
Rentka 100 
100 éve született idősebb Rentka László 
 

Édesapám, idősebb Rentka László 1918. április 18-án született. Úszóként, tornászként, később 

testnevelő tanárként, úszóedzőként sportos, aktív életet élt, magas kort, 96 évet ért meg. Idén április 

18-án, szerdán születésének 100. évfordulóján rá emlékezünk mi, a családtagjai, volt tanítványai, a 

múlt és a jelen úszói, vízisportolói. Jelenleg is számos Rentka-tanítvány úszik főleg a Debreceni 

Szenior Úszó Klubban versenyzőként, vagy csak a saját örömére látogatja rendszeresen az uszodákat. 

Édesapám amolyan iskola teremtő, karizmatikus egyéniség volt Debrecenben. 1948-ban kezdte 

úszóedzői pályafutását. 1965-től évtizedekig ő tartotta az általános iskola 5. osztályában a kötelező 

úszásoktatást, nyáron pedig egyesülete, a DVSC úszó utánpótlását biztosító, az általa bevezetett – és 

kezdetben kritikával fogadott – nagy, 20-25 fős csoportos úszásoktatást végezte, természetesen a 

családtagok és a nagyobb úszók segítségével. Mindig csapatban gondolkodott. Vegyes korosztályú 

úszószakosztályt edzett és versenyeztetett olykor lehetetlen körülmények között. Nagyon büszke volt 

három olimpikonjára, Balla Máriára, Gulyás Ákosra és Dzvonyár Jánosra, valamint a korosztályos 

magyar bajnok, vidékbajnok, területi bajnok tanítványokra (Bánhidi József, Rédl Anikó, Krasznai 

Róbert, Rentka Éva, Varga Péter, Kovács József nevével kezdődik a hosszú felsorolás). Jelenleg is aktív 

szenior versenyzők, testnevelő tanárok, edzők viszik tovább iskolateremtő munkáját. Mindig gondot 

fordított arra, hogy a tanulásban és a civil életben is megállják helyüket az úszói. 

 

Arra kérem a volt tanítványokat, sporttársaimat, hogy 2018. április 18-án, szerdán az ország bármely 

uszodájában ússzanak egy jót édesapám emlékére! Aki valamilyen módon értesít örömúszásáról, 

hogy hol, mennyit úszott és milyen gondolatok, emlékek idéződtek fel benne, szívesen fogadom! 

 

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola is emlékező úszásra szólítja fel a debreceni úszókat, uszonyos 

úszókat, triatlonistákat, vízilabdázókat és Debrecen lakosait, az úszások egyszerű adminisztrálását 

kérve tőlük. Édesapám ugyanis a Debreceni Sportiskolánál is edzősködött a Meleghegyi Balázs, 

Bernád Roland, Jenei Ágnes, Debreczeni Zsolt, Rajmüller László, Rajmüller Zita és társaik fiatal 

versenyzői korszakában. 

 

A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSZUOSZ) 2018. április 16-30. közötti teljesítési 

lehetőséggel kiírta az 1200 m-es Hajós Alfréd emlékúszást és idősebb Rentka László emlékszámként a 

100 m-es (gyors)úszást. Akár a 2018. április 18-ai, szerdai, idősebb Rentka László úszó emléknap 

programja is lehet az említett két úszótáv időmérés és jelentés melletti végrehajtása. Kérem, hogy az 

érdeklődők ehhez a megemlékezési lehetőséghez is csatlakozzanak, amelyek a neves elődökre való 

emlékezésen kívül sportágunk népszerűsítésére, a vizes sportok különböző területein tevékenykedők 

összefogására is alkalmas. http://mszuosz.hu/verseny/2018-04-16/hajos-alfred-emlekuszas-es-id-

rentka-laszlo-emlekszam  

 

Debrecen, 2018. április 7.                              Dr. Rentka László, a Debreceni Szenior Úszó Klub elnöke 

http://mszuosz.hu/verseny/2018-04-16/hajos-alfred-emlekuszas-es-id-rentka-laszlo-emlekszam
http://mszuosz.hu/verseny/2018-04-16/hajos-alfred-emlekuszas-es-id-rentka-laszlo-emlekszam


 

1925-ös dokumentumok: a Debreceni Gőzfürdő személyzete, az ülő sorban 

középen idősebb Rentka László édesanyja, jobbra édesapja. 

 

Rentka László első DEAC-os tagsági igazolványának két oldala 7 éves korából. 

 

 

 

 



   

 

A Mester fiatal úszóként. Rentka László 1948 körül a Debreceni Strand 

„négyméteres”, akkor még 50 m (sőt, 60 m!) hosszú medencéjénél.  



 
Ilyen volt az 50 + 10 méteres medence. Háttérben a Víztorony. 
 

                                                                  
Apánkkal a Nagyerdei Strandon 1962-ben          Néhány évvel később már versenyeztünk! 
Rentka László (1957),  

idősebb Rentka László (1918-2014),  

Rentka Éva (1959) 

 


