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„Térképre tette a világbajnokság
Budapestet!”
2017.07.31. 17:30 CET
Véget ért a 17. FINA Világbajnokság. A világeseményt szervező Bp2017 NKft. és a
kormányzati intézmények vezetői ismertették a Világbajnokság legfontosabb számait,
eredményeit. A vb során a versenyhelyszínek mellett megteltek a szurkolói zónák is,
összesen 485 ezren látogattak ki a helyszínekre és további 400 ezren követték óriás
kivetítőkön a futamokat, mérkőzéseket. Teltházzal üzemeltek a fővárosi és füredi szállodák,
az idelátogatók átlagosan 9 napot maradtak és 5 turistából 4 hazájában is ajánlja majd
ismerőseinek Budapestet - derült ki a felmérésekből. Az olyan globális TV társaságok, mint a
CNN, vagy a Euronews közvetítésein keresztül pedig az egész világ megcsodálhatta
Budapest szépségét.
Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, a szervezőbizottság elnöke a
sajtótájékoztatón kiemelte, számos nemzetközi pozitív visszajelzés érkezett a hazai
rendezésű vizes vb kapcsán, így például Alan Abrahamsontól, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság médiabizottságának tagjától is, aki szerint a helyszínektől a szállításig, a wifihálózattól a televíziós közvetítésig mindenben felülmúlta a várakozásait ez az esemény.
Abrahamson kiemelte a közönségnek a földrengéshez hasonlítható ovációhullámát, amely a
magyar versenyzők futamait kísérte.
Seszták Miklós a világesemény legfőbb eredményeit illetően elmondta, a világbajnokság
minden délutáni úszóprogramja, és a férfi vízilabda-válogatott összes mérkőzése telt ház
előtt zajlott. A műugrás utolsó napján, a férfi 10 méteres döntő 7900 fős közönsége minden
korábbi nézőszámot megdöntött, valamint a szinkronúszást is óriási érdeklődés övezte: az
első két napot nem számítva minden megvásárolható jegy elfogyott a versenyszámokra.
Hasonlóan telt ház előtt zajlottak a nyílt vízi úszás és az óriás toronyugrás versenyszámai.
Ez utóbbi esetében a nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg tervezett lelátó mellett
a Szervezőbizottság és a Mahart összefogásának eredményeként a Dunán, egy uszályon
további 600 fős nézőteret alakítottak ki. Több mint 485 ezren szurkoltak a sportolóknak a
versenyhelyszíneken. A legtöbb külföldi drukker Nagy-Britanniából, Németországból,
Franciaországból és az Egyesült Államokból érkezett. A versenyhelyszínek mellett a Duna
Arénánál és a Margitszigeten kialakított szurkolói zónákban 400 ezren követték a VB
versenyeit. A Margitszigeti Fan Zone két hét alatt ötször érte el a telt házat, köztük a férfi
vízilabda-döntő alatt is.

Seszták Miklós hozzátette, a VB-re 687 újságíró és fotós akkreditált. Bár a televíziós
közvetítések nézettségi adatait a FINA várhatóan szeptemberben teszi közzé, a világon
mindenhol tudósítottak Budapestről és Balatonfüredről, hiszen olyan globális TV társaságok,
mint a CNN, vagy a Euronews is követték az eseményeket.
A szervezőbizottság elnöke hangsúlyozta, megtelt turistákkal Budapest és Balatonfüred a VB
alatt: a szállodák foglalása meghaladta a 90 százalékot. A Magyar Turisztikai Ügynökség
felmérése szerint az idelátogató turisták átlagosan 9 napot töltöttek hazánkban, a
megkérdezett turisták elégedettek voltak a nálunk tapasztaltakkal, minden 5-ből 4
idelátogató ismerőseinek is ajánlani fogja Magyarországot.
Ugyanakkor a FINA versenysorozata még nem ért véget, hiszen augusztus 7-én indul a FINA
Masters Világbajnokság, amelyre 11700 résztvevő – közülük közel 9400 sportoló –
akkreditáltatta magát.
Tarlós István Budapest főpolgármestere beszédében kiemelte, 180 ország küldöttsége
érezhette otthon magát Budapesten. A világbajnokság megszervezésével és lebonyolításával
megmutatta a kormány és Budapest vezetése, hogy sikeresen tudnak együttműködni és
közösen létrehozni egy ilyen hatalmas világversenyt, amely mindenhova elvitte a főváros és
Magyarország jó hírét. Tarlós István hozzátette, a VB-re időzített komplex városfejlesztési
program megvalósulásának eredményeként pedig Budapest hatalmasat lépett előre az
élhető városok rangsorában.
Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a
minisztérium számára a világbajnokság legfontosabb célja az volt, hogy minél többen
kapjanak kedvet a sporthoz, az egészséges életmódhoz. A vb-n résztvevő sportolók
példamutatása ezt a célt is támogatja, hasonlóan a kormány azon törekvéséhez , hogy már
az általános iskolában minden gyermek megtanuljon úszni. Ennek érdekében a kormány 24
uszodát és 24 tanuszodát épített, vagy újított fel ez idáig, és további 26 uszodát tervez
kialakítani annak érdekében, hogy minden járásban lehetőségük legyen a legfiatalabbaknak
úszni tanulni. Balog Zoltán hozzátette, a vizes vb-t követően 2018-ban junior szinkronúszó
világbajnokságot, 2019-ben junior úszó világbajnokságot, 2020-ban felnőtt úszó Európa
bajnokságot, míg 2024-ben rövidpályás úszó világbajnokságot rendeznek Budapesten.
Fürjes Balázs, kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos beszédében hangsúlyozta, a
versenyhelyszínek jelesre vizsgáztak. Mint elmondta, a Hajós Alfréd Uszodát a világ
vízilabdázói, szurkolói a sportág szentélyének tartják. Nem hiába, sehol máshol nincs ilyen
magas nézőszám és hangulat a mérkőzéseken, mint a Hajósban. A szinkronúszók
versenyhelyszíne kapcsán a kormánybiztos kiemelte, az valójában a budapesti olimpiai
pályázat öröksége, hiszen abban a pályázatban már a strandröplabda és a szinkronúszás
helyszíneként szerepelt a Városliget. Bár az a pályázat nem valósult meg, a szinkronúszás
versenyhelyszíne végül mégis létrejött. Fürjes Balázs Balatonfüredet kiemelve úgy
fogalmazott, a város ismét bebizonyította, tökéletes házigazdája a nyíltvízi
úszóversenyeknek. A Duna Arénát illetően pedig rámutatott, a FINA hivatalos számításai
szerint – nem számítva Milák Kristóf csodálatos junior világcsúcsait – 11 új rekord született
az Úszópalotában. Ennyi világcsúcsot olimpia utáni évben még sohasem döntöttek meg,
ennek pedig egyik oka, hogy a Duna Aréna építésekor a hazai tervezők a vízmélység

meghatározásakor, a vízfeszítés technikájának kialakításakor tudatosan törekedtek arra,
hogy egy igazán gyors medencét hozzanak létre. Az óriás toronyugrás versenyhelyszínét
illetően elmondta, Budapest legszebb arcát mutathatta meg a világnak, mint fogalmazott:
„Térképre tette a világbajnokság Budapestet!”

