
Bérczi Eszter

Márcotiuh2s     13.,     il16:0a0d327  · 
A mai edzést dr.Rentka Laci emlékúszásához csatlakozva Veszprémben közösen -3000 m 
Miri, 3000 m Zsófi - leúszta

Mátmrc6i6u0sgafn     1u3a.t,     136:4hd5  · 
Drága Lacink, Rentka Sir, Doktor Úr, Lucius Mester,
különös emlékúszás szerveződött ma Gyulán a tiszteletedre: 1200 m-et úsztunk sok-sok 
tanácsodra gondolva a születésnapod alkalmából, a végén, ahogy mondtad mindig: "már fájt".
Ebből tudtuk, hogy hasznos volt, hogy méltó volt, hogy igaz volt, mert nem az fájt, hogy a 
200 m pille (Fodor Gyuri, Gyula), a 200 m hát (Szabó Ati, Debrecen-Budapest) vagy a 200 m 
mell (Tóth Szilárd, Gyula) tempózása közben átértékelhettük a medence hosszát, hanem hogy 
veled mindezeket - a kedvenc számaidat - sosem fogjuk tudni leúszni. Mi hárman, miattad is 
lettünk, maradtunk barátok, tartunk még össze a medencében, és sajnos ritkán, de annál 
nagyobb örömmel azon kívül is. Miattad a 2000-es évek elején volt Debrecenben EGY 

https://www.facebook.com/rentka.laszlo.7/posts/3274030746201730?__cft__%5B0%5D=AZUJFf3RDSEm8YWUmRpC9uVyGwBoY8sdBHaqO8wdpveCoW5CyVlHXZGeAvlR7cAg8d6D0Dbc1OSN4lTuS53RnUfQ9W-aaBGxe_YCboSLvSSdwGXYCoIv1F3zSBYp16M_gsFr3AZWGwmdLkXS_AZvBGWA8tYU4_bGG6g3EWzc-AWpo8LXeB7omLnwygGfeOJoeXXmFKInKC4iIN9CPfkZkHzM&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/293417710729200/posts/7015197818551122/?__cft__%5B0%5D=AZXOoDcZZhaXMgfwqWD-FMBTgiimGSytUgQsitXWiD0EoZB_Ng4ZjfFGeyoph2pdRBqoyLyZEVHEk8hSeVuzKm29tmPgE_XU6hEkqMBXwFE2eIBAzQWxWMNA__wQtYmNS2oiUTh2EXSb1MykA7mAnHRsLm_-YvEJ7YwXLy1GW2DPseArFGvaKv7z6T6iIFYTuu4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/293417710729200/user/1551602811/?__cft__%5B0%5D=AZXOoDcZZhaXMgfwqWD-FMBTgiimGSytUgQsitXWiD0EoZB_Ng4ZjfFGeyoph2pdRBqoyLyZEVHEk8hSeVuzKm29tmPgE_XU6hEkqMBXwFE2eIBAzQWxWMNA__wQtYmNS2oiUTh2EXSb1MykA7mAnHRsLm_-YvEJ7YwXLy1GW2DPseArFGvaKv7z6T6iIFYTuu4&__tn__=-UC%2CP-R


CSAPAT, tele "fiatallal", bátrakkal, tehetségesekkel, miattad megismertük és SZERETTÜK 
EGYMÁST ÉS A VIZET! 
Mindannyiunknak mentor voltál, motiváló edző, széles látókörű orvos, egyfajta lelki, 
szellemi, persze fizikális vezető is, de legfőképpen és elsősorban: megbízható BARÁT. 
Köszöntünk immár az Égben és gondolunk rád még sokáig a Földön, szeretettel Gyuláról: Ati,
Gyuri, Szili.

Zsófia Erdőhátiné Bocskai

Mátmrc6i6u0sgafn     1u2a.t,     106:1hd8  · 
A mai edzésünket dr.Rentka Laci emlékúszásához csatlakozva úsztuk.1250 m Gyöngyi, 1200 
m Zsófi Szentesi Delfin Úszóklub 

https://www.facebook.com/groups/293417710729200
https://www.facebook.com/groups/293417710729200/user/100001878785681/?__cft__%5B0%5D=AZWGzg3eM623YkM-WHYNiPYFmD1dL-ZiPLzqBwW0EsogFBXawLPmriG2QGSSK6_bPj6--zziP4-SQEg7j2RidycCY1sl0uvMORqib_Z305w08uAPwg4WMu0bd3UKH3eZDGR6kRLYWmpasqkGX2-WUVFVCntk1Q_EhF9yzGZl6YQvXm7GqtVCydX6ANbfRL66Aog&__tn__=-UC%2CP-R




András Kőhalmi

uMárciusS0pt     0182.61,     17r1:88fc10  · 
Az Érdi Vízisport szenior részlege 29 fő is leúszta a 100x50-et  29 770 méter, 1 fő 94X50  
Rentka Laci emlékére. Összesen 91 350 méter. 

Hajdú Bence úszóedző küldött a Búvárklub és DSI csapatok 03.12-én tartott versenyeiről 
eredményeket, amit felajánlottak:

- Kecskemét - Bácsvíz kupa uszonyosúszó verseny ( első csatolt fotó - a képeken a teljes 
csapat szerepel)
  1. Hely Debreceni Búvárklub gyermek 4x100 uszonyos gyorsváltó
  (tagjai: Vad Marcell, Simion Artúr, Mocsár Gábor, Szilágyi Marcell) 
  Időeredmény: 4:27,63

- DSI (a2-3. képek tartoznak ide)
 Legkisebb korosztály:
1. Helyezés Erdős Luca 200 méter gyors  2;50,13
Ribár Gábor csapata 
1. Helyezés Kovács Kitti 200 hátúszás 2;30,64
Szalinszky Balázs csapata 
1.helyezés Orovecz Patrik 400 gyorsúszás 4;46,64

https://www.facebook.com/groups/293417710729200/posts/7009775575760013/?__cft__%5B0%5D=AZW0-NghBSaleJXUqZserb0XMmtElxYbwbK6Y5-teYYhtwmI0cVCXcJfzXt76kcgRORYtnOz5rYDiHToeuRFf88pv0rz24z4PJluCnub5Fwaj0TIk5UfIKzWdIaa14_99trAmaZFkJcEeZTX8B89B-LLrkhFIGReUe5r99YWvwSV3RvVoLXB9uFqr6bLudL9TxU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/293417710729200/user/100044825391665/?__cft__%5B0%5D=AZW0-NghBSaleJXUqZserb0XMmtElxYbwbK6Y5-teYYhtwmI0cVCXcJfzXt76kcgRORYtnOz5rYDiHToeuRFf88pv0rz24z4PJluCnub5Fwaj0TIk5UfIKzWdIaa14_99trAmaZFkJcEeZTX8B89B-LLrkhFIGReUe5r99YWvwSV3RvVoLXB9uFqr6bLudL9TxU&__tn__=-UC%2CP-R





