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Rendkívül elégedett a 2017-es budapesti vizes világbajnokság fő helyszínének, a Dagály
Úszóarénának a munkálataival Cornel Marculescu.
Rendkívül elégedett a 2017-es budapesti vizes világbajnokság fő helyszínének, a Dagály
Úszóarénának a munkálataival Cornel Marculescu, a vizes sportokat összefogó nemzetközi
szövetség (FINA) ügyvezető igazgatója.
Marculescu az általa vezetett delegációval hétfőn megtekintette a létesítmény munkálatait,
amely szerinte hatalmasat fejlődött a májusi alapkőletétel óta és úgy látja, soha nem épült
még olyan gyorsasággal úszócsarnok, mint most Budapesten, a Dagály strandnál.
Úgy vélte, minden adott ahhoz, hogy a magyarországi legyen minden idők legjobb vizes
világbajnoksága. A FINA-vezető azt követően beszélt erről, hogy hétfőn az általa vezetett
delegációval megtekintette a 2017-es magyarországi vizes világbajnokságra épülő
létesítmény munkálatait.
"Biztos vagyok benne, hogy rendben elkészül az uszoda. Orbán Viktor miniszterelnök nélkül
mindez nem jöhetett volna létre" - mondta Marculescu, aki külön megköszönte a támogatást
Tarlós István főpolgármesternek is.
„Csak gratulálni tudok a munkálatokban résztvevőknek. Úgy látom, hogy a 2017-es FINA
Világbajnokság első világcsúcsa már a medencén kívül fog megszületni, hiszen ilyen gyorsan
még soha nem építettek világversenyek megrendezésére minden szempontból megfelelő –
ötmedencés – uszodát. Százötvenhét nappal ezelőtt az alapkőletételnél azt az ígéretet
kaptuk Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, hogy minden időben és kiváló minőségben fog
elkészülni, és most azt kell mondanom, hogy minden a megfelelő ütemben folyik,
hozzáértést és odaadó munkát tükrözve. Csak így tovább! – hangzott a FINA vezérkarát
képviselő igazgató buzdítása, akinek az igényessége és következetes véleményalkotása
közismert a nagy sportág köreiben.
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A FINA-vezető és Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti kormányzati beruházásokért felelős
kormánybiztos a vizit keretében aláírta az aréna végleges terveit Gyárfás Tamás FINAalelnök, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a 2017-es vb szervezőbizottságának társelnöke
jelenlétében.
Fürjes Balázs elmondta, a földmunkák és az alapozás befejeződött, a szerkezetépítés
ütemesen halad, a létesítmény négy, egyformán 27 méteres saroktornya közül kettő már
elkészült. A vb megrendezése páratlan lehetőség Budapestnek és Magyarországnak hangsúlyozta a kormánybiztos, aki egyúttal kijelentette, a FINA döntése, amellyel
Magyarországnak adott lehetőséget, elsősorban a bizalomról szólt. "Mi két év alatt
felépítjük, ami a világban többnyire négy-öt évig tart. Ötezer magyar embernek ad munkát,
ötezer magyar családnak biztosít megélhetést, az egész világ figyelme Budapestre irányul."

Fürjes ismertette, a tervek szerint 2017 májusára elkészülő úszóaréna a világbajnokságra 15
ezer, azt követően ötezer férőhelyes lesz. Hozzátette, a környékbeliek életét nem zavarja
meg az építkezés, és az előzetes tervekkel ellentétben a Dagály strand a 2016-os szezonban

is nyitva tart majd. Hozzátette, több százezer turista érkezik majd Budapestre, több milliárd
tv-néző figyeli majd az eseményeket, ezáltal jelentősen megnövekednek az adóbevételek.
A kormánybiztosnak figyelemre méltó volt az a bejelentése, hogy a létesítmény messze több
lesz egy modern versenyuszodánál, mert a nagyközönséget is szolgálni fogja és e mellett az
úszásoktatásra is lehetőséget fog biztosítani.

Az építkezést megtekintette, egyben a FINA-delegációval találkozott dr. Szabó Tünde, az
EMMI sportért felelős államtitkára is, aki előző beosztásában, a Magyar Úszó Szövetség
főtitkáraként sokat dolgozott a budapesti vb-rendezés sikeréért.
„Örülök annak, hogy a FINA-látogatás jól indult, vendégeink a saját szemükkel győződhettek
meg arról, hogy mindössze 157 nap leforgása alatt milyen óriási munkát lehet elvégezni.
Idén Kazany igen magasra emelte a mércét, és az ott látottak alapján a FINA vezetői minden
idők egyik legjobb világbajnokságának nevezték az eseményt. Összefogással, szorgalommal
és nagy felkészültséggel már eddig is sokszor bizonyítottunk, most viszont magunkat is
szeretnénk felülmúlni” – hangsúlyozta Gyárfás Tamás.

Cornel Marculescu – Gyárfás Tamásnak, a vb szervező bizottság társelnökének, egyben a
FINA alelnökének a társaságában egyenesen a Liszt Ferenc repülőtérről érkezett az
építkezések színhelyére. A vendégre és szakértő munkatársaira, de ugyanúgy a házigazdára,
és annak vezetői csapatára is két nehéz munkanap vár.
Kedden és szerdán Tarlós István, Budapest főpolgármestere, a 2017- es FINA
világbajnokság fővédnöke a hivatalába várja a FINA-delegáció tagjait és a Szervező
Bizottságot.
A megbeszélés keretében többek között a versenyprogrammal, a megnyitó színhelyével és
forgatókönyvével, az óriás-toronyugrás helyének kiválasztásával, számos pénzügyi jellegű
témával, és a televíziós közvetítések fontos kérdéseivel készülnek foglalkozni.

