
96 év     

Puskás Pál 96 éves     III. rész Szerkesztette Rentka László 

2013   2013. szeptember 28-29. 

A Hajdúszoboszlón megrendezett szenior versenyünkön először osztották ki a szigorú 

feltételekhez kötött A magyar szenior úszás Örökös bajnoka címet. Klubunkból Puskás Pál 

és Krasznai Róbert kapta meg a díjat 2013-ban. 

(http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13ketdij.pdf) 

http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13hajdu1.htm Cikk a honlapunkról. Az Örökös bajnoki 

címek átadása, Pali bácsi és Sergey Fesenko úszása valóban megtekinthető a három oldallal 

később megadott linkeken! A versenyjegyzőkönyv átnézése is ajánlott motivációs célból! 

(Mire mentem volna…) Puskás Pál 50 m háton és 50 m gyorson indult a versenyen. További 

fotók a honlapon! 

Olimpiai bajnok is indult a hajdúszoboszlói szenior 

úszóversenyen  

Puskás Pál és Krasznai Róbert Örökös Bajnok! 

http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13ketdij.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13hajdu1.htm


  

  



 

 

 

A Debreceni Szenior Úszó Klub 12. alkalommal rendezte meg 
Hajdúszoboszlón nemzetközi szenior úszóversenyét, amely 2011 óra a Dr. 
Nagy Sándor Tibor Emlékverseny nevet viseli. 



 
 
Az eredményhirdetésnél a 400 m-es gyorsúszásban az emlékverseny 
névadójának lánya és unokája adták át a díjakat. További három, az elmúlt 
években elhunyt debreceni versenyző egykori kedvenc versenyszámát is 
megrendezték, ezzel emlékezve Gács Marcellra, Dévald Péterre és Dr. 
Kerekes Sándorra. 
 
Számos egyéni- és váltó versenyszámban öt ország 31 klubjából 155 
versenyző közel hatszáz alkalommal állt rajthoz. Családi váltók is 
biztosították a verseny családias, jó hangulatát, amelyet az esti 
rendezvényen mondott beszédében Sergii Fesenko, a Kievi Aqua Masters 
úszóklub vezetője, Moszkva olimpiai bajnoka is kiemelt.  
 
A hazai szenior úszósport több élversenyzője, világ- és Európa-bajnokok is 
rajthoz álltak a szoboszlói versenyen.  
 
Az Ötös versenyben az öt kijelölt versenyszám eredményei alapján 
számított abszolút versenyt a férfiaknál az olimpiai bajnok Sergii Fesenko, a 
nőknél a Budapest Senior versenyzője, Csikány Csilla nyerte. A nőknél 
debreceni harmadik hely született az Ötös versenyben: a klub 27 éves 
Európa-bajnoka, Nagy Erzsébet Éva végzett a dobogón.  
 
Örökös Bajnoki címeket is átadtak a versenyen: a 92 éves Puskás Pál 
négyszeres szenior Európa-bajnok és a 73 éves Krasznai Róbert szenior 
Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes kapta a debreceniek közül ezt az 
életmű díjat. Rajtuk kívül a debreceni klub világverseny dobogósait, Nagy 
Erzsébet Éva szenior Európa-bajnokot és ezüstérmest, a Transzplantáltak 
Világjátékán eredményes Krucsó Zsoltot, valamint más klubok Örökös 
Bajnokait és Legjobb szenior úszóit is ünnepelték.  
 
Puskás Pál (92) 50 méteres gyorsúszása itt megnézhető(idő 1:05:68) a 
Senior Országos Úszóversenyen. 2013. szeptember 29-én. 
 
Rendhagyó módon a 20-24 éves fiatalok is elindulhattak a versenyen a 
számukra kiírt 0. korcsoportban. A Debreceni Aquasport Egyesület kilenc 
egyetemista úszója élt a lehetőséggel, szép eredményeket elérve. 
 

Debrecen, 2013.10.02. Rentka László 
 
a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke 

 

Versenyjegyzőkönyv: itt ovasható  

http://youtu.be/M57pdnDbYRw
http://www.dszuk.hu/sajat/2013hszo.pdf


 

Sergey Fesenko úszása az 1980-as moszkvai olimpián: itt nézhető meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13hszoer.htm  

A szoboszlói versenyünkről honlapunkra Miklós Attila írt beszámolót, amelyből a bevezető 

után Puskás Pál fotóját és eredményeit emelem ki: 

Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által 
a hajdúszoboszlói 2013.09.28-29-ei XII. szenior úszó versenyen elért 

eredmények 

A XII. hajdúszoboszlói szenior úszóversenyt 2013.09.28-29-én rendeztük. 
versenyen 155 versenyző indult. Összesen 33 csapat (köztük az egyéni versenyzők) 
indultak a versenyen, öt ország színeiben (Lengyelország, Magyarország, Románia, 
Ukrajna és Szlovákia). 
A versenyen a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének elnökség álta 
alapított A magyar szenior úszás Örökös Bajnoka címet és az ezzel járó oklevelet a 
debreceni csapatból Puskás Pál és Krasznai Róbert vehette át! 

http://www.youtube.com/watch?v=ch6FshGIGIg
http://www.dszuk.hu/archiv/a13/13hszoer.htm


 

Puskás Pál XIV. korcsoport 

  50m férfi gyors 1 01:05,67 

  50m férfi hát 1 01:19,60 

 

 

2013-ból születésnapi riportot és fotókat nem találtam. 

 

 

2014 



2014. december 23., Puskás Pál 93 éves. A látogatásomkor készült fotókat mellékelem:

 

  



 

 

 

2014 



2014 Egy fénykép összeállításos gratuláció honlapunkról: 

http://www.dszuk.hu/archiv/a14/14pp93ev.htm 
  

 

Puskás Pál 2014.12.23-án töltötte be a 93. életévét! 

Szeretettel köszöntjük legidősebb versenyzőnket, a 2014. december 23-án 93 éves Puskás 

Pál négyszeres szenior Európa-bajnokot! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dszuk.hu/archiv/a14/14pp93ev.htm


2015  Köszöntés honlapunkról sok fotóval: 
http://www.dszuk.hu/archiv/a15/15pp94ev.htm  

Puskás Pál köszöntése 94. születésnapja alkalmából 

Puskás Pál 2015. december 23-án ünnepelte 94. születésnapját.  
 

Az elmúlt néhány év fotóiból készített válogatással köszöntjük legidősebb 
sporttársunkat!  

 
2015. december 27-én, vasárnap 3/4 10-kor a Debreceni Sportuszodába 

várjuk mindazokat, akik találkozni szeretnének vele! Köszöntés után úszás, 
edzés, társasági élet, jakuzzi és az újonnan megnyitott kinti termálvizes 

medencében pezsgő társasági élet vár az érdeklődőkre!  
 

2015.12.26. Rentka László, a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke  

 

 

 

 

http://www.dszuk.hu/archiv/a15/15pp94ev.htm


 
 

  

  

  



 

 

 

2015   
2015. december 27-én, vasárnapi edzésünk előtt a Debreceni Sportuszoda előterében 

köszöntöttük Pali bácsit. Sok fotó készült, Törös Lajos egy régóta vezetett emlékkönyvet 

adott át, amelybe aktuális írások is kerültek. Úszás és jakuzzi következett…    

  

Folytatás a 2015. december 27-ei esemény fotóival a  Puskás Pál 96 éves     

IV. részben! 

 


