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Aranysíppal köszöntötték a leköszönő kapitányt Miskolcon
Fénylő elismerés a legendás Kemény – legényeknek és kapitányuknak –
felavatták a Hírességek Falát a miskolci Városi Sportuszodában

Az elmúlt 16 évben rengeteg kiváló vízilabdázó örvendeztette meg a magyar szurkolókat
tehetségük, szorgalmuk és Kemény Dénes szövetségi kapitány munkájának
köszönhetően. A miskolci uszodában az ő tiszteletükre készült el a kézlenyomatukkal
díszített fal.
21 olimpiai bajnok magyar vízilabdázó és kapitányuk, Kemény Dénes kéznyoma díszíti a
miskolci Városi Sportuszodában a Hírességek Falát. Ők azok a játékosok, akik az elmúlt
16 évben összesen három olimpiai bajnoki címet nyertek. A négy olimpiai ciklus további
egy világbajnoki, két-két Európa-bajnoki és Világliga, egy-egy Világkupa és Nemzetek
Európa Ligája aranyérmet hozott, így a csapat összesen tíz aranyéremmel büszkélkedhet.
Emellett az eredménylista mellett megismételhetetlennek tűnik a 29 világversenyen
megnyert 24 érem. A válogatott előtt nem csoda tehát, hogy Miskolc városa és a
Vodafone is büszkén emelte meg képzeletbeli kalapját, és helyezte ki a 2009-ben
megnyitott Kemény Dénes Sportuszoda falára az olimpiai bajnokok kézlenyomatát. Az
avatáson Kemény Dénes mellett részt vettek vízilabdás olimpikonjaink is, így Benedek
Tibor, Dr. Kiss Gergely, Gergely István, Dr. Steinmetz Barnabás, Kósz Zoltán,
Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor.
A Hírességek Falának felavatása mellett, mellyel a csapat játékosai és a kapitány előtt
tiszteleg a város és a mobilszolgáltató, Kemény Dénest egy különleges meglepetéssel
köszöntötték a szervezők. Egy egyedi megjelenésű karcolt képet kapott ajándékba,
melyet egy aranyozott edzői síp és egy vízilabda is kiegészít. Az ajándékokat tiszteletük
és köszönetük jeléül az esemény házigazdája, a Kemény Dénes Uszodát üzemeltető
Miskolci Városi Sportiskola igazgatója, Dr. Szabó Brigitta, Miskolc város polgármestere,
Dr. Kriza Ákos és a Vodafone Magyarország elnöke, dr. Beck György adta át.
„Az, hogy a leköszönő szövetségi kapitány olimpia utáni első hivatalos útja Miskolcra
vezetett, jelzi azt a tényt, hogy városunk felkerült a magyar vízilabda térképére.
Számítunk arra, hogy Kemény Dénes a nevét viselő uszodában rendezendő
sportesemények rendszeres vendége lesz, és a továbbiakban is figyelemmel kíséri a
miskolci vízilabda-élet fejlődését. – mondta Dr. Szabó Brigitta, sportiskola-igazgató.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a magyar sporttörténelem kiválóságai Miskolcon
is tiszteletüket tették, és falon elhelyezett kézlenyomatuk nap, mint nap arra
emlékeztetik a fiatalokat, hogy kitartó munkával bármilyen cél elérhető.” – mondta Dr.
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.
A Vodafone is nagyon büszke arra, hogy támogatásával hozzájárulhatott az elmúlt évek
sikereinek eléréshez. „A Vodafone 2007 novembere óta támogatja a Magyar Vízilabda
Szövetséget, segíti az utánpótlás nevelést, illetve a magyar férfi és női vízilabda
válogatott felkészülését. Az elmúlt időszakban Kemény Dénes és csapata rengetegszer
megmutatta, hogy okkal lehetünk büszkék emberfeletti küzdeni akarásukra és a
számtalan kiváló eredményre. Mindannyiunk nevében ezúton is köszönöm az immáron
nyugodt szívvel legendásnak nevezhető kapitány munkáját.” – tette hozzá dr. Beck
György, a Vodafone elnöke.
Kemény Dénes 16 éven keresztül töltötte be a magyar férfi vízilabda válogatott
szövetségi kapitány pozícióját, szeptember 21-én jelentette be, hogy nem folytatja
munkáját a válogatott mellett. Kemény Dénes a miskolci átadó esemény helyszínén
kommentálta döntését.
Az Aranycsapat 16 éve:
Kemény Dénest 1997-ben nevezték ki a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi
kapitányának. Ő a sportág történetének legeredményesebb szövetségi kapitánya. 1997
óta négyszer, 1999-ben, 2000-ben, 2003-ban, 2004-ben és 2008-ban is őt választották
az év szövetségi kapitányának. Az elmúlt 16 évben háromszor nyert csapatával olimpiai
aranyérmet, 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban. A férfi vízilabda válogatottal 1999-ben
Világkupát, majd 2003-ban világbajnokságot nyert, 1997-ben és 1999-ben Európabajnok volt csapata. 2000-ben Nemzetek Európa Ligát, 2003-ban és 2004-ben pedig
Világligát is nyert.
Számos kitüntetése mellett 2008-ban, a pekingi olimpiát követően a Magyar Köztársasági
Érdemrend nagykeresztjét is megkapta. Még ebben az évben Budapest díszpolgárává
avatták. 2006-ban első alkalommal Sportkategóriában egy nagy létszámú kuratórium
neki szavazta meg a Prima Primissima díjat. A miskolci Egyetemvárosban épült
Sportuszodát a város lakóinak szavazata alapján róla nevezték el, 2011. május 6-án
pedig az Úszó Hírességek Csarnokának tagjává avatták.
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