
Újabb sikerek a BVSK életében 

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium idén ismét nagy 

sikereket ért el az Úszó Diákolimpia megyei döntőjén. Úszószakosztályunk, a Báthory Vízi 

Sportkör felkészülten, rengeteg edzéssel a háta mögött állt rajthoz február 21-én és 28-án. 

Mindannyian izgultunk a verseny előtt. Bár sokan már hetedik éve úszunk az egyesületben és már 

rutinosnak mondhatjuk magunkat, nincs olyan diákolimpia, ami előtt nem félnénk. Tudtuk, hogy a 

rengeteg befektetett munka gyümölcsöt hoz, ha mindenki mindent belead, és koncentrál. A verseny 

során rengeteg testi és mentális megpróbáltatás ért minket, hiszen nem csak magunkért izgultunk, 

hanem minden egyes futamban, ahol egyik társunk úszott ugyanúgy éreztünk, mintha a helyében 

lettünk volna. Így fáradtan, de nagyon elégedetten léptünk ki a mátészalkai uszodából és büszkén 

mondhatjuk, hogy ez volt az eddigi legeredményesebb megyei diákolimpiánk. 

 

Eredményeink: 

Sira Márk 50 m mellúszás 2. hely 

Vasvári Kende 50 m mellúszás 3. hely 

Berettyán Csilla 50 m mellúszás 2. hely, 100 m hátúszás 2. hely 

Csapos Zsolt 100 m hátúszás 1. hely 

Fülep Zsombor 100 m hátúszás 3. hely 

Ökrös Nelli 100 m mellúszás 1. hely 

Berettyán Anna 100 m gyorsúszás 1. hely, 100 m hátúszás 1. hely 

Kónya Fanni 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Ferenczi Dominik 100 m mellúszás 3. hely, 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Csapos Diána 100 m mellúszás 3. hely, 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Gavallér Kevin 100 m gyorsúszás 1. hely, 100 m hátúszás 1. hely, 4x50 m gyorsváltó 1 hely 

Ökrös Fanni 100 m mellúszás 1. hely, 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Pelyák Lejla 100 m gyorsúszás 1. hely, 100 m hátúszás 1. hely, 4x50 m gyorsváltó 1 hely 

Lakics Dániel 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Kónya Norbert 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Gáll Péter 4x50 m gyorsváltó 2. hely 

Tóth Dániel 100 m mellúszás 2. hely, 4x50 m gyorsváltó 2. hely 

Karczub János 4x50 m gyorsváltó 2. hely 

Máté Márton 100 m hátúszás 2. hely, 4x50 m gyorsváltó 2. hely 

Czakó Boglárka 100 m mellúszás 1. hely, 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Makó Anett 100 m gyorsúszás 2. hely, 100 m mellúszás 3. hely, 4x50 gyorsváltó 1. hely 

Kínál Panna 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Kovács Réka 4x50 m gyorsváltó 1. hely 

Vasvári Kende, Berettyán Csilla, Fülep Zsombor és Berettyán Anna kivételével minden diák 

iskolánk tanulója. Összegezve 11-szer álltunk a dobogó tetejére, tehát 14 fő képviseli majd 

iskolánkat az országos döntőn. Mindannyiuknak gratulálunk! 

Nem tudjuk elégszer megköszönni Gavallér Zsolt és Csapos Zsolt tanár úrnak az áldozatos 

munkáját, illetve az iskolavezetőségnek és az egész tanári karnak! Ők azok, akik mindenben 

segítenek minket, hogy a kemény munka után együtt örülhessünk ezeknek a csodálatos 

eredményeknek. Reméljük, hogy minden elkövetkezendő versenyünk legalább ilyen sikeres lesz, de 

addig is még sok edzés és kitartó munka vár ránk. 
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