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Egy nappal korábban reménytelenül esett az eső, de szombatra eljött a világosság, gyönyörű napsütés 

várta a több mint 200 résztvevőt, köztük szomszéd országbelieket. A beléptetéshez oltási igazolvány, 

személyi és hőmérsékletmérés dukált reggel 9-10 között. A szabadtéri 33 1/3 m –es medencében 

zajlott a verseny, kézi időméréssel. Akinek nem jutott ideje bemelegíteni, annak kapóra jött a 

kígyóúszás. Egymás után vízbe ereszkedtünk az egyik lépcsőn, majd a kötelek mentén, követési 

távolságot tartva úsztunk és a medence végénél átbukva a kötél alatt folytattuk visszafelé. Aki leúszta, 

az 273 m-t teljesített, aminek jutalma egy smile-s érmecske volt. Ezután körbeálltuk a medencét, 

következtek a megnyitó beszédek, Pólyáné Téli Éva főszervező és Szabó Zoltán Ferenc polgármester úr 

köszöntötték a résztvevőket. A járvány idején ez az első országos versenyünk, eljött tehát a remény. 

Szomorú és megható pillanatok következtek, megemlékezés az utóbbi évben elvesztett 

sportbarátainkról. Többen is búcsúztak Vermes Albántól, olimpiai és Európa bajnoki ezüstérmes 

társunktól. Hódmezővásárhelyen 2020. nov. 7.-én még együtt úszhattunk Albánnal, ám 2021 

februárjában egy alattomos betegséggel harcolva, mindössze 63 évesen tért át az örök vizekre. Mi 

debreceniek 2020-ban veszítettük el Nagy Zoltánt (82) és Jászó Istvánt (72). Rövid nekrológban 

emlékeztem meg róluk. Zolival még együtt úsztunk 2020 februárjában Százhalombattán.  

Ezek után kezdődött a verseny forgataga kézi időméréssel: nagy csaták résztvevői és tanúi lehettünk. 

A maroknyi DSZUK csapat több helyről verbuválódott (Debrecen, Miskolc, Derecske) és a hét fős 

csapatban négyen voltak „újoncok”. Kiválóan teljesített a fiatal férfi 4 x 33 1/3  m-es váltó Terdik Ákos 

vezérletével, ők szerezték az egyetlen aranyérmet 1:12:05-es kiváló idővel. Helytállt a 4 x 33 1/3  m-es 

mix vegyes váltónk is, amelyik az erős mezőnyben 5. lett, igaz a végeredményt nem tudjuk. Lehetett 

ebédelni a helyszínen, majd 14 h után folytatódtak a versenyszámok. Régi, ám első osztályú, nem 

tolakodó, kellemes retró zenét kevertek a tinédzser korú DJ-k. 

Voltak családi váltók, és idős sporttársak jutalmazása szép kupákkal. A verseny este 6 körül végetért, 

de a baráti beszélgetések tovább tartottak. Győzött a barátság és a szeretet. Megtudtuk, hogy lesz 

Gyula augusztus utolsó hétvégéjén. Találkozzunk ott ismét, jó egészségben !   

Addig is, köszönjük Szentes ! 

 


