
Szentes II. 
 

   A 2018. január 20-ai szentesi úszóversennyel kapcsolatos első benyomásaimról még a 

verseny estéjén a versenyfotókat is tartalmazó e-maileket küldtem az érintett csapattársaknak. 

Ez a levél az általam és Miklós Attila által készített fotókkal hamarosan honlapunkra került: 

 
3. Szentesi beszámoló összeállította dr. Rentka László (2018.01.21 19:10) 

   Ugyancsak honlapunkon olvasható Miklós Attilának a debreceniek eredményeit részletesen 

taglaló beszámolója (versenyszámok, időeredmények, helyezések, %-os értékelések), szintén 

számos fotó kíséretében. 

 
2. A debreceni szeniorok eredményei a szentesi 2018.01.20-ai versenyen összeállította Miklós Attila        
                                                                                                                                                       (2018.01.21 14:05) 

   Hogy az olvasó betekinthessen a beszámoló készítés alkotói folyamatába, elsősorban 

Miklós Attila gyors tájékoztatási törekvésébe, talán nem érdektelen megjegyeznem, hogy a 

szentesi versenyről egy nap alatt három változatban került fel a híradás honlapunkra. Először 

Miklós Attila és Rentka László versenyfotói, mellettük az összetett négyszer 50 m-es egyéni, 

%-os értékelésű verseny eredményeinek linkjei és egy ígéret, hogy a debreceni versenyzők 

eredményei is hamarosan ide kerülnek (2018. január 21-én reggel, azaz a verseny másnapján 

találkoztam ezzel az előzetes, rövid beszámolóval). Aznap kora délután a képek mellett jobb 

oldalon A debreceni versenyzők eredményeit ismertető hasáb is megjelent. A cikk időpont 

jelzése (2018.01.21 14:05) ennek a második változatnak a megjelenésére vonatkozik. Ezután 

következett az én írásom honlapra kerülése, és Attila kérésemre a két cikk között igazságosan 

megosztotta az általunk készített, addig a 2. számú cikkhez csatolt képeket. 
 

   Bujna Lilla és Oláh Attila postafiókja nem bírta a levelenként 20 MB össz terjedelem közeli 

képek okozta terhelést. Ők ketten, akik az első csapatfotó bal szélén türkiz színű pólóban 

állnak (valamint a vállsérülése miatt távol lévő Tóth Szilveszter, aki a következő archív – 

2017. évi – képen szerepel) tavaly még a Debreceni Szenior Úszó Klubot erősítették. Jelenleg 

Ajkán a  TovaFutók SE úszói, miután Bujna Lillának városa megajánlotta ezt az egyesületi 

úszószakosztály alakítási lehetőséget. Ha visszaemlékezünk, a Budapesti Delfinek SE (Lender 

György, Bacsa György, Menyhárt Zsolt, Széki Mariann idejében) és a Miskolci Szeniorok 

megalakulása előtt is (Jurák Árpád, Pásztor Róbert, Kis Róbert, Fráter Olivér, Mamuzsich 

Ferenc alkották a hajdani „miskolci debreceniek”-et) jó pár évig a befogadó klubként számon 

tartott Debreceni Szenioroknál úsztak sporttársaink. Sándor Roland dr. a Váci Vízmű SE-hez, 

Jaczkó Eszter Sopronba, Szlovák Szabolcs az Iron Aquatics-hoz, majd a Budapesti 

Honvédhoz távozott, de hozzánk is számos sporttárs lépett át más egyesületekből az elmúlt 

évek során.  

 

http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18debsz1.htm
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18debszt.htm


 
Szentes, 2018. január 20. (A távoli jövő sporttörténészei számára a teljes névsor: balról Oláh Attila, Bujna Lilla, Nagy Zoltán, 

Rentka László, Elefánt László, Molnár József, Szikszai Bruno, Balázsi Loránd Attila, Miklós Attila, Kocsis Szabolcs, Cseri Piroska, Bihari 

Árpád. A versenykiírásban helyesen 2018. január 20., a Jegyzőkönyvben tévesen 2018. január 21. szerepel a verseny időpontjaként.) 

 
A 2017. évi szentesi verseny fotóján balról a negyedik (piros debreceni szenior pólóban) Tóth 

Szilveszter, mellette Bujna Lilla (sötétkék debreceni egyesületi pólóban). 
(A távoli jövő sporttörténészei számára a teljes névsor: balról Gyepesi István, Szántó Endre, Elefánt László, Tóth Szilveszter, Bujna Lilla, 

Nagy Erzsébet Éva, Rentka László, Forintos Attila, Miklós Attila, a verseny 2017. január 21-én volt.) 



 Szentesen a 2017. évi 

magyarországi Masters világbajnokságon szereplő, nem Debrecenben élő tagjainkat oklevéllel 

jutalmaztuk. (Korábban, 2017. december 16-án a Debreceni Sportuszodában Ünnepi 

évértékelőt tartottunk, ahol a debreceni vb résztvevők közül számos csapattagot jutalmaztunk: 

49. Volt mire emlékezni. Ünnepi értékelő a szenior úszóknál összeállította dr. Rentka László (2018.01.04 11:00) 

  
Bujna Lilla, Molnár József, Elefánt László, Balázsi Loránd Attila, Szikszai János Bruno, 

Cseri Piroska, Gombkötőné Tóth Ilona és a 34. csapattag, Miklós Attila oklevelét nevükre 

kattintva láthatjátok. Valamennyi debreceni csapattag oklevele elérhető itt:  
50. Debreceni szenior úszók oklevelei az 2017-es évre összeállította dr. Rentka László (2018.01.04 11:00) 

http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17deb275.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17deb276.pdf


 
A főszereplő most Bujna Lilla    

 



 
Ezen a különös beállítású fotón nem Lilla fenyítése, hanem új egyesületi pólójának 

megtekintése látható!  

 

   Bujna Lillával, a legendás 3A-val, azaz Ajkai 

Alapító Anyával (az elnevezés tőlem származik) 2017. szeptember 13-án az alábbi e-mailt 

váltottam, amelyet néhány hivatalos és személyes részlet kihagyásával, de a lényeg teljes 

megőrzésével – szintén a jövő sporttörténészei számára – mellékelek: 

 
Kedves Laci, Kedves Attila!    (Rentka László és Miklós Attila voltak a címzettek) 

  
Úgy alakultak a dolgok, hogy Ajka város legnagyobb tömegsportot megmozgató sportegyesülete, a TovaFutók SE úgy döntött, 
hogy szenior úszószakosztályt indít. Megkerestek az ötlettel, és felkértek a szakosztály vezetőjének. Némi gondolkodás után 

úgy döntöttem, hogy elvállalom, jelenleg a bíróságon való bejelentés folyamata megkezdődött.  
Nagyon sokat köszönhetek a Debreceni Szenioroknak, csak legekben tudok beszélni Rólatok, nagyon szerettem közétek 
tartozni, de mivel alapvetően ajkai vagyok, számomra ez egy nagyszerű lehetőség, hogy ezentúl a szülővárosomat 

képviselhetem, ezért kilépek a debreceni csapatból. Remélem, megértitek a döntésemet, és ezentúl is nagy szeretettel 
közeledhetek a csapatotok tagjaihoz, Hozzátok, barátokhoz, sporttársakhoz!  
… 

 
Köszönöm szépen, továbbra is mély tisztelettel és barátsággal!  J 

  

Lilla 



  

Szia, Lilla! 

A Budapesti Delfinek és a Miskolci Szeniorok alapító atyái is a Debreceni Szeniorok köpönyegéből bújtak elő. Mint Ajkai Alapító 

Anyát (3A) szeretettel köszöntelek! Főleg 25 m-es medencében továbbra is örömmel megküzdök Veled a Te számaidban. A 
csapatversenyben természetesen kemények leszünk!.:-) 
… 

 
Rentka László 
 

 A képen jobbra Miklós Attila, a 34. csapattag, 

aki szintén Szentesen kapta meg oklevelét. Attila főbb érdemei: a hazai szenior 

úszóversenyzők versenyeredményeinek feldolgozása (több, mint 125 ezer eredményről van 

szó, ebből 1045 eredmény a fotó bal oldalán álló Rentka Lászlóé), az MSZUOSZ 

alelnökeként emberszabású határozatok megfogalmazásában való részvétel, a Hajós Alfréd 

emlékúszás és a 2000 m-es őszi postaverseny évenkénti kiírása, ranglisták készítése, a 

Debreceni Szenior Úszó Klub honlapjának napra készen tartása, számítógépes váltó 

összeállítási program kidolgozása, egyesületek közötti összetett csapatverseny kiírása és 

nyomon követése, országos-, Európa- és világcsúcsok követése, hitelesítésükben való 

részvétel, a 2017. évi hazai rendezésű Masters vizes világbajnokság számítógépes 

lebonyolításában való részvétel, a Debreceni Szenior Úszó Klub hihetetlenül eredményes 

szereplésének elősegítése, a két 320 év összéletkor feletti, a vb-n dobogós helyezést elért 

debreceni váltó összeállítása, nevezési idő kalkulásálása, az ellenfelek váltótagjainak nyomon 

követése. (Puskás Pali bácsi edzésbe állításától, a folyamatos kapcsolat tartástól, biztatástól 

kezdve budapesti vendégül látásán, a Duna Arénában való közlekedtetésén keresztül az 

indítást jelző kézmozdulatáig, Flóra Katalin és testvére, Maier Judit kolozsvári szenior úszók 

leigazolása, további hét kolozsvári és marosvásárhelyi sporttársunk leigazolása kettős 

igazolással (Demény Helga, Sebők László, Elefánt László, Szikszai János Bruno, Molnár 

József, Nagy Júlia és Balázsi Loránd Attila a nyíltvízi úszásban indult színeinkben a Masters 

vb-n). Attila ezen kívül rendszeresen edz és versenyez is, és számos új sporttársat fedezett fel 

az uszodában, sőt munkahelyén (a „MATÁV” olimpia korszakától, Menyhárt Zsolt idejétől 



kezdve napjainkig) Gács Marcelltől Forintos Attilán át Virágos Eszterig és Bocskor Kittyig.     

Köszönjük, Attila! 

 

Ez csak egy rövid vázlat Miklós Attila tevékenységéről. Megérdemli, hogy egy tartalmasabb, 

szélesebb körű ismertetést is összeállítsak róla, például az eredmények csaknem végtelen 

lekérdezési lehetőségeiről és a Masters világbajnokság kulisszatitkairól, a nagyváradi 

edzőtáborról és a váltó összeállítási programról. Az írás címe valószínűleg ez lesz:  

A 34. csapattag… 
 

 

 

 

 Cseri Piroska az oklevéllel, Rentka László, a háttérben 

Bihari Árpád és Kocsis Szabolcs. Mivel az oklevél hátoldala látható csak, a kíváncsiak nevére 

kattintva megtekinthetik „színéről” is! 



 
Az 1500 m-es táv leúszása után több csapattag távozott, ők nem indultak az 50 m-es, 14:30-

kor kezdődő versenyszámokban. 

 

 Nagy-Kovács Ádámról ez a Munkácsy 

Mihály képre emlékeztető, komor tónusú fotót találtam, az 1500 m leúszása után ő is távozott. 

A háttérben Nagy Zoltán, aki több, mint egy évtizedes kihagyás után most tért vissza a 

versenyzéshez. 

Ádám nyakában egy érem szalagja látható. Az érmet nem szentesi úszásával, hanem a 2017 

novemberében Debrecenben megrendezett 2000 m-es „postaverseny”-en érdemelte ki.  

A „postaverseny” érmekit (közel száz darabot!) a szentesi versenyen kaptuk meg az 

MSZUOSZ képviselőjétől, kiosztásuk azóta is tart… 
 



 
A délutáni 50 m-es sprintversenyre gyülekezik csapatunk másik fele… Kupával és oklevéllel 

a kezében Gombkötőné Tóth Ilona, aki a világbajnokságon való dobogós és pontszerző 

helyezéséért vehette át díjazását. 

(A rend és a sporttörténészek kedvéért a névsor: balról Miklós Attila, Cseri Piroska, Kovács Lukácsné, Nagy Zoltán, Bodrogi Éva, Kocsis 

Szabolcs, Gombkötőné Tóth Ilona, Szántó Endre és Bihari Árpád) 

 



 

Bihari Árpád, Tóth Béla behajolva, Bodrogi Éva, Kovács Lukácsné éremmel a nyakában (ez a 

2017. novemberi 2000 m-es postaverseny most kiosztott érme, az éremosztás egy külön cikk 

tárgyát képezi!) mellette fehér pólóban Gévay Lilianna gyulai versenyző, jobb szélen Kocsis 

Szabolcs, aki, bár nevezett az 50 m-es számokra is, most nem várta ki a délutáni futamokat. 

 

További tervezett feldolgozások: 

Az 1500 m-es gyorsúszásról 

A négyszer 50 m-es sprintversenyről 

A 4x100 m-es mix vegyesúszó váltóról (mi nem indultunk…) 

A Debreceni Szenior Úszó Klub köpönyegéből előbújt klubokról 

Bujna Lilláról 

A 2000 m-es őszi postaversenyről 

 

Debrecen,  2018. 01. 27. 

                  2018. 02. 03. 

       2018. 02. 17.                                         Összeállította Rentka László  


