
 

Családom és Csapatom számos tagja indult Gyulán az 

Idősebb Rentka László emlékszámokban 

Dr. Rentka László összeállítása 

 

 
2018-ban a Mesterek és tanítványok – Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért szlogenű   

élménykülönítményes csapatunk egy éven keresztül a Bátor Táborért úszott. Közülük többen a gyulai szenior ob-n 

az idősebb Rentka László emlékszámokban is elindultak. A Rentka-család tagjai a gyulai versenyen néhány 

csapattárs társaságában: Dr. Rentka Anikó, Dr. Batta Gyula, Gazda Zsuzsa, Dr. Rentka László, Legoza Éva született 

Rentka Éva, Bihari Árpád, Rentka László, Rentka Ádám.                                                                                                          

                                                                                                                        Gazda Zsuzsa gépével készült a fotó 

  Feleségem, Dr. Égerházi Anikó lemaradt erről a csoportképről 

 



 
 

A Rentka-unokák Bátor Táboros vállalásuk részeként indultak el Rentka nagyapa emlékszámaiban. 

Bemutatkozásukat mellékelem: 

 

 

Mesterek és tanítványok  
Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 
 

A Rentka-unokák  
úszása Nagypapa, idősebb Rentka László emlékére 
 
 

Bemutatkozó képünkön a Nagyerdei Strandon, a „négyméteres” melletti medencénél mi, a 
Rentka-unokák rajtra készen állunk, Nagypapa edzést tart nekünk. Amikor 1997-ben, több, mint 
húsz évvel ezelőtt ez a fotó készült, még minden szebbnek és egyszerűbbnek látszott… Nagyapánk 
a sportra és a tanulásra trenírozott bennünket, amiből még most is sokat profitálunk. 
 
Mi, a Rentka-unokák is csatlakozunk a Mesterek és tanítványok csapatához. Bár egyikünk sem lett 
úszóversenyző, 2018-ban Nagypapa születésének 100. évfordulójára emlékezve igyekszünk 
rendszeresen eljutni az uszodába, indulunk az áprilisi Rentka László emlékúszáson, elmegyünk az 
abádszalóki Tisza-tó úszóversenyre, sőt a gyulai szenior országos úszóbajnokságon is rajthoz 
állunk! 
Kérjük barátainkat, ismerőseinket, fogadják örökbe egy-két leúszott kilométerünket, és a 
Támogatom jelzésű adományvonalon adakozzanak egy-két ezer forintot a Bátor Tábor javára! 
 
Adománygyűjtési tervünk 200.000 Ft 
 
 



 
Három Rentka-unoka a gyulai versenyen 2018-ban 

Balról: Rentka Ádám, Dr. Rentka Anikó és Rentka László 

 

Rajtuk kívül még 15 csapattag és számos segítő, támogató vett részt az egy éven át tartó figyelemfelkeltő és 

adománygyűjtő akcióban, amit ezen a fórumon is köszönök!  

 

A csapattagok megérdemlik, hogy bemutassam őket. Fotójuk, nevük, az általuk gyűjtött adomány összege és az 

adománygyűjtési tervük százalékos megvalósulása szerepel az alábbiakban, forrás a Bátor Tábor honlapja: 

https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/ 

 

 

 

Dr. Rentka László      CTRL+ a nevekre kattintva a csapattagok    

                 részletes bemutatkozása is elérhető! Az akció 2019-ben lezárult. 

Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

511 533 HUF 

102% 
 
 
 

 
 
 

Rentka Unokák 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

226 610 HUF 

113% 

https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/dr-rentka-laszlo/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/rentka-unokak/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/dr-rentka-laszlo/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/rentka-unokak/


 

 
 

 

Legoza Éva 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

114 951 HUF 

114% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bihari Árpád 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

168 100 HUF 

112% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gazda Zsuzsa 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

328 933 HUF 

219% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lengyel Stella Andrea 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

180 320 HUF 

120% 

https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/legoza-eva/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/bihari-arpad/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/gazda-zsuzsa/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/lengyel-stella-andrea/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/legoza-eva/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/gazda-zsuzsa/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/lengyel-stella-andrea/


 

 

 

 

Kovács Lukácsné Rozika 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor 

Táborért 

hosszú távú úszás 

100 033 HUF 

100% 
 

 
 

 
 
 
 

Bocskor Kitty 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor 

Táborért 

hosszú távú úszás 

137 100 HUF 

137% 

 

 

 

Tóth Zsófia Fruzsina és Bobaly Máté 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

150 000 HUF 

100% 
 

 

 
 

 

 

Kálóczy Zsuzsanna 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

hosszú távú úszás 

334 440 HUF 

66% 

https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/kovacs-lukacsne-rozika/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/bocskor-kitty/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/toth-zsofia-fruzsina-es-bobaly-mate/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/kaloczy-zsuzsanna/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/kovacs-lukacsne-rozika/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/bocskor-kitty/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/kaloczy-zsuzsanna/


66% 
 

 

 

 

 

Zimányi András 
Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor 

Táborért 

hosszú távú úszás 

139 150 HUF 

139% 
 

 

 

 

2018. február 08. - 10.  (Akciónk az Univer24 kecskeméti rendezvényével indult és egy évig tartott) 

Mesterek és tanítványok - Az úszók tizedszer fognak össze a Bátor Táborért 

2013. óta mi, a debreceni szenior úszók és a hozzánk csatlakozó sportbarátaink hét saját élménykülönítményes 

csapatot szerveztünk. A 2016. és 2017. évi Balaton-átúszás központi csapatszervezéseivel együtt 2018-ban az úszók 

immár tizedszer fognak össze a Bátor Táborért! 

100 éve született édesapám, idősebb Rentka László. Testnevelő tanárként, úszóedzőként szakmai igényességével, 

karizmatikus egyéniségével százak, ha nem ezrek sportpályafutására, sőt későbbi, civil életének alakulására gyakorolt 

jelentős befolyást. 

Húgommal és sportbarátaimmal, köztük számos Rentka-tanítvánnyal 2018. évi úszásainkkal, rendezvényeinkkel 

születésének 100. évfordulóján Mesterünkre, idősebb Rentka Lászlóra emlékezünk. 

Résztvevők együttes adománygyűjtési célja 

2 200 000 HUF 
Adományodat daganatos és krónikus beteg gyerekek élményterápiás táboroztatására fordítjuk. Felajánlásodat online 

fizetéssel, banki átutalással vagy postai csekk igénylésével is megteheted. Kattints ide! 

Összesen gyűjtött: 2 391 170 HUF 

 

      108 % 

https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/zimanyi-andras/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/esemenyek/az-uszok-tizedszer-fognak-ossze-a-bator-taborert/
https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/zimanyi-andras/


 
A gyulai verseny végén Tóth Béla, aki korábban négy alakalommal volt az élménykülönítményes csapatunk tagja 

(https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/toth-bela/), a lelátón Zimányi András bemutatkozó írására mutat. 

Zimányi András sporttársunk a következő négy nap során hosszában átúszta a Balatont! 

 

Zimányi András beszámolója honlapunkról: 

 

17. Balaton átúszás hosszában (meg)úszta és megírta Zimányi András (2018.08.13 18:00) 

 

 

A következő oldalakon a Bátor Tábort támogató „lila pólós” csapattagok és a Debreceni Szenior Úszó Klub többi 

tagja közösen ünnepli az élménykülönítményes úszókat, akik teljesítményükért oklevelet, kiemelkedő 

teljesítményéért Lengyel Stella és Bihari Árpád kupát vehetett át. 

A gyulai országos szenior úszóbajnokság második napján a rendezők engedélyével a dobogón köszöntöttük a 

csapattagokat. 

 

 

 

 

https://elmenykulonitmeny.hu/jotekony-sportolo/toth-bela/
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18balho.htm


         
   

       
 



 

 



 
 

A debreceniek eredményei a gyulai országos bajnokságon honlapunkról: 

15. A debreceni szeniorok eredményei az gyulai XLVIII. OB-n 2018.08.03-05-én összeállította Miklós Attila (2018.08.05 04:50) 

 

 

 

 

A következő oldalakon a Rentka-család tagjainak úszásait mutatom be 

http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18debgyu.htm


 
         Figyelmünket az 1-es pályára összpontosítsuk! 

 

 
        A Nagy Kékség… Fiam, Rentka László (hozzánk a legközelebbi pályán) klasszikus mellúszást mutat be 



 

 
Célbaérkezés az 1-es pályán, a túloldalról Dr. Balla Szabolcs fotózta. Szoros verseny volt! 
          

           
„Családi” eredményeink az 50 m-es férfi mellúszásban: 
                        VIII. kcs   3. Rentka Lászlc dr. 1957 Debreceni Szenior Ús 0:40,11 
                        II. kcs       4. Rentka Lászlc       1988 Debreceni Szenior Ús 0:47,66     Forrás: a hivatalos versenyjegyzőkönyv 
https://mszuosz.hu/sites/mszuosz.hu/files/verseny/jegyzokonyv/2018/dr-regele-karoly-emlekverseny-xlviii-gyulai-szenior-

uszoverseny-nyilt-palyas-orszagos-bajnoksag/jegyzokonyv-szenior-ob-2018.pdf 

https://mszuosz.hu/sites/mszuosz.hu/files/verseny/jegyzokonyv/2018/dr-regele-karoly-emlekverseny-xlviii-gyulai-szenior-uszoverseny-nyilt-palyas-orszagos-bajnoksag/jegyzokonyv-szenior-ob-2018.pdf
https://mszuosz.hu/sites/mszuosz.hu/files/verseny/jegyzokonyv/2018/dr-regele-karoly-emlekverseny-xlviii-gyulai-szenior-uszoverseny-nyilt-palyas-orszagos-bajnoksag/jegyzokonyv-szenior-ob-2018.pdf


 
50 m-es női mellúszás, a 6-os pálya mögött feleségem, Dr. Égerházi Anikó 

 

   
 

 

 

 

 



 

Vállsérülése miatt vízből indult. A 6-os pályán kapaszkodik, a rajtkő  

mögött kék sapkában húgom, Legoza Éva   

   

 

  

   

 

 

    

 

 

 

     

 

     

  

 

 

 

  

 

 

 



  
Családi eredmények:   VIII. kcs     4. Rentkáné dr. Égerházi Ani 1957 Debreceni Szenior Ús 1:10,95 
                                             VII. kcs     2. Legoza Éva                            1959 Debreceni Szenior Ús 0:52,21 
 

Rentka Ádám 100 méteres gyorsúszása  

   
Rentka Ádám a 3-as pályán rajthoz készül I. 



 

 
Rentka Ádám a 3-as pályán rajthoz készül II. – III. 



  
Ádám a 3-as pályán a futamban a második helyen tart a cél felé 

 

 

Családi eredmények:   VIII. kcs     2. Rentka Lászlc dr. 1957 Debreceni Szenior Ús 1:13,85 
                                                 I. kcs     5. Rentka Ádám       1991 Debreceni Szenior Ús 1:15,39 
 

 

Dr. Balla Szabolcs sorozatfelvétele Rentka Ádám rajtjáról és úszásáról külön dolgozatban látható. 

 

 

A következő képeken a 4-es pályán Dr. Rentka Anikó rajtol a 100 m-es gyorsúszásban. Három fotó Dr. Balla 

Szabolcs sorozatfelvételéből. A teljes sorozat külön írásban található. 

Családi eredmény:           II. kcs   3. Rentka Anikc dr. 1986 Debreceni Szenior Ús 1:30,22 

 



 



 
Én sem úsztam meg a sorozatfelvételt! A 200 m-es vegyesúszásom rajtja. Derékkímélős alig lehajlással, régi, 

karlendítéses rajttal. A levegőben majdnem utolérem a többieket… 

 

Dr. Balla Szabolcs sorozatfelvétele külön dolgozatban látható. 

 

Néhány perccel később már a lelátón vagyok, ahol Dr. Flóra Katalin csapattársunkat köszöntjük még a 2017. évi 

budapesti Masters világbajnokságon elért sikerei kapcsán. A világbajnokság 33 debreceni résztvevőjét – és Miklós 

Attilát, akit szervezőként a 34. csapattagnak tekintünk – több csoportban már korábban díjaztuk és ünnepeltük. 

Honlapunkon számos fotóval számoltunk be ezekről az eseményekről, és Dr. Flóra-Orosz Katiról és húgáról is sokat 

megtudhatunk Miklós Attila írásából: 

 

50. Debreceni szenior úszók oklevelei 2017-es évre összeállította dr. Rentka László (2018.01.04 11:00) 

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

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

4. Szentesi beszámoló III. összeállította dr. Rentka László (2018.02.19 10:30) 

5. Szentesi beszámoló II. összeállította dr. Rentka László (2018.02.26 08:30) 

41. Dr. Flóra-Orosz Katalin és Maier-Orosz Judit bemutatása készítette Miklós Attila (2018.12.25 18:15) 

 

A 2017. évi budapesti és balatonfüredi Masters Világbajnokság debreceni eredményeiről: 

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

 

http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17deb276.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17deb275.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18debsz1.htm
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18deb031.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18deb014.pdf
http://www.dszuk.hu/archiv/a18/18fokmoj.htm
http://www.dszuk.hu/archiv/a17/17bpvbos.htm


Visszatérek a gyulai lelátóhoz és Dr. Flóra Kati ünnepléséhez: 

 

  



  

 



 
A Debreceni Szenior Úszó Klub csapata 2018. augusztus 5-én, a gyulai verseny végén. Az utolsó képet 11 óra 43 

perc 44 mp-kor készítette Dr. Balla Szabolcs. 

 

 

A csapatról az első versenynap során is több fotó készült. Egyszerre sohasem sikerült mindenkit lencsevégre kapni! 



 
2018. augusztus 3-án, pénteken, az első versenynap végén készült a fotó 17 óra 35 perc 48 mp-kor  

   

 
2018. augusztus 3., 17 óra 57 perc 43 mp. Sokat kúsztak 22 perc alatt az árnyak! 

 



 
A gyulai verseny utóélete: 2018. november 18-án Hódmezővásárhelyen a csapatverseny kihirdetésekor 

csapattársaimmal utólag adtuk át az augusztusi gyulai szenior országos bajnokság idősebb Rentka László 

emlékszámaiban az abszolút első három helyezettek különdíját. (Gyulán „technikai okok” miatt nem volt rá mód.) 

A decemberi budapesti Évzáró Kupán további három díjazott kapta meg különdíját. 

Ezekről az eseményekről és a gyulai emléklap átadásokról külön cikket írtam. 

 
 

 
A gyulai versenytől ezekkel a hóeséses” képekkel búcsúzom. Rentka Ádám a 2-es pályán váltóban úszásra készül. 



   

  


