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Puskás Pál 96 éves     V. rész Szerkesztette Rentka László  

2016 

2016. október 8., Hajós Alfréd Kupa III. forduló 

A Debreceni Sportuszoda átadásának 10. évfordulóján mi, szeniorok is indulhattunk a Hajós 

Alfréd Kupa III. fordulóján. 4x50 m-es váltóúszásban álltunk rajthoz. 

A www.haon.hu  sport oldalán jelent meg ismertetés a rendezvényről, melyet szerkesztett 

változatban mellékelek. 

 

 

 

 

 

http://www.haon.hu/special/sport  

http://www.haon.hu/valtouszassal-unnepeltek-a-szeniorok-debrecenben/3228234  

 

Váltóúszással ünnepeltek a 

szeniorok Debrecenben 
4 órája | Debrecen - 2006 októberében a 

lakossági próbaüzem után ünnepélyes 

avatóversennyel adták át a Debreceni 

Sportuszodát a sportolóknak és a 

lakosságnak. A Hajós Alfréd Kupa idei III. 

fordulóján, október 8-án emlékeztek a 10 

évvel ezelőtti eseményre. A verseny 

megnyitója után a Debreceni Szenior Úszó 

Klub tagjai és meghívottjaik 4x50 m-es váltóúszásával indult a verseny. A váltózók többsége 

a 10 évvel ezelőtti eseménynek is aktív résztvevője volt.  

 Fotók | Váltóúszással ünnepeltek a szeniorok Debrecenben 
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© Fotó: Debreceni Szenior Úszó Klub  

 

Debrecen – 2006 októberében a lakossági próbaüzem után ünnepélyes avatóversennyel 

adták át a Debreceni Sportuszodát a sportolóknak és a lakosságnak. A Hajós Alfréd 

Kupa idei III. fordulóján, október 8-án emlékeztek a 10 évvel ezelőtti eseményre. A 

verseny megnyitója után a Debreceni Szenior Úszó Klub tagjai és meghívottjaik 4×50 m-

es váltóúszásával indult a verseny. A váltózók többsége a 10 évvel ezelőtti eseménynek is 

aktív résztvevője volt.  

 Fotók | Váltóúszással ünnepeltek a szeniorok Debrecenben 

A 95 éves Puskás Pál, a helyi úszószövetség örökös tiszteletbeli elnöke, négyszeres szenior 

Európa-bajnok most a partról figyelte társait. A 76 éves Krasznai Róbert szenior világbajnoki 

bronzérmes, szenior Európa-bajnok, a 81 éves Kovács Lukácsné, Somlai Gábor, a 

Törökbálinti Szenior Úszó Klub 72 éves kiválósága, a 70 éves Kovács Attila, aki 1956-ban 

kapta első úszó oklevelét, valamint Demkóné Balla Sarolta, Rozsos Ferencné, Batta Gyula és 

Legoza Éva alkották a két mix vegyesváltót. (Ez a különleges váltó formáció, ahol két férfi és 

két női versenyző úszik egy csapatban, már a „fiatalok” versenyein is megjelent.) 

Besenyi István egykori debreceni úszóedző a szeniorok meghívására most tanítványainak, a 

norvég UllensakersvØmmerne fiatal úszóinak mutatta meg, hogy neki is megy még az úszás. 

Leggyorsabbnak a Salamon Tibor, Éder Zsolt, Szekeres Ákos, Erdélyi Zoltán összeállítású 

gyorsváltó bizonyult 1 perc 58,01 mp-es időeredményével, de a további három gyorsúszó 

váltó is kitett magáért, amelyben debreceni szenior úszók és egyetemisták is helyet kaptak. 

A váltózás után a 24 váltótag és Puskás Pál egyedi emlékérmet vehettek át. 

http://www.haon.hu/kepek/7658199/?articleLink=http%3A%2F%2Fwww.haon.hu%2Fvaltouszassal-unnepeltek-a-szeniorok-debrecenben%2F3228234


– Rentka László, a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke – 

VISSZA A KEZDŐOLDALRA 

 Fotók | Váltóúszással ünnepeltek a szeniorok Debrecenben 

Címkék: Debrecen, debreceni sportuszoda, Debreceni Szenior Úszó Klub, hajós alfréd kupa, 

szenior úszók, úszás, váltóúszás 

 

 

Számos fotót mellékelek: 
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Az emlékérmet én terveztem és készítettem, valóban egyedire sikerült! 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

A fotókat nagyrészt mi készítettük (Rentka Anikó, Penke Bertalan, Rentka László, Bankó 

Dávid). A hivatalos fotókból is rendelkezésünkre bocsájtottak képeket. 

 

 



 

 



Segédeszköz a szenior résztvevők azonosításához 

 
       Végh Sándor              Éder Zsolt                          Lengyel Stella          Kádasi Tibor            Bartik Zsombor                       Besenyi István 

                 Salamon Tibor           Erdélyi Zoltán                 Krasznai Róbert        Rentka László           Batta Gyula                                 Horváth  

                        Lőrincz László                Balogh Gergely           Somlai Gábor            Legoza Éva                    Kovács Attila                      Zooo  

                 Törös Lajos                       Bihari Árpád             Kovács Lukácsné   Rozsos Ferencné                 Torkos Sándor  

 

 

Ez a rendezvény valószínűleg megér még egy feldolgozást! 

Folytatás  a  Puskás Pál 96 éves     VI. részben! 

 


