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Magyarország minden járásában lesz uszoda - jelentette ki Orbán Viktor az ország első
vízilabda arénájának átadásán, Szolnokon. A miniszterelnök hozzátette: így nem lesz
olyan magyar gyerek, aki - ha jól szervezik az iskolában az oktatást - ne tudna eljutni
uszodába, hogy megtanulhasson úszni – írja a hirado.hu.

A 870 millió forintból épült vízilabda-aréna lelátóin meccsenként akár 1100 néző is elfér, a
főépület mellett egy kültéri sportpályát is kialakítottak.

„Válság idején kell - ahogyan a sportolók mondják igazán - felszívni magunkat. Azt tudom
mondani, hogy mi jól felszívtuk magunkat” - fogalmazott Orbán Viktor, aki avatóbeszédében
hangsúlyozta: Magyarországon hétről-hétre újabb és újabb létesítményeket adnak át, miközben
válság kínozza Európát. A kormányfő példaként említette a felújított Zeneakadémiát és az Erkel
Színházat. A miniszterelnök hozzátette: a jövő évi költségvetésből több milliárd forint jut vízi
létesítményekre.

„Döntésünk van arról, hogy Magyarország minden egyes járásában lesz uszoda. Nem lesz
olyan magyar ember, nem lesz olyan magyar gyerek, aki ha jól szervezik az iskolában az
oktatást, ne tudna eljutni uszodába, ahol megtanulhasson úszni, és ha tehetséges, akkor akár
élsportoló is lehetne belőle” - mondta a miniszterelnök.

Kemény Dénes, a vízilabda szövetség elnöke azt mondta: a szolnoki vízilabda-arénát
hamarosan újabbak követik majd, a beruházások forrása az a társasági adókedvezmény,
amelyet a vállalkozások akkor kapnak meg, ha a látványsportágaknak tesznek felajánlásokat.

Orbán Viktor az átadáson felhívta a figyelmet arra, bár nagyszerű, hogy Magyarország az
olimpiai aranyérmek számát tekintve messze előrébb van, mint azt mérete, lélekszáma, vagy
gazdasági ereje indokolná, ezzel szemben azonban az unió 28 tagja közül a negyedik
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legkevesebbet sportoló ország is egyben.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ez az ellentmondás sokáig nem maradhat fönn, mert az
élsportot is lehúzza, ha nem teremtjük meg a szabadidősport, és gyermekeink számára az
iskolai sportolás lehetőségét. Ezért kell mindennapos testnevelés, ezért kellenek tanuszodák,
ezért kellenek a Társasági Adókedvezmény rendszerhez hasonló konstrukciók - emelte ki a
kormányfő.
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