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A kapitány szerint Kenderesi már 2017ben, Késely 2019-ben válhat igazi
világsztárrá
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Hargitay András szerint Késely Ajna és Kenderesi Tamás lehet a következő évek hazai
csúcseseményeinek két új magyar csillaga. A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
elégedett volt a fiatalok teljesítményével a riói olimpián, elsősorban természetesen a 200
pillangón bronzérmet szerző Kenderesi jövőjét tartja biztatónak.
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elégedett volt a fiatalok teljesítményével a riói olimpián, elsősorban természetesen a 200
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„Nem túlzás, Tamásból hirtelen sztár lett, ami érthető, hiszen az előfutamokban kétszer is
legyőzte Michael Phelpset Rióban. Nyilvánvaló, hogy a jövő évi magyarországi FINA
Világbajnokságon is alkotni szeretne” – mondta a szakember, aki azért félti is a mindössze
18 éves sportolót.
„Az olimpián letett valamit az asztalra, ezután dől majd el, mit tud még kihozni magából.
Nagyon fiatal még, a celebvilágba bekerülnie elég veszélyes lenne, remélem, távol tudja
tartani magát tőle” – tette hozzá a többszörös világ- és Európa-bajnok egykori úszó.
Hargitay úgy véli, Késely Ajna nevét is egyre többen ismerik majd meg a magyar szurkolók
közül. A tizenötödik születésnapját a napokban ünneplő úszó a 2015-ös Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (négy aranyérem), az idei londoni Európa-bajnokság (első hely a 4x200-as
gyorsváltó tagjaként) és a hódmezővásárhelyi junior Európa-bajnokság (újabb négy arany)
után Rióban is megállta a helyét, ahol a váltóban úszva hatodikként zárt.
„Ajna rengeteget tanulhatott az elmúlt időszakban, egyre rutinosabbnak mondható, pedig
még mindig nagyon fiatal. Az ő esetében inkább a 2019-es budapesti juniorvilágbajnokságon várható a nagy áttörés, de váltóban már a 2017-es felnőtt vb-n is biztosnak
tűnik a helye. Nagyon jó versenyző típus, nem stresszeli túl a dolgokat, és egy év ebben a
korban rengeteget jelenthet neki, sokat fejlődhet. Jó kezekben van, úgyhogy nem féltem őt.”

A többi magyar fiatalra utalva a kapitány leszögezte: természetesen vannak további
tehetségeink is, de nekik, például a hódmezővásárhelyi korosztályos Eb-n szintén remeklő
Márton Richárdnak egyelőre az is komoly lépés lehet, hogy megússzák a szükséges
szintidőket, és kiharcolják a helyüket a csapatban.
„A 17-18 éves korosztály képviselőinek meg kell küzdeniük azzal a helyzettel, hogy amikor
lezárják az ifi korszakot, egyfajta törés következhet be a pályafutásukban, hiszen már nem
számítanak fiatalnak, de még igazán felnőttnek sem. Ezt azért nem egyszerű feldolgozni.
Annyit ígérhetek, hogy a decemberi rövid pályás világbajnokságon további ifjú
tehetségeknek igyekszünk megadni a lehetőséget, addig viszont a munkáé lesz a főszerep” –
zárta mondandóját Hargitay András.

