A Duna Aréna új arca

Bokszolók küzdöttek egymással az úszómedencék felett

The New Face of Duna Arena
Boxers Fight Above the Swimming Pools

The AIBA Youth World Boxing Championships held in the Duna Arena finished a few
days ago. Two Hungarian boxers won medals at the event. After 21 years Budapest
could host world boxing championships
again, and besides the Hungarian medallists
the Duna Arena met with success, too. Within 24 hours the swimming arena was changed
into a boxing venue, because with the help
of professionals the steel structure supported
by metal columns built for the two boxing
rings was assembled in a day. According to
Sándor Balogh, Financial Director of
Bp2017 Nonprofit Kft it is only the beginning.
Néhány napja fejeződött be a Duna Arénában az AIBA ifjúsági boksz-világbajnokság,
amelyen két magyar sportoló is érmet szerzett.
Budapest 21 év után adhatott újra otthont
ökölvívó-világbajnokságnak, ráadásul a magyar érmesek mellett, a Duna Aréna is sikert
aratott. Az úszóaréna 24 óra alatt alakult
át bokszhelyszínné szakemberek, búvárok
közreműködésével ugyanis egyetlen nap alatt
állították össze azt a fémoszlopokon nyugvó
acélszerkezetet, amelyre a két szorítót felállították. A Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági
igazgatója, Balogh Sándor szerint, ez még
csak a kezdet.
PP Hogyan merült fel egyáltalán az ötlet, hogy egy úszóarénában legyen
bokszverseny?
–– Sokan meglepődtek a bejelentéskor…
De régi vágyunk volt, és továbbra is kiemelt
célkitűzésünk, hogy a Duna Aréna a jövőben
ne csak a vizes sportok rangos eseményeinek
adjon otthont, hanem más sportágaknak,
esetleg nem a sporthoz köthető eseményeknek
is. Büszkék lehetünk, mert a Duna Aréna
különleges helyszíne volt ennek a boksz-világbajnokságnak, amely mérföldkő a magyar
sport történetében, mert hasonló körülmények között még sosem volt ökölvívó verseny
Magyarországon. Az Aréna 24 óra alatt alakult át bokszhelyszínné – szakemberek, búvárok közreműködésével ugyanis egyetlen
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nap alatt állítottuk össze azt a fémoszlopokon
nyugvó acélszerkezetet, amelyre a két szorítót
felállították. 359 versenyző és 66 nemzet vett
részt egyébként a megmérettetésen.
PP Máshol volt már erre példa?
–– Nem egyedülálló, de rendkívül ritka
megoldás volt a miénk. Érdekesség, hogy az
1948-as londoni olimpián a Wembley uszodát
fedték be és ott zajlottak az ökölvívó versenyek, ahol Papp László olimpiai bajnok lett.
És ha már szóba került az olimpia, különösen
büszke vagyok arra, hogy néhány csapatvezető most az olimpiai játékok színvonalához
hasonlította a helyszínt. Gafur Rakhimov, az
AIBA megbízott elnöke az esemény után gra-

PP How did the idea of organising a
boxing event in a swimming arena come
up?
–– Many were surprised when we announced the decision… But it had been an
old wish of ours and it is still an aim that the
Duna Arena would host not only prestigious
water sport championships, but also other
sports, or sports related events could be held
there. We can be proud, because the Duna
Arena was a special venue of the World Boxing Championships, which was a landmark
in the history of Hungarian sports, as no boxing championships had ever been held in
similar circumstances in Hungary before. The
arena was turned into a boxing scene in 24

Kazanyban startol, a negyedik állomás lesz a
Duna Aréna, amikor ismét hazai pályán úszhatnak majd a legjobbjaink, a világ pedig
újra megnézheti majd, hogy hogy tudunk
szurkolni mi magyarok.

tulált nekünk szervezőknek és elismerését
fejezte ki a világbajnokság megrendezését
támogató magyar kormánynak is. Ahogy
fogalmazott: a Duna Arénában minden
együtt van egy elsőrangú világbajnokság lebonyolításához.
PP Mi lesz a következő rangos megmérettetés?
hours. Professionals and divers helped to assemble the steel structure supported by metal columns built for the two boxing rings in
a day. 359 competitors and 66 nations attended the championships.
PP Has ever been a similar case in the
world?
–– Our solution was not a unique, but a
rather special one. It is also interesting that at
the 1948 London Olympic Games the Wembley Swimming Pool was covered and the
boxing events were held there. That is where
László Papp became the Olympic champion.
Talking about the Olympics, I am really
proud that some sports team leaders compared the venue to the level of the Olympic
Games. After the event Gafur Rakhimov,
Interim President of AIBA congratulated us
as organisers, and also expressed his appreciation for the Hungarian Government supporting the organisation of the World Championships. As he said: the Duna Arena has
everything to host premier world championships.
PP What will be the next important
event?
–– It will be the FINA Swimming World
Cup which will be held in Budapest for the

–– A FINA úszó világkupa, amelynek Budapest először ad otthont. Október 4. és 6.
között a Duna Arénában versenyeznek majd
a világ legkiválóbb úszói. Ezt egyébként annak köszönhetjük, hogy a FINA vezetése
rendkívül elégedett volt a 2017-ben Budapesten megrendezett világbajnoksággal. A szeptembertől novemberig zajló hétfordulós rövidpályás világkupa-sorozat az oroszországi
first time. The world’s best swimmers will
compete in the Duna Arena between 4.-6.
October. It is due to the fact that FINA leaders were highly satisfied with the Swimming
World Championships held in Budapest in
2017. The seven-round World Cup series
between September and November will start
in Kazan, Russia and the Duna Arena will
be the fourth stop, when our best swimmers
can compete on home track, and the world
can witness again how Hungarians can
cheer.

PP A leggyakrabban az a kérdés hangzik el, hogy a lakosság mikortól használhatja az Arénát. Mikortól?
–– Igen, ezt a kérdést én is nagyon gyakran
megkapom. A Duna Aréna elsősorban versenyuszoda, amelynek elsődleges célja az
edzéslehetőség megteremtése. A világkupára
például a sportolóink ezekben a napokban
elkezdték a felkészülést az Arénában, de több
sportág: az úszás, a vízilabda, a szinkronúszás,
illetve a műugrás válogatottjai is napi
rendszerességel tartják ott az edzéseiket. Hozzájuk alkalmazkodva kell a lakossági nyitva
tartást kialakítani, ami nem könnyű feladat.
A Duna Arénát – ha korlátozott időtartamban is –, de már mindenki használhatja, a
www.darena.hu internetes oldalon folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a nyitva tartásról. Jelenleg hétfőtől szombatig 11 és 14
óra között veheti igénybe a lakosság az 50
méteres medencét és a jakuzzit is.
Popper Anna
synchronised swimming and acrobatic diving
regularly have their daily training there.
Opening hours for the public have to be adjusted to their schedule, which is not at all
easy to do. The Duna Arena – even if in a
limited time – can be used by anyone. On
the website www.darena.hu the public is kept
continuously informed about the opening
hours. Currently the public can use the
50-metre swimming pool and the Jacuzzi
Mon-Sat. 11 a.m.-2 p.m.

PP The most frequently
asked question is when
the public will be allowed to use the Arena.
–– Yes, I am also often
asked this question. The Duna Arena is a competition
swimming pool first of all.
The primary goal of its facilities is to provide training possibilities. For instance, our
swimmers have begun trainings and preparation for the
World Cup in the Arena in
recent days. The competitors
of various branches of sport:
swimming, water polo,
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