
Szentes III. 

 

A HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 2018. FEBRUÁR 17-ei, SZOMBATI számában, a 10. oldalon  

a  Sportrovatban jelent meg a szentesi évindító versenyről a beszámoló.  

 

A tartalmi hűség kedvéért a sajtónak leadott és lentebb mellékelt szövegben kék színnel kiemelem 

azt a mondatot, amelynek csak a második fele került át a megjelent cikkbe. Érdekes módon a 

Szentesen jelen lévő debreceni szeniorok közül a Masters vb-n legeredményesebb sporttársunk 

méltatásából került ki vb eredményeinek felsorolása, valószínűleg terjedelmi okok miatt. Kárpótlásul 

néhány Szentesen és a Masters vb-n készült képet mellékelek Gombkötőné Icáról. 

Évindító verseny Szentesen 
A Debreceni Szenior Úszó Klub 17 fős csapata a szentesi évindító versenyen az 1500 m-es gyorsúszásban és a 

négyszer 50 m-es sprintversenyben küzdött meg az ellenfelekkel. 

 

Több, mint egy évtizedes kihagyás után tért vissza a versenyzéshez a 80 éves Nagy Zoltán, aki korábban számos 

szenior világversenyen vett már részt. Szentesen két számban indult és két ezüstéremmel térhetett haza. 
A debreceni női rangidős Kovács Lukácsné (83) is jeleskedett, egy arany- és egy ezüstérem volt a mérlege. 



Háromszoros győztes volt Rentka László, két számban nyert Gombkötőné Tóth Ilona. Egy-egy számban végzett 

az első helyen Cseri Piroska és Nagy-Kovács Ádám. 

Dobogósok: Szántó Endre, Elefánt László, Tóth Béla, Molnár József Antal és Kocsis Szabolcs. 

Pontszerzők: Bodrogi Éva, Miklós Attila, Szikszai Brúnó János, Sárkány Ákos, Balázsi Loránd Attila és Bihari 

Árpád. 

 

A tavalyi Masters világbajnokságon debreceni színekben indult, kettős igazolású marosvásárhelyi és kolozsvári 

sporttársaink közül négyen (Szikaszai Brúnó János, Molnár József Antal, Balázsi Loránd Attila és Elefánt 

László) indultak az 1500 m-es versenyszámban. Ők négyen, valamint Cseri Piroska vb szereplésükért oklevelet 
vehettek át a klubvezetőtől, Rentka Lászlótól. A Masters vb-n váltóban ezüstérmes, egyéni számokban 5. és 6. 

helyezett Gombkötőné Tóth Ilona emléklapot és serleget kapott. Bujna Lillától, szintén világbajnoki résztvevő 

társuktól, aki lakóhelyén, Ajkán egy tavaly alapított szenior úszóklub vezetője lett, szintén itt búcsúztak el a 

csapattársak. „A 34. csapattagot”, a hazai rendezésű Masters vb szervezésben, informatikai lebonyolításában, a 

vb-n indult 33 fős debreceni csapat szervezésében, a dobogós helyezést elért két debreceni váltó összeállításában 

oroszlánrészt vállaló Miklós Attilát, debreceni szenior úszót, aki egyszemélyben a hazai szenior úszószövetség 

alelnöki tisztét is betölti, szintén köszöntötték és oklevéllel jutalmazták a csapattársak.  

 

Rentka László 

a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke 

 

Kép: a debreceni csapat egy része 

Három csapatképet adtam le, és a „Gombkötőné Tóth Ilona oklevéllel és kupával” tematikájút javasoltam a HB 

Naplóban közölni. A másik két kép főleg az 1500-as indulókat, valamint a tőlünk búcsúzó Bujna Lillát és Oláh 

Attilát ábrázolja két beállításban, melyeket a korábbi honlap írásaimban már közöltem. 

  
A Naplóban megjelent fotó eredetije. A képet a mobilommal én készítettem. 

 

 



A következő képet más kattintotta el a mobilommal Szentesen. Világbajnoki dobogósunk, a 

magyar szenior úszás Örökös bajnoka, Gombkötőné Tóth Ilona a világbajnoki szereplésnek 

emléket állító kupa és Oklevél átvételekor.

  



Egy eddig nem publikált fotót mellékelek a Masters világbajnokságról. 2017. augusztus 18-án, 

pénteken a Duna Aréna állító helyiségében a váltóúszásra várakozó debreceni mix vegyes váltó 

tagjai: Krasznai Róbert, Miklós Attila főszervező, „a 34. csapattag”, Gombkötőné Ica, Puskás Pál 

és Dr. Flóra Katalin.   

 

A sajtót megjárt „hivatalos” csapatkép, mely az oklevélen is szerepel: 

 



  
Puskás László Pál fotója a váltó előtti percekről. A váltóról készült 4 perc 38 mp-es felvétel itt 

nézhető meg: 4x50 m-es mix vegyes váltó 

 

 
A világ tetején… Az ezüstérmes debreceni váltó három tagja a dobogón. 



 

 
Az eredményhirdetés után. A képről hiányzik Dr. Flóra Katalin, aki másnapi versenyszámára 

készülve kihagyta a közel négy órás ceremóniát… 

 

   
Dr. Flóra Kati az előző napi egyéni győzelme utáni eredményhirdetésen 

 



 
A 200 m-es vegyes úszásban 3:53,63 mp-es idővel (új világcsúccsal a 80-84 évesek 

korosztályában!) fölényesen győzött sporttársunk. Úszását érdemes megnézni (duplázás 

pillangón, bukóforduló hátról mellre, hajrázás gyorson): 200 m női vegyes úszás 

„Korabeli” beszámoló honlapunkról: 

 
35. Beszámoló a budapesti szenior úszó világbajnokságról küldte Miklós Attila (2017.08.20 20:50) 

200 m-es női vegyes úszás  

Dr. Flóra Katalin (80-84) 3:53,63 mp-es idő, 1 hely, világbajnoki csúcs és 

világcsúcs! (az előző világbajnoki csúcs 4:06,26 mp, az előző világcsúcs 3:54,07 mp 

volt) (6 helyezett, 1 NT) Dr. Flóra Kati 83 évesen duplázva úszta a pillangót!)  

http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17bpvbos.htm


 
A Duna Aréna lelátójáról a 32., legfelső sorból ilyen szédítő látványban volt részük azon 

keveseknek, akik ennek érdekében megtették ezt a mintegy száz lépcsőfokot… Balra az 50 m-

es, 10 pályás Duna Aréna „A” medence, jobbra a melegítésre használható 8 pályás, 25 m-es, 

5,5 m mély műugró medence. Én leúsztam az aljára. Majd visszaúsznom is sikerült… 

 

 

 



 Cseri Piroska átvette  oklevelét.  

 

  

Az oklevelek átadása: balról Nagy Zoltán, szemüvegben Elefánt László, Kocsis Szabolcs, 

Molnár József Antal, mögötte takarásban Balázsi Loránd Attila, Szikszai Brúnó János, Bihari 

Árpád, takarásban Cseri Piroska és az okleveleket átadó Rentka László.   



 Nagy Zoltán a 8-as rajtkövön a melegítésnél 

 

 
Nagy Zoltán az 50 m-es gyorsúszással tért vissza több, mint 10 éves kihagyás után. 

 

Debrecen, 2018. 02. 18., 0:45 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

     
 

http://www.haon.hu/szentesen-inditottak-a-versenyszezont-a-szenior-uszok/3769817 
 
 

 
A Phjongcshang 2018 – A Téli Olimpia hírözönében csak most bukkantam rá, hogy a 

Naplóban való megjelenés napján 09:23-kor a haon-on is közölték híradásunkat a szentesi 

versenyről. Köszönet érte a Szerkesztőknek! 
 
 
 
 

 

Szentesen indították a versenyszezont a 
szenior úszók 
1 napja | Debrecen - A debreceni szeniorok továbbra sem lankadnak, jöhetnek az idei viadalok. 
 

 
 

 

Rentka László megjegyzése: A Gombkötőné Tóth Ilonát méltató mondat itt is nélkülözi a 

Masters vb-n elért érdemek felsorolását. Az elektronikus megjelentetést figyelembe véve itt 

nem terjedelmi okot, hanem az elektronikus és a nyomtatott változat közös szerkesztését 

tartom elfogadható magyarázatnak. Megjegyzéseim a jelenlegi érintettek tájékoztatásán kívül 

természetesen a jövő sporttörténészei számára íródtak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haon.hu/
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Szentesen indították a versenyszezont 
a szenior úszók 
2018.02.17 09:23  

 

A szentesi viadal is kiválóan sikerült számukra - © Fotó: Debreceni Szenior Úszó Klub 

Debrecen – A debreceni szeniorok továbbra sem lankadnak, 

jöhetnek az idei viadalok. 

A Debreceni Szenior Úszó Klub 17 fős csapata a szentesi évindító versenyen az 1500 

m-es gyorsúszásban és a négyszer 50 m-es sprintversenyben küzdött meg az 

ellenfelekkel. 

Több mint egy évtizedes kihagyás után tért vissza a versenyzéshez a 80 éves Nagy 

Zoltán, aki korábban számos szenior világversenyen vett már részt. Szentesen két 

számban indult, és két ezüstéremmel térhetett haza. 

A debreceni női rangidős, Kovács Lukácsné (83) is jeleskedett, egy arany- és egy 

ezüstérem volt a mérlege. 



Háromszoros győztes volt Rentka László, míg két számban nyert Gombkötőné Tóth 

Ilona. Első helyen végzett Cseri Piroska és Nagy-Kovács Ádám. A dobogón Szántó 

Endre, Elefánt László, Tóth Béla, Molnár József Antal és Kocsis Szabolcs végzett, 

pontszerzőként pedig Bodrogi Éva, Miklós Attila, Szikszai Brúnó János, Sárkány 

Ákos, Balázsi Loránd Attila és Bihari Árpád nevét jegyezhettük fel. 

Köszöntötték egymást 

A tavalyi Masters világbajnokságon debreceni színekben indult, kettős igazolású 

marosvásárhelyi és kolozsvári sporttársaink közül négyen (Szikszai Brúnó János, 

Molnár József Antal, Balázsi Loránd Attila és Elefánt László) indultak az 1500 m-es 

versenyszámban. Ők négyen, valamint Cseri Piroska vb-szereplésükért oklevelet 

vehettek át a klubvezetőtől, Rentka Lászlótól. 

Gombkötőné Tóth Ilona emléklapot és serleget kapott. Bujna Lillától, szintén 

világbajnoki résztvevő társuktól, aki lakóhelyén, Ajkán egy tavaly alapított szenior 

úszóklub vezetője lett, szintén itt búcsúztak el a csapattársak. „A 34. csapattagot”, a 

hazai rendezésű Masters vb szervezésben, informatikai lebonyolításában, a vb-n 

indult 33 fős debreceni csapat szervezésében, a dobogós helyezést elért két debreceni 

váltó összeállításában oroszlánrészt vállaló Miklós Attilát, debreceni szenior úszót, aki 

egy személyben a hazai szenior úszószövetség alelnöki tisztét is betölti, szintén 

köszöntötték és oklevéllel jutalmazták a csapattársak. 

HBN 

VISSZA A KEZDŐOLDALRA  

Címkék: Debrecen, szenior úszás, szeniorok 
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