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Kemény Dénest beiktatták a Nemzetközi Hírességek Csarnokának
tagjai közé
Különleges elismerésben részesült Kemény Dénes, a Vodafone által támogatott
magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Az amerikai International
Swimming Hall of Fame által 2011. május 6-án tartott gálán a háromszoros
olimpiai bajnok csapat kapitányát ünnepélyes keretek között a Nemzetközi
Hírességek Csarnokának tagjává avatták, és ezzel Kemény Dénes hivatalosan is
bekerült a vizes sportok legnagyobbjai közé.
Az úszás, a vízilabda, a szinkronúszás, a műugrás és a hosszútávúszás kiválóságait
magába foglaló múzeum, a Nemzetközi Hírességek Csarnoka 1964 óta működik
az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben. 1965 óta évente egyszer tartanak itt
avatási ünnepséget, amikor az adott évben kiválasztott sportági kitűnőségek –
versenyzők, edzők, sportvezetők – hivatalosan is "híressé" válnak. Honfitársaink közül
elsőként – 1966-ban – az első magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd került be a
Hírességek Csarnokába. A közelmúlt híres sportolói és edzői közül olyan kiválóságok
váltak még tagjaivá ennek az illusztris társaságnak, mint Darnyi Tamás, Egerszegi
Krisztina vagy Széchy Tamás.
A Vodafone, mint a magyar vízilabda válogatott hivatalos támogatója, nagyon büszke
arra, hogy támogatásával hozzájárulhatott a csapat és szövetségi kapitánya elmúlt
években elért sikereihez, és a továbbiakban is gyümölcsöző együttműködésre törekszik a
Magyar Vízilabda Szövetséggel.
Kemény Dénes hazaérkezését követően egy különleges eseményen vett részt, amelyen a
sajtó képviselőin kívül a kormány sportért felelős tisztviselői és a Vodafone vezetősége is
köszöntötték a mestert. Kemény Dénes elmondta: „Különleges megtiszteltetés
számomra, hogy bekerülhettem a halhatatlanok közé. A beiktatás nagy erőt és lendületet
ad a további munkához, biztosíthatom szurkolóinkat, hogy játékosaimmal ugyanazzal az
alázattal dolgozunk az újabb sikerekért, mint eddig.
Beck György, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója, a Magyar Vízilabda
Szövetség társelnöke is gratulált az elismeréshez: „Elmondhatatlanul büszkék vagyunk
arra, hogy a Vodafone a magyar vízilabda válogatott főtámogatójaként hozzájárulhatott
Kemény Dénes világsikeréhez, és őszintén remélem, hogy a jövőben további, ehhez
hasonló nemzetközi sikerek támogatásában vehetünk majd részt.”
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