„Budapest a sport fővárosa lesz”
Interjú Balogh Sándorral, a 17. FINA Vizes Világbajnokság gazdasági igazgatójával,
a Magyar Afrika Társaság elnökével

“Budapest will Become the Capital of Sport”
Interview with Sándor Balogh, Finance Director of the 17th FINA Aquatic Championships and President
of the African-Hungarian Union

PP Most, hogy a vizes világbajnokság felkészülése a inisébe ér, érdemes felidézni,
hiszen talán sokan már nem is emlékeznek rá, hogy eredetileg nem is most kellett
volna megrendeznünk az eseményt, hanem csak négy év múlva. Hogyan érték
el, hogy ez a sietség most nem látszik meg
a felkészültségen?
– Valóban, sokan talán nem is emlékeznek
rá, de Magyarország 2021-re nyerte el eredetileg
a szervezés jogát, csak amikor 2015-ben Mexikó anyagi okokra hivatkozva visszalépett a
2017-es esemény megrendezéséről, akkor lépett
be Magyarország helyette. A rendezésre így a
szokásos hat év helyett kettő jutott. Ahhoz, hogy
ez így összejöjjön, nagyon sok ember lelkes,
áldozatos munkájára volt szükség – több mint
5000 munkatárs dolgozik a projekten, ehhez
jön még a mintegy 3500 főnyi lelkes önkéntes
táborunk. A konkrét szervezőbizottság 200 főből áll. A lényeg, és a siker titka egyben, hogy
mindenki a magáénak érzi a projektet és a legjobb tudását teszi bele. És persze szükség volt
arra is, hogy a kormányzat is mellszélességgel
álljon a projekt mögé – Balog Zoltán, Pintér
Sándor, Seszták Miklós, Szijjártó Péter miniszter urak is mindent megtettek, hogy elérjük a
céljainkat. Így most elmondhatjuk: Magyarország sporttörténetének eddigi legnagyobb eseményét rendezi. Azt szoktuk erre mondani,

hogy nézőszámban, és komplexitásban is a
harmadik legjelentősebb világverseny ez, közvetlenül az olimpia és a futball-világbajnokság
után. A versenyszámokban szereplő sportágak
az úszás, a vízilabda, a szinkronúszás, a műugrás,
az óriás toronyugrás és a nyílt vízi úszás lesznek.
A FINA világbajnokság magyarországi szervezése kétségtelenül több, már egyébként is tervben lévő beruházást hívott életre. A fejlesztések
jelentős része tehát amúgy is szerepelt már a
tervekben, hiszen szükség volt rájuk, így csak a
folyamatokat kellett felgyorsítani – most koncentrált módon, egy vezérfonal mentén összehangoltan tettük lehetővé a megújulást. Rég
nem volt egyszerre ennyi fejlesztés Budapesten.
A Kemény Zsigmond Programnak köszönhetően pedig ez tovább folytatódik. Budapest a
sport fővárosa lesz. A Margitsziget teljes rekonstrukción esik át, de nem csak a Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda újul meg, hanem többek
között a Császár-Komjádi uszoda is. A legnagyobb beruházás a 12 ezer fő befogadására képes
Duna Aréna komplexum megépítése volt,
amely az úszó- és műugró versenyszámoknak
fog helyet adni idén nyáron. Az eseményt követően a kibővített lelátókat lebontjuk, és utána
elindulhat a normál, hétköznapi használatuk.
Egy japán delegáció már érdeklődött a lelátók
iránt, amelyeket a 2020-as olimpiára használnának fel.

PP Now that the preparations for the
Aquatic World Championships have
reached the inish line, many may have
forgotten that originally Hungary should
have organised this event only in 4 years’
time and not in 2017. How have you ensured that the urgency is not relected in
the preparations?
– Many may not remember, but originally
Hungary was granted the right to hold the event
in 2021, though when, in 2015, Mexico, for
inancial reasons, withdrew from organising the
2017 World Championships, Hungary stepped
in. hat is why we have had only two years instead of the usual six available for preparation.
In order to inish everything on time, we have
needed enthusiastic and devoted contributions
from many people: more than 5,000 are working on the project and they are assisted by approximately 3,500 enthusiastic volunteers. he
actual organising committee consists of 200
people. he main point, and also the secret of
the success, is that everybody feels that they own
the project and put in the best endeavours.
Naturally, we also needed full commitment from
the Government and Ministers Zoltán Balog,
Sándor Pintér, Miklós Seszták and Péter Szijjártó
did everything they could to help us achieve our
goal. Now we can say that Hungary will soon
organise the greatest event in its sporting history. We usually say that these are the third largest World Championships in respect of the
number of spectators and in their complexity,
coming directly behind the Olympics and the
Football World Championships. he events of
the World Championships include swimming,
water polo, synchronised swimming, diving,
high diving and open water swimming. here
is no doubt that the organisation of the FINA
World Championships in Hungary has brought
forward the launch of a number of capital investment projects that were already planned. he
majority of those planned projects only needed
accelerating in a concentrated manner, facilitating revival and reconstruction according to a
common goal, in a co-ordinated manner. It is a
long time since so many development projects
have taken place at once in Budapest and that
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PP A többi viszont marad…
– Így van, a létesítmény többi része megmarad Budapest sportszerető lakosságának, és
azoknak a külföldieknek, akik azért is jönnek a
magyar fővárosba, mert Budapest a vizek, a
vizes élmények, sportok városa. Az ilyen nagy
sporteseményeknek ugyanis az egyik legfőbb
pozitív hatása az országimázs fejlesztése, a turisztikai vonzerő növelése. Most azt szeretnénk
elérni, hogy aki eljön, az minél tovább Magyarországon, Budapesten is maradjon, és ehhez
programok kellenek. Az eseményeinket a város
kulturális életéhez illesztjük és integráljuk.
Együtt meg tudjuk mutatni, hogy Budapest
egyszerre a sport, a kultúra és a szépség fővárosa
is. A FINA világbajnokság mellett a budapesti
nyár még rengeteg izgalmas eseményt kínál,
például a Forma–1, a Red Bull Air Race, a győri Európai Ijúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF),
a Sziget Fesztivál, a dzsúdó-világbajnokság, vagy
a FINA világbajnokság és az azt követő FINA
masters világbajnokság egyes helyszíneihez
rendkívül közel lévő Margitszigeti Szabadtéri
Színpad műsorai szervesen illeszkednek a programba.
PP A versenyszámokat tudatosan emblematikus helyszínekre tervezték, így a
nagyközönség számára is jobban megismerhetőek nevezetességeink. Ez az ötlet
mennyire nehezítette meg a szervezést?
– A vizes világbajnokság általában egy helyszínen szokott zajlani. Számunkra – az idő rövidsége mellett – ez az ötlet egy újabb kihívás
volt. Budapest nevezetességei mellett feltétlenül
meg kell említenem a balatonfüredi helyszínt
is, ahol a nyílt vízi úszásban mérettetik meg
magukat a versenyzők. Minden eseményt hatalmas kijelzőkön keresztül fogunk közvetíteni.
Célunk, hogy a legszebb arcunkat mutathassuk
meg a világ felé, és olyan maradandó élményt
adjunk, amely visszatérésre csábítja az idelátogatókat.
PP Hogyan választják ki az önkénteseket?
– A kiválasztás már több mint egy éve zajlik.
Nagyrészt igazán jó tapasztalatokról tudok beszámolni, azonban meg kell jegyezni ennek a
hátrányát is. Egy év alatt nagyon sok minden
történhet egy ember életében, így adódtak változások. Az előre szervezésből azonban itt is
sikerült proitálnunk. Az önkéntesek többnyire
a szakma iránt érdeklődő iatalok, akik szeretnének munkatapasztalatokat szerezni, kapcsolatokat építeni, és nem utolsósorban megismerkedni a világhírű sportolókkal. Különböző
feladatkörökre lehetett jelentkezni, például
csapatkísérő, éremvadász, vagy reptéri fogadás.
Miután megbizonyosodtunk az alkalmasságról,
10 | DIPLOMATA

is set to continue with the implementation of
the Zsigmond Kemény Programme. Budapest
will become the capital of sports. Margaret Island is undergoing complete reconstruction and
not only the Hajós Alfréd National Sports Complex but also the Császár-Komjádi pool complex
are being refurbished. he largest project has
been was the construction of the Duna Arena
complex that can host 12,000 people. In the
summer, the Arena will be the venue of the
swimming and diving event. After the Championships, the extended stands will be demolished and passed on for ordinary everyday use.
One Japanese delegation has already expressed
interest in using the stands in the 2020 Championships.
PP he rest will remain…
– hat is true. he rest of the facilities will
remain here for the sport-loving residents of
Budapest and for those others who are also attracted to the Hungarian capital as Budapest is
the city of water, aquatic experiences and sport.
he development of the country’s image and the
increase of tourist attractions are among the
greatest positive efects of such global sporting
events. Our goal is to keep tourists coming to
Hungary, both to Budapest and to elsewhere in
the country for as long as possible and for that,
we need programmes. he events will be adapted to, and integrated into the other cultural
activities of the city. Together we can show that
Budapest is the capital of sport, culture and
beauty. In addition to the FINA World Championships in Budapest, the summer ofers many
other exciting programmes. hose include: the
Formula 1 Grand Prix, the Red Bull Air Race,
the European Youth Olympic Festival (EYOF)
in Győr, the Sziget Festival, the Judo World
Championships and the FINA World Championships followed by the FINA Masters World
Championships. In addition, the performances
of the Margaret Island Open Air heatre, which

is extremely close to the venues of the Aquatic
World Championships, also it very well into
the summer programme of events.
PP he events were deliberately planned
to take place at emblematic venues so that
the public may also learn more about our
historic and cultural monuments. How
much did that idea complicate organisation?
– Usually, the Aquatic World Championships are held at one venue but that is not the
case here. Given the short time we had available,
this idea was another challenge. In addition to
the sights of Budapest that surround the event
venues, I must also mention the other main
venue of Balatonfüred, where athletes will compete in the open water swimming. Each event
will be broadcast on huge display screens and
we are seeking to project our best image to the
world and provide a long lasting experience for
the spectators and encouragement for all the
visitors to return to Hungary.
PP How do you select the volunteers?
– he selection process has been taking
place for more than a year. In general, we have
had very good experiences with our selection,
though there is also a disadvantage. Many things
can happen in the life of a person over a period
of a year, so there have been changes. However,
we have also managed to beneit from the early
organisation. Most volunteers are professionally
interested young people who intend to obtain
work experience, establish contacts and also get
to know world famous athletes. hey have applied for various roles such as ‘team companion’,
‘medal hunter’ or ‘airport receptionist’. Once we
had tested their aptitude, we ran a number of
situational tests to make sure that they would
be able to cope in all situations. he volunteers
will have to deal with athletes and visitors from
207 FINA, swimming federation members and

több lehetséges szituációt is elpróbáltunk velük,
hogy minden helyzetben felkészültek legyenek.
A FINA-nak egyébként 207 úszószövetség a
tagja, és Magyarországra több mint 190 országból jelezték részvételi szándékukat. Kazanyban
körülbelül hatmilliárd volt a kumulált TV nézőszám, terveink szerint ezt a rekordot is meg
fogjuk ugrani.
PP A nemzetközi delegációk folyamatosan érkeznek szemlélni a munkafolyamatokat. Milyen visszacsatolást kaptak?
– Mindenki várakozással tekint az esemény
elé. Többen is csodálattal konstatálták, hogy
ilyen rövid idő alatt ennyi mindent létre tudtunk hozni. Az esemény jó alkalmat ad annak
bebizonyítására, hogy Magyarország képes egy
ilyen nagyszabású esemény megszervezésére
ilyen rövid idő alatt, így más sportrendezvények
számára is célország lehet.
PP A Magyar Afrika Társaság (AHU) elnökeként milyen feladatai, célkitűzései
vannak?
– Legutóbbi rendezvényünk a május 24-én
megtartott Afrika Nap volt, melyen Afrikának
a gyarmati sorból való felszabadulását ünnepeltük közösen a térségben szolgáló afrikai
nagykövetekkel, tiszteletbeli konzulokkal és

más diplomatákkal. A Magyar Afrika Társaság
11 évvel ezelőtti megalakulásakor azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy Afrikát újra megismertesse Magyarországgal. Ugyanis az elmúlt évtizedekben rengeteg minden történt ott. Afrika a jövő kontinense! Látványos fejlődésnek
indult a GDP-növekedés, szélesedik a középosztály, és a felsőoktatási intézmények is sorra
alakulnak. A déli nyitás politikájával immár
hazánk is felismerte, amit a Magyar Afrika
Társaság közel egy évtizede hangsúlyoz. Így az
elmúlt években egyre dinamikusabbá válnak
Magyarország és az afrikai országok politikai,
gazdasági, kulturális kapcsolatai. Jelenleg több
ezer afrikai diák tanul nálunk. Később ők egyfajta civil diplomaták lehetnek, hiszen ha valaki huzamosabb ideig él egy országban, azt
általában második hazájának tekinti. Afrikában
a sportkultúra is fejlődik, amelyben nagy szerepe van Magyarországnak. A ghánai vízilabdacsapat felállításához például mi biztosítottuk
a felszereléseket. Nelson Mandela nyomán
vallom: a sportnak megvan ahhoz az ereje,

hogy megváltoztassa a világot. A sporthoz tehetség és szorgalom kell, és a sporton keresztül
úgyis fel lehet jutni a világ tetejére, ha eredendően nem oda születtünk. Ezen mottó jegyében végezzünk munkánkat. Örömmel számolok be arról, hogy a Magyar Afrika Társaság a
közeljövőben öt országban épít sportfakultációs magyar iskolákat. Először Ugandában és
Botswanában kezdünk. Bármennyire is szeretném, sajnos nem tudok mindenkit kijuttatni
Afrikába, pedig szerintem minden embernek
legalább egyszer el kellene látogatnia oda, mert
mi is sokat tanulhatnánk az ott élőktől, például a természethez való viszonyról vagy az emberi kapcsolatokról.

gary. Many things have happened in Africa over
the past few decades and now Africa is the continent of the future. GDP is growing spectacularly, the middle classes are expanding and
higher education institutions are also emerging.
With its Opening to the South Policy, Hungary
has also recognised what the African-Hungarian
Union has been emphasising for almost 10 years.
Over recent years the political, economic and
cultural relations between Hungary and the
African countries have become more dynamic.
At present, there are thousands of African students studying in Hungary. Later those students
may become sort of ‘civil diplomats’, because
when a person lives in a diferent country for a
longer time, they generally come to regard it as
their second home and promote it as such.
Sports culture is also developing in Africa and
Hungary has played a great role in that. For
example, Hungary supplied the equipment for
the Ghanaian water polo team. Like Nelson
Mandela, I also believe that sports have the

power to change the world. Sports need talent
and diligence and, with sports, you can reach
the top of the world even if you were not born
into a position to do so. hat is the slogan for
our work. I am very pleased to be able to tell
you that, in the near future, the African-Hungarian Union is to build Hungarian schools with
optional sports programmes in ive countries,
starting in Uganda and Botswana. Unfortunately, as much as I would love to, I cannot send
everyone to Africa, though I do think that everyone should visit it at least once in their lifetime
as we can learn a lot from the people living there,
for example about the human relationship with
nature or human relationships themselves.

PP Mikorra tervezi legközelebbi utazását
Afrikába?
– Én minden nap tervezem! Most a vizes
vb szervezése minden energiámat és igyelmemet lefoglalja, de amint véget ér ez az óriási
projekt, szeptember 1-jén neki indulok.
Végh Nóra Judit

from more than 190 countries who have expressed their intention to take part in the championships in Hungary. In Kazany, the total
number of TV audience was approximately 6
billion, but we plan to beat that record, too.
PP he international delegations are arriving one after the other to check the work
processes. What kind of feedback have you
received?
– Everyone is looking forward to the event.
Many have commented, with admiration, that
we have managed to create so many things in
such a short time. his event is a good opportunity to prove that Hungary is capable of organising such a major event in a such a short
time and that it could also be a target country
for other sporting events.
PP As the President of the African-Hungarian Union (AHU), what are your tasks
and objectives?
– Our last event was ‘Africa Day’, on 24th
May, where we celebrated the liberation of Africa from its colonial past with the African Ambassadors, Honorary Consuls and other diplomats serving in the region. When it was founded, 11 years ago, the African-Hungarian Union
set an objective of reintroducing Africa to Hun-

PP When do you next visit Africa?
– I am planning to go every day! Right now,
the organisation of the Aquatic World Championships requires all my energy and attention,
but I will leave for Africa on 1st September, as
soon as this giant project is over.
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