
Dr.Rentka László emlékúszás

Laci hirtelen távozása után sok úszótársunkban maradt fájdalmas hiányérzet, aggodalom és
tanácstalanság a  klub  további  működésével  kapcsolatban.  Ezt  az űrt  próbáltuk  betölteni  a
születésének 65. évfordulójára szervezett rendezvényen.

Az emlékúszás igazi közösségi élmény lett, megvalósítva azt a szándékunkat, hogy közösen,
méltó  módon  idézzük  fel,  mit  kaptunk  Lacitól,  mik  azok  az  értékek,  melyeket  tovább
szeretnénk vinni.

A rendezvény vetítéssel kezdődött, amely előtt Laci lánya, Anikó és húga, Éva ismertette a
tervezett  programot.  Felesége,  Anikó a klub hőskorszakáról  idézett  emlékeket.  A DSZÚK
DISZ / Demokratikus Ifjúsági Klub / néven indult a 90-es évek elején és nagy tömegeket
megmozgató,  „őrült  ötletnek”  tűnő  24  órás  rendezvényeivel,  1200-as  váltóival  nagy
népszerűségre  tett  szert.  A  hangulathoz  hozzátartozott  az  éjszakai  szendvicskészítés,  a
váltótársak hajnali ébresztése, családtagok, kisgyermekek, nagykamaszok, nagyszülők aktív
részvétele  is.  Ezt  követően  Anikó  arra  biztatta  az  úszótársakat,  hogy  ők  is  osszák  meg
emlékeiket.

Elsőként dr. Dobrossy István ügyvéd mesélt a DISZ-es kezdetekről, hogyan segített Lacinak a
megálmodott  klub  megalapításában,  melynek  hangulatos  rendezvényein  munkatársaival  és
klienseivel nagy örömmel vett részt.

Sokan hozzászóltak még, a gyermekkori barátok és az érettebb korosztály a családi kötődést
is kiemelve,  amely id. Rentka László edzőhöz is kapcsolta őket. Mások megismerkedésük
történetét  mesélték  el,  melynek  lényege  mindig  ugyanaz  volt:  pár  percen  belül
ismeretlenekből jó ismerősök és a klub oszlopos tagjai lettek. Ismét mások azt emelték ki,
milyen  sokat  jelentett  számukra,  hogy családjuk,  gyermekeik  is  részesei  lehettek  a  közös
úszásoknak, megtapasztalva a közösség erejét, felejthetetlen élményeket szerezve.

Az emlékek idézése közben Laci fiai, László és Ádám segítségével képek százait nézhették
meg a jelenlévők, melyeken jellemző módon nem csak Lacit és családját, hanem önmagukat
is felismerhették, hiszen a közösségi lét fontos volt Laci számára.

A rendezvény további részében, 10-14 óra között pezsgett a víz a 25 méteres medence hat
pályáján,  pont,  ahogy  Laci  szerette.  Kicsik  és  nagyok,  fiatalok  és  örökifjak,  profik  és
amatőrök csapattá szerveződve váltóztak, vagy egyéni célokat teljesítve rótták a hosszakat,
közben meghitt beszélgetésekre is sort kerítve. 

Számadatok az emlékúszásról:

Egyéni úszás (1200 m):                       33600 m

Legnagyobb egyénileg teljesített táv: 10025 m

64x25 m-es váltóúszások:                   14400 m

1200 m-es váltóúszások:                      8400 m

Összesen:                                             66425 m



Remélt célunk volt, hogy a szimbolikus 65 km-t teljesítsük a Debreceni Sportuszodában, ami 
örömünkre sikerült is.

Debrecenen kívüli helyszínen emlékező úszótársaink által jelentett méterek száma: 61 650 m

Köszönjük  mindenkinek,  aki  az  esemény  megszervezésében,  lebonyolításában  részt  vett,
Debrecenben vagy más  helyszínen váltótagként,  vagy egyéni  távok teljesítésével,  emlékei
megosztásával  hozzájárult,  hogy  méltó  módon  ünnepeljük  meg  Laci  születésének  65.
évfordulóját. 

A Rentka család


