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A cikk az 1995. augusztus közepén rendezett Öbölátúszásról szól két debreceni korosztályos harmadik 

helyezés kapcsán. Kis kupát tartunk a Hatvan utca 1-3. sz. alatti Fotó műteremben készült beállított képen a 

dekorációs oszlopon. Az utasításra lezserül zsebre dugott kéz énidegen pózom. 38 évesen a DISZ 

úszószakosztályának tagja vagyok és a cikk megírásakor és megjelenésekor igaz az az állítás, hogy Jelenleg 

a gyulai szenior úszóbajnokságra készülök, amelyre a cikk megjelenése után három nappal került sor.  

Nagy Zoli, aki 2020. november első napjaiban 82 évesen hunyt el, itt 57 éves, és szintén a gyulai 

szeniorbajnokságra készül, majd szeptemberben az olaszországi szenior Európa-bajnokságra. A gyulai 

verseny sikeres debreceni összefogást, 21 dobogós helyezést, a csapatverseny előkelő 6. helyét hozta, és még 

abban az évben október 8-án, tehát a gyulai verseny után 43 nappal megalakítottuk a Debreceni Szenior Úszó 

Klubot.  

 



1995 augusztusában vagyunk, az Öbölátúszás után néhány nappal. 

Nagy Zoli,  aki  már  régóta indult  szenior  versenyeken,  

biztosított  róla,  hogy az Öbölátúszáson  elért  harmadik  

helyezésünk  jelentős eredmény,  és erről egy cikket kell  

megjelentetnünk a Naplóban, méghozzá profi fotóval. 

A műtermi fotó másik, vidámabb változatát fénymásolat 

formájában találtam meg. 

Fehér  háttér  előtt  világos  ruhában –  sötét  háttér  előtt  

több  látszott  volna  belőlünk!  2020  decemberében kék  

háttér szerkesztésével javítok a helyzeten. 

 

A  cikkben  felsorolt   többi  debreceni  résztvevő   közül  

Lövei Zsolt,  Rentka Lászlóné,  Dézsi István   és  Torkos  

Csaba szintén  indultak a gyulai versenyen, Matics Attila 

és Sárdi Csilla egyéb rendezvényeink résztvevői voltak. 

 

                       

 

                                 



 

        1995. augusztus 26., Gyula, először indultak a debreceniek Hajdú-Bihar megye színeiben (a megyék és 

a főváros egyesített csapatai között számolták a pontversenyt). Akkor még egy napos volt a gyulai országos 

szenior úszóbajnokság, és minden versenyző csak két egyéni számban indulhatott. A váltók kiírásánál egy 

szigorú szabály került bele a kiírásba, nevezetesen az, hogy valamennyi váltótagnak azonos korcsoportúnak 

kell lennie. Így a 21 fős debreceni csapat csak egyetlen váltót tudott kiállítani. Évekig bombáztuk javaslatokkal 

a rendezőket, míg a korcsoport szabályait a nemzetközi versenyeken is alkalmazott össz életkor számításúra 

mérsékelték. Természetesen valamennyi váltótagnak szenior korúnak és azonos csapathoz tartozónak kellett 

lennie. Ez az újságcikk 1995. szeptember elején jelent meg.  

 

 

Gőz József újságíró, triatlonista gyakran megjelent 

az Újkerti tanuszodában a DISZ úszószakosztálya 

edzésein. 

Korábban az Egyetemi Életbe szánt, az egyetemi 

sportról szóló írásaimmal évekig őt kerestem, mint 

felelős szerkesztőt. 

Mint kiderült, nem csak sportolni járt hozzánk, 

egyúttal „dolgozott” is: a rövidebb-hosszabb 

beszélgetésekből újságcikkek is kerekedtek. 

A Vízre száll a DISZ-úszószakosztály pontosan hét 

hónappal klubunk megalakulása előtt mutatja be az 

általunk szervezett változatos úszóéletet, uszodai 

tevékenységet.  

 

 

 

 



 

 

A Mai Nap című független debreceni 

napilapban 1995. október 2-án, hétfőn 

megjelent Három Rentka egy 

medencében című Gőz József-írás az 

előző napi vasárnapi tanuszodai 

foglalkozásunk beszélgetéseiből állt 

össze, és a közelgő klubalapításra 

invitálta az olvasót. 

1995. október 8-án 38 alapító taggal 

megalakultunk! 

 

Utána a szokásos vasárnapi úszó-

foglalkozásra is sor került… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. december 12-21. 


