
Jegyzetek 1-12 
Jegyzetek a 2020. március 31-én véglegesített szöveggel kapcsolatban. 

Az eredeti feldolgozásokat a 2013. április 20-21-ei 33 órás váltóúszás után nem sokkal, 2013. 

április 28. és május 14. között írtam, és „90 %-os” állapotukban léptem tovább a következő 

feladatok, aktuális rendezvények felé. Egy évvel később újra nekifogtam a váltóúszás 

feldolgozásának, és be kell ismernem, nem sokkal jutottam előbbre. 

Ez a harmadik nekigyűrkőzésem. 

Csaknem hét év telt el a 33 órás váltóúszás óta, a szöveget olvasva és a képeket nézegetve mégis 

nagyon eleven az egész! 

 

33 órás váltóúszás 

I. rész 

Jegyzetek 1-12 

2. oldal: http://www.elmenykulonitmeny.hu/team?id=290  Ilyen címen már nem található. 

Ez valószínűleg Nagy Kata aktuális, működő bemutatkozó oldala volt. 

Nagy Kata élménykülönítményes bemutatkozását viszont most is elértem: 

https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/nagy-kata/  

Biztonságból ide másolom, mielőtt ez is eltűnik… 

  

Bátor Üvegtigris  
Nagy Kata  

III. Rotary Debrecen Félmaraton és Maraton / 5 fős maraton váltó 

Szereném megragadni a lehetőséget, hogy a sport iránti szeretetemmel másokat támogassak.  

http://www.elmenykulonitmeny.hu/team?id=290
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/nagy-kata/
https://elmenykulonitmeny.hu/csapatok/bator-uvegtigris/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/iii-rotary-debrecen-felmaraton-es-maraton/
https://elmenykulonitmeny.hu/media/2017/03/thumb_hu_290_big.jpg


Gyerekként gyakran táboroztam és tisztában vagyok vele, hogy abban a korban, az ott szerzett 

tapasztalatok milyen sokat jelenthetnek. Remélem minél több emberrel sikerül megismertetnem a Bátor 

Tábor céljait. 

A Bátor Tábor Alapítvány tizenkét éve foglalkozik daganatos és krónikus beteg gyerekek élményterápiás 

táboroztatásával. Évente 750 súlyos beteg gyereknek biztosít sikerélményekben és megerősítésben gazdag 

vidám programokat – olyan kalandokat, amiktől a gyerekek új erőre kapnak, erősödik az önbizalmuk és a 

gyógyulásukba vetett hitük. Márpedig a gyógyszerek mellett ezekre is nagyon nagy szükség van a 

felépüléshez. Ahogy egy táborozó mondta: „Az orvosok az életemet, a Bátor Táborosok az életkedvemet 

adták vissza.” 

Március 24-én én is ezekért az élményekért állok majd rajthoz a III. Rotary Debrecen Maratonon. Kérlek, 

állj mellém Te is, fogadd örökbe egy kilométeremet egy-két ezer forint felajánlásával. Veled együtt 

messzebb jutunk. 

Vissza 

112 % 

Adománygyűjtési cél: 

200 000 HUF 
Adományodat daganatos és krónikus beteg gyerekek élményterápiás táboroztatására fordítjuk. 

Felajánlásodat online fizetéssel, banki átutalással vagy postai csekk igénylésével is megteheted. Kattints 

ide! 

 Csapat eddig gyűjtött: 224 054 HUF  

Az adományvonalról ide másolom saját adományomat és üzenetemet, amely utal a jótékony sporttal 
kapcsolatos terveim akkori állására (Rentka László megjegyzése 2020. március 31-én) 

2013. március 16. 14:26  

Dr. Rentka László 
25 000 Ft-tal támogatja Nagy Kata kampányát 

HAJRÁ, BÁTOR KATA! FODOR GYURIVAL ÚSZÁSBAN VALAMI HASONLÓT TERVEZÜNK A 

NYÁRON!  

A Bátor Üvegtigrisről: 

https://elmenykulonitmeny.hu/csapatok/bator-uvegtigris/  

2. oldal: az 1. kép szereplőiről 

Nagy Kata biológia szakon végzett a Debreceni Egyetemen. Az egyetemi és a Debreceni 

Szenior Úszó Klub csapatának lelkes tagja volt hosszú évekig sok közös edzéssel, versennyel, 

váltózással. Néhány éve Budapesten él. 

 

https://elmenykulonitmeny.hu/
http://batortabor.hu/tamogass/jotett/?ek=6813_nagy-kata
http://batortabor.hu/tamogass/jotett/?ek=6813_nagy-kata
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/nagy-kata/
https://elmenykulonitmeny.hu/csapatok/bator-uvegtigris/


Bana Richárd azóta dr. Bana Richárd lett, és háziorvosként az egészségügy első vonalában 

dolgozik. Az első vonal ma sokkal többet jelent a szokásosnál, lásd a lap alján az internet által 

feldobott híreket.  

MEFOB úszóbajnokságon, triatlonversenyeken, szenior úszóversenyeken indul. Az Orvosok 

Világjátékán is eredményesen szerepel:  

https://haon.hu/sport-jasz-nagykun-szolnok/bana-richard-ermekkel-tert-haza-az-orvosi-

vilagjatekokrol-2446531/ 

https://www.dehir.hu/sport/aranyeremmel-tert-haza-a-balmazujvarosi-rezidens-az-orvosi-

vilagjatekokrol/2018/06/22/ 

https://haon.hu/jasz-nagykun-szolnok/sport-jasz-nagykun-szolnok/az-ujvarosi-rezidens-lett-a-

legjobb-3239245/ 

 

 

2020. március 31-én jelen írás szerkesztése közben ezeket a híreket dobta fel az internet: 

 

 

 

https://haon.hu/sport-jasz-nagykun-szolnok/bana-richard-ermekkel-tert-haza-az-orvosi-vilagjatekokrol-2446531/
https://haon.hu/sport-jasz-nagykun-szolnok/bana-richard-ermekkel-tert-haza-az-orvosi-vilagjatekokrol-2446531/
https://www.dehir.hu/sport/aranyeremmel-tert-haza-a-balmazujvarosi-rezidens-az-orvosi-vilagjatekokrol/2018/06/22/
https://www.dehir.hu/sport/aranyeremmel-tert-haza-a-balmazujvarosi-rezidens-az-orvosi-vilagjatekokrol/2018/06/22/
https://haon.hu/jasz-nagykun-szolnok/sport-jasz-nagykun-szolnok/az-ujvarosi-rezidens-lett-a-legjobb-3239245/
https://haon.hu/jasz-nagykun-szolnok/sport-jasz-nagykun-szolnok/az-ujvarosi-rezidens-lett-a-legjobb-3239245/


A fotó harmadik szereplőjéről, Füsti-Molnár Bencéről: azóta már végzett növényorvosként is 

gyakran látogatta a Debreceni Egyetem Úszóklub edzéseit. 

 

Bence Füsti-Molnár 
 

4-5. oldal:  

 A Nick Vijicic képek közül stílusosan ezt a 

medencébe ugrósat választottam. Érdemes az interneten bőségesen fellelhető képek, cikkek és 

videók alapján megismerkedni a motivációs trénerrel! 

Nicholas James Vujicic (Melbourne, Victoria, 1982. december 4. -) nemzetközi hírű prédikátor, 

szónok, motivációs tréner, aki a karok és lábak nélkül született emberként vált híressé. 

Előadásainak témái a fogyatékosság, a remény és a keresztény hit. 

 

 

https://hu-hu.facebook.com/bence.fustimolnar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://hu.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Ausztr%C3%A1lia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dik%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Motiv%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(vall%C3%A1s)


5. oldal: 

A hivatkozott oklevél jól olvasható szkennelt képe 

 



7. oldal: 

A három időeredmény kiderítése komoly papír alapú kutatómunkát igényel, most mellőzöm. 

Legalább lesz indok még egyszer a témához nyúlni! 

.    .     .   

 

7-8. oldal: Cikkek kincsestára! 

A HAJDÚ-BIHAT Napló TÁJ-KÉP mellékletében sok írásunkat közölték. Ilyen cikkekre 

bukkanhatunk honlapunkon a megadott linkeken: 

 

 



 

 

 





  



 

8. oldal: A megadott linkről megnyitva a dokumentum elemei helyenként összecsúcsnak. PDF fájl 

formátumban mellékelem következő honlap cikként 
 

A CENTENÁRIUMI XXI. HAJÓS ALFRÉD 

úszó emlékverseny jegyzőkönyvéből 

1996. június 8 – 9.  



9. oldal: 

Néhány kép kedvcsinálónak Balatonalmádiból 

 
http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/p1012479.htm Kovács Lukácsné: Megvan a kupa! 
 

 

http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/p1012493.htm Törös Lajos és Rentka László 

 

http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/p1012479.htm
http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/p1012493.htm


 
 

 
http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/05obo1.htm  

 

http://www.dszuk.hu/fotok/05obol/05obo1.htm


 

12. oldal 

Horváth Gábor azóta 15 éves lett. Húgával, Dórival edzéseinket gyakran látogatja, a látássérült 

gyerekek úszóversenyein mindketten szép sikereket érnek el. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Hu 
„Hugi nénivel” 

 

 

(2013-ban)…ebben a váltóban úszott Horváth Gábor 8 éves látássérült kisfiú, aki 1 óra 9 perc 

51 mp alatt édesanyja irányítása mellett úszta le a Hajós Alfréd mérföldet. 

 

 

 

Nem mellesleg Gábor 2018-ban 55 perc alatt teljesítette az 1200 métert… 


