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megalakításához vezető évtizedekről  
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Gyermekkori úszópajtásaimmal és húgommal 

1968 körüli a fotó, a Margitszigeti Sportuszodában készült egy korosztályos bajnokságon. 

Az első sorban Molnár András (1959), Rentka Éva (1959) és Polonkai Imre (1959), 

a hátsó sorban Rentka László (1957) és Fürst Péter (1958) 

    Négyen debreceni szenior úszók lettünk: Molnár András, Polonkai Imre és Rentka László az atléta Palczert Lászlóval 

(1959) kiegészülve 1995-ben a számunkra „történelmi” gyulai országos szenior úszóbajnokságon a 4x50 m-es 

gyorsváltóban bajnokságot nyertünk!  

 

 

 

   Mint minden tanulmányt, kezdhetnénk ezt a visszaemlékezést is azzal, hogy már 

az ókori görögök is… Vagy idézhetnénk a perzsa és macedón hadászati búvárok, 

a polinéziai, arab, japán és koreai gyöngyhalászok történeteiből, 

elkanyarodhatnánk Búvár Kundig, felidézhetnénk a vízimajom elméletet. 

 

 

 

   Wesselényi Miklós 1836-os Tihany – Balatonfüred közötti úszásából nőtt ki a 

Tihanyi Öbölátúszás, Hajós Alfréd 1896-os olimpiai győzelmére (100 méteres és 

1200 méteres gyorsúszás) a debreceni úszók több hagyománya épült, köztük a mi 

„Hajós Alfréd-mérföld” úszásunk és 33 órás váltóúszásaink is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
A Debreceni Gőzfürdő személyzete 1925-ben a kádasfürdő épülete előtt. Az első sorban középen nagyanyám, 

Rentka Árpádné Körmöczy Róza, balján nagyapám, Rentka Árpád ül. (Az ő édesapja, Rentka János már 1872-

ben a Feredőházban dolgozott.) Mögöttük az ajtón az úszók plakátja… 

 

Édesapám, Rentka László is versenyzett, Puskás Pállal úszótársak voltak. 1948-tól úszóedzőként számos 

későbbi szenior úszó mestere volt. 

 

 
1956, Margitszigeti Sportuszoda 

Krasznai Róbert (1940) 16 évesen, Rentka László (1918) 38 évesen,  

Krasznai Géza (1937) 19 évesen 

 

Ezzel a fotóval még részletesen foglalkozom: Krasznai –  Rentka fotók 



 
Balla Mária, Rentka László, Gulyás Ákos, Ludmány Éva 1963 körül 

 



Egy részletes interjú idősebb Rentka Lászlóval Sütő Mónika volt úszó tollából 



  
 

 
 
A Nagyerdei Strand és a „33 méteres” Fedettuszoda második otthonunk volt. 



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

idősebb Rentka László (1918-2014),  

Rentka Éva (1959) 

 

 

 

 
A Debreceni Sportiskola 1980. évi évkönyvéből: Az edző, Rentka László és a békák – Jenei Ágnes, 

Debreczeni Zsolt, Meleghegyi Balázs és Rajmüller Zita.  



 

 

A 66 éves Rentka László és a 63 éves Puskás Pál a gyulai szenior országos bajnokságon, amelyen a Szolnokon 

élő Krasznai Géza dr. meghívására Szolnok megye színeiben indultak. Mögöttük Puskás Pálné Klárika.  

A dátum 1984. szeptember 2. Adriány István és Sztanek Ferenc nevére emlékszem még a csapatból. 

 

 

Miklós Attila összeállításából is látható, hogy jóval a debreceni klub megalakulása előtt már több későbbi 

klubtag járt szenior versenyekre: 

 

 

Akik már 1995 előtt is szenior úszók voltak 
 

Az 50 méteres medencében rendezett versenyek esetén 1972-től, 33 1/3 méteres medencénél 
1994-től, 25 méteres medencénél 1995-től állnak rendelkezésre adatok. Akkor még nem 
Debreceni Szenior színekben indultak (a nevek mellett első szereplésük éve): Puskás Pál 1976, 
Krasznai Géza Dr. 1977, Krasznai Róbert 1980, Selmeczi János 1983, id. Rentka László 1984, 
Rentka László Dr. 1988, Gombkötőné Tóth Ilona 1990, Dunay Zoltán 1991, Nagy Zoltán 1992, 
Papp Katalin Dr. 1992, Laczkó Tibor Dr. 1994, Szabados József 1994, Lövei Zsolt 1994, Katona 
Judit 1995 



 
Az Újkerti uszodában a volt tanítványokkal. Ez a fotó szerepel Rentka László 75 éves születésnapi 

meghívóján, amely 1993-ban, tehát a klub megalakítása előtt volt.  
 

 
75. születésnapján nosztalgia edzést tartott az egykori tanítványoknak. 

 

 



 
Apánk idős korában is kiállt unokájával, Legoza Józseffel és két gyermekével, Legoza Évával és a lobogó 

hajú Rentka Lászlóval. Egy 1994-1995 körüli újkerti versenyen készültek a fotók, valószínűleg 50 vagy 100 

métert úszunk. Hivatalos sajtófotó sorozatnak nézem. 

 
  



 
Az egyetemi úszócsapat talán a legnagyobb utánpótlást adta a felnőtt korban is sportolni vágyók 

közösségének, ráadásul számos városból, ottani sportmúltjukat magukkal hozva kötöttek ki Debrecenben az 

úszók.  

1983, az ezüstérmes női vegyesváltó tagjai: Káldi Ildikó, Tancsik Andrea, Mechler Andrea, Pelle Judit.  

A többiek kilétét lehet találgatni! 

 
 



  
 

 

A debreceni egyetemek 

úszósportjának 1964-1984 közötti 

történetét az Egyetemi Életben két 

részes írásban dolgoztam fel. Az 

orvosi egyetem (a DOTE) jelentette 

a fő vonulatot, innen a cím, de a 

többi debreceni egyetem 

hallgatóinak eredményeire is 

kitérek. 

 

2006 novemberében, a Debreceni 

Sportuszoda átadása után évekig 

közös edzéseink voltak a jelentős 

számú egyetemi csapattal. 

Együttműködésünk azóta is tart.  
 
 
 

 
 

 



1992-ben az Oxigén triatlon klub olimpiai váltóján már 

Hajdú-bihari Senior Úszók néven úsztunk 12-en. 

Krasznai Róbert kezdte az úszást. 

 

A DISZ úszószakosztálya volt az előző 

sportegyesületünk, amelynek keretében  a rendszeres 

edzéseket, amatőr úszóversenyek rendezését, a többi 

vízisportoló meghívását, a Hajós Alfréd-mérföld 

úszásokat elkezdtük.  

 

Hogy teljes legyen a felsorolás eddigi fő szervezeti 

kereteinkről: DVSC, Debreceni Dózsa 

SE, egyetemi úszócsapat, Oxigén 

Triatlon Klub úszó szekciója, Dr. 

Rentka László és sportbarátai, DISZ 

úszószakosztálya 

 

A Kihívás Napja 1992-ben és 1993-ban nagy 

szervezéssel, sok óvodai, iskolai, sportegyesületi és 

munkahelyi társaság csatlakozásával járt. Rendeztünk rajzkiállítást, többször szerepeltünk a Nemzeti sportban és a 

Hajdú-Bihari Naplóban, egy 4000 fős ingyenes Strandi rendezvény lebonyolításában is részt vettünk. Újságot is 

kiadtunk! 



           

      
A különleges úszások – például Lövei Zsolt tiszai Béke-úszása, a 10 

km-es Cetrend úszások vagy a 33 órás váltóúszás – mindig 

összehozta a nagyobb teljesítményre vágyókat.  

 

Az edzések és a versenyzés újra kezdése 

idősebb korban a régi társakkal 

önmagában egy nagy kaland! A hasonló 

érdeklődésűek közösségéhez, az egy 

csapathoz tartozás érzése általános 

emberi igény. 

 

        Kell egy csapat!    (Régi idők focija) 
 

 

2020. december 19-21.                                                   


