
„Aranyos” hétvége az országos úszó diákolimpián 

4 arany, 1 ezüst, 5 bronz, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

úszóinak hétvégi mérlege. A hódmezővásárhelyi uszodában péntektől vasárnapig tartott az országos 

úszó diákolimpia döntője. Az idén az eddigi legnagyobb csapattal, összesen 29 versenyzővel 

kvalifikálta magát iskolánk a döntőre. 

Már az első napon nagy volt az öröm, hiszen „B” kategóriában aranyérmet szerzett Mokos Csenge 

100m háton és e mellé még egy bronzérmet is 100m gyorson. Az „A” kategória versenyében Valent 

Gergő 7. lett 100m háton. A lányok (Tomasovszki Martina, Garai Gvendolin, Mágocs Dóra, 

Mokos Csenge) 4x50m-es gyorsváltóban pedig egy kicsivel lemaradva a dobogóról 4. helyen 

végeztek. 

A remek első nap után a második napon a III-IV. korcsoport „A” kategóriáé volt a főszerep, és a 

„profik” hozták is a tőlük elvárhatót és egy kicsit többet is. Kovács Péter 100m gyorson szerzett 

bronzérmet és elkezdődött az éremgyártás. Jöttek a 4. korcsoportos lányok és Hatházi Dórát nem 

tudták megverni sem 100m gyorson, sem 100m pillangón. Az eredmény két arany. Cserfalvi Olaf 

nagyot úszott 100m pillangón percen belüli idővel, így az egy évvel idősebbek között ezüstérmet 

szerzett. Ugyanezen a távon a III. korcsoportban Lengyel Áron a fiúknál, Sztruhár Jázmin a 

lányoknál bronzérmesek lettek. Az egyéni számok után jöttek a váltók és a Lengyel Áron, Csernyik 

Dániel, Barkóczi Roland, Kovács Péter összeállítású váltó nem talált legyőzőre: újabb arany. A 

lányokat is minden dicséret megillet a váltó szereplésért: a III. korcsoportos 4x50m-es gyorsváltónk 4. 

lett, a IV. korcsoportban, a lányok 5. helyen végeztek. 

A harmadik nap a legkisebbekké, az I-II. korcsoportosoké volt és nem jöttünk haza érem nélkül, 

hiszen a két váltónk remekül szerepelt: a 4x50m-es leány gyorsváltó 3. helyen végzett Fekete Vivien, 

Kosztyu Eszter, Kosztyu Flóra Molnár Fruzsina összeállításban. A fiúk: Domokos Dávid, Márton 

Marcell, Lengyel Barnabás, Barkó Áron pedig a 6. helyen zártak. 

 

Aranyérmesek: V.-VI. korcsoport Mokos Csenge  100m hát  

                                IV. korcsoport  Hatházi Dóra  100m gyors, 100m pillangó 

III. korcsoport     4x50m gyorsváltó                                                                                            

Lengyel Áron, Csernyik Dániel, Barkóczi Roland, Kovács Péter 

Ezüstérmesek:  IV. korcsoport  Cserfalvi Olaf  100m pillangó 

Bronzérmesek: V.-VI. korcsoport Mokos Csenge  100m gyors  

III. korcsoport  Kovács Péter  100m gyors 

Lengyel Áron  100m pillangó 

Sztruhár Jázmin 100m pillangó                              

II. korcsoport     4x50m gyorsváltó 

Fekete Vivien, Kosztyu Eszter, Kosztyu Flóra Molnár Fruzsina 


