
A vízi bajnok 

Az Arany János Gimnázium tízedik osztályos tanulójával, Szurovcsják Ivettel 

készítettünk interjút. Sok érdekes információt megtudhattunk róla és az úszó 

edzésekről. Szerencsénkre egy úszóedzésen sikerült beszélnünk vele, így 

megkaptuk a választ mindenre, amit tudni szerettünk volna. 

Természetesen az első kérdésünk az volt, mégis mióta űzi ezt a sportot, és 

miért is ezt választotta. Mosolyogva azt a választ kaptuk, hogy lassan már tíz 

éve, óvodás kora óta úszik. Nagy volt az esélye annak, hogy az úszás lesz az ő 

sportja mivel édesanyja is úszó volt, sőt még a bátyja is – Ádám, aki szintén 

iskolánk tanulója - az úszást választotta hobbijául. Mint azt megtudtuk, 

anyukája nem tervezte, hogy lánya versenyszerűen fog úszni. Ivett azonban 

egyre jobban megszerette a vizet és magát a sportot is, így az élete részévé 

vált, különösen mellúszásban kiemelkedő. Hét közben reggeli edzések 

alkalmával 2 órán keresztül úszik, majd a délutáni edzésekkor 3-tól 6-ig 

edzenek. Ebből egy óra szárazföldi edzés, a fennmaradó idő pedig szintén 

úszás. Azt hihetjük, a hétvégén pihenhetnek a sportolók egy ilyen kemény hét 

után, azonban Ivették szombaton is 8 órától 10-11 óráig a vízben tartózkodnak. 

Ennyi edzés mellett nem is csodálkoztunk, hogy nagyon nehezen tud tanulni.  A 

család és az iskola támogatása nélkül nem tudná összeegyeztetni a  tanulást és 

a sportot. Mint minden sportolótól, tőle is megkérdeztük, volt-e olyan időszak, 

amikor gondolkodott abban, hogy befejezi az úszást. Válaszul azt kaptuk, nem 

csak gondolkodott, de volt is egy év, amikor befejezte a versenyszerű 

sportolást, és bár ekkor is heti három alkalommal eljárt úszni, valahogy úgy 

érezte, neki vissza kell mennie  versenyezni. Ezt erősítették benne a 

csapattársai és az ismerősei is, így hát folytatta ott, ahol abbahagyta. 

Eredményei hosszú sorában a legnagyobb sikere 50m mellen  2014-es ifjúsági 

országos győzelme, 100m mellen az ezüstérme, valamint 100m mellen ífjúsági 

európai döntőben való szereplés. Célja továbbra is országos és európai 

bajnokságokon eredményesen versenyezni.  
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