanak ki. Ez magában foglalja például az automata
vegyszeradagolást, a medence vizét megfelelő hőmérsékleten tartó ellenőrző berendezést, valamint a külső
hőmérsékletet követő fűtésszabályozást, ami lehetővé teszi a helyi ﬁnom szabályozást is. Új biztonsági
berendezések és vezérlőik állnak szolgálatba. Az informatikai, információs és beléptetési rendszerek mind
olyan megoldások, amelyek egyértelműen minőségi változásokat hoznak az üzemeltetésben.
A felújítás várhatóan 2017 júniusában fejeződik be, az uszodát ezt követően lehet majd rendeltetésszerűen
használni.
Jelenleg előkészítés alatt van a Hajós-Széchy uszoda kivitelezésének közbeszerzési pályázata. A felújítás a
közbeszerzési pályázat eredményhirdetését követően indul, a tervek szerint 2017 januárjában. A
munkálatokat ütemezetten végzik, ﬁgyelembe véve a sportolók vízfelület igényeit és a világbajnokság
időpontját.

A tervek szerint a Hajós-Széchy medencéit felújítják, megújul a vízellátórendszer és a belső terek szellőzése,
valamint a régi, elavult öltözők is számottevően komfortosabbak lesznek.
A világbajnokság ideje alatt a Komjádi-uszoda edzéshelyszín lesz (csakúgy, mint a BVSC uszodája és a Tüske
Uszodakomplexum), a Hajós Alfréd Uszodában pedig a vízilabdatorna mérkőzéseit rendezik majd, illetve itt
lesz az augusztus 7. és 20. között zajló masters világbajnokság úszóprogramjainak egy jelentős része,
valamint a teljes vízilabdatorna.
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