Sikert sikerre halmoznak a széchenyisek!
A fináléhoz közelítenek a diákolimpiai versenyek. Az eddigiekben is kiválóan
teljesítettek a széchenyis diákok, és még mindig vannak reményt keltő esélyeik.
Március végén Hódmezővásárhelyen rendezték meg az országos úszó
diákolimpiát azoknak, akik a 13.000 fős alapszintű mezőnyből a több fordulós
versenyrendszeren keresztül kvalifikálták magukat. A BÁI Széchenyi Általános
Iskola úszói 4 váltószámban, és 6 egyéni versenyszámban, összesen 18 fővel
képviselték iskolájukat, városukat. Úgy, mint az előző években, az idén is kiváló
eredményekkel tértek haza.
Az idei év „Talentum Díjasa” Gergely Fruzsina 100m hátúszásban nem talált
legyőzőre, Diákolimpiai Bajnok lett, mellette 100m gyorsúszásban
bronzéremmel gazdagította a éremgyűjteményét.
A BÁI gimnáziumának 10. évfolyamos tanulója Biró Barnabás is Fruzsinához
hasonlóan évről évre a diákolimpiai dobogó valamelyik fokán végez, az idén
100m hátúszásban harmadik lett.
Az utánpótlás korúak között is akadnak reménységek, közöttük Domokos Ditta
eredménye a legjelentősebb, aki 50m gyorsúszásban az előkelő 6. helyen
végzett.
A legeredményesebb bonyhádi 4X50m-es gyorsváltó a nyolcadik helyen végzett
IV. korcsoportos lány váltó / Gergely Fruzsina, Lőrincz Antónia, Illés Dóra,
Fridszám Dalma/
Az országos döntő további eredményei: II. korcsoportos fiú váltó 14.
helyezettek /Németh Kolos, Vargitty Martin, Papp Máté,Pál Bence/, III.
korcsoportos fiú váltó 14. helyezettek / Köllő Kende, Bene Máté, Szőts Dávid,
Pifkó Tamás/, III. korcsoportos lány csapat pedig 9. helyezett lett/ Pókai Lilla,
Váncsa Dorina, Simon Dorottya, Fábián Mercédesz/
Az úszás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az immár 10.
alkalommal Bátaszéken megrendezésre került „Kanizsai Dorottya
Úszóverseny”-en a Széchenyi Iskola 43 fővel indult. Ez a verseny a tolna megyei
iskolák viadala, ahonnan egymás után, negyedik alkalommal hozták el a
győztesnek járó kupát, melyhez hozzájárult a16 arany, 10 ezüst, 11 bronzérem
megnyerése. Ennek a versenynek a két különdíjasa Domokos Ditta, és Németh
Kolos lett. Az úszók felkészülését Gulyás Péter irányította.

Az atléták első idei Diákolimpiai megyei döntőjét, a mezei futást Bonyhádon
rendezték, ez a verseny az egyik legnépesebb létszámmal rajtolt. A hazai iskolák
közül a hagyományainak megfelelően a Széchenyi István Általáns Iskola indult
teljes csapattal, azaz minden korcsoportban, mindkét nemben. / Ezt a
megyénkben csak három iskola teljesítette/ A verseny tétje az országos döntőn
való részvétel volt, melyet a széchenyisek két fiú csapata vívott ki. Kiemelkedő
egyéni eredményt a II. korcsoportos Krausz Noel ezüstéremmel, valamint
ugyanitt Selyem Olivér bronzérmemmel ért el.
Az országos döntőt Gödöllőn rendezték meg április 17-én, ez a nap mérföld
köve lett Bonyhád diáksport eredményeinek, mert még soha nem született
ilyen siker a mezei futó diákolimpián a bonyhádiak számára. A 44 csapat közel
250 fős indulója közül a ll. korcsoportos fiúk között a bonyhádi csapat Bajnoki
címet, vagyis arany érmet, és a vele járó babérkoszorút nyerte meg! A csapat
tagjai: Krausz Noel, Selyem Olivér, Bozó Titán, Nyitrai Noel, Steiner Csongor
Az országos döntő másik bonyhádi csapata a lll. korcsoportos fiúk voltak, ők a
csapatok közép mezőnyében végeztek. /Győrfi Milán, Fridszám Zalán, Köllő
Kende,Bálint Bence, Fábián Richárd/
Az atlétikai diákolimpia a pályabajnokságokkal folytatódik, május elején, a
megyei döntőkkel, melyek tétje újból az országos döntőn való részvétel lesz.
A felkészülést Völgyi István és Schwarcz Katalin irányítja.

Eddig még nem látott sikereket könyvelhetnek el a széchenyis röplabdás lányok
is! A Magyar Röplabda Szövetség által szervezett Országos Mini Bajnokságban a
korosztály legjobbjai között „állják a sarat” a bonyhádi lányok. A tavaszi
fordulókban négy alkalommal küzdhettek meg nagyvárosok nagy
egyesületeivel,/pl: UTE, BVSC , Vasas/ röplabdaakadémiák/pl: Budapesti
Központi Röplabda Akadémia, Kaposvári Röplabda Akadémia / csapataival, ahol
egy alkalommal elsők, kétszer másodikak, és egyszer pedig harmadikak lettek.
Nagy, szinte országos sikernek könyvelhető el a 44 csapatot felvonultató
Szeged Kupán elért előkelő második helyezésük, ahol a két napos küzdelemben
csupán csak a döntőben szenvedtek vereséget a Szolnoki Sportiskolával
szemben.
Az iskolák közötti diákolimpiai bajnokságban is rendíthetetlenül menetelnek, az
országos döntő kapuját jelentő elődöntőre készülnek napjainkban, melyre

május 11-én, Bonyhádon kerül sor. Ekkor négy megye legjobbjai csapnak össze,
hogy eldöntsék, melyikük képviselheti iskoláját az országos nyolcas döntőben.
A csapat tagjai: Lovász Kinga, Gradwohl Hanna, Halász Gerda, Ferencz Tamara,
Kláb Petra, Kis Nikolett, Pókai Lilla, Tóth Dorina, Csernik Bianka, Tausz Zenina,
Jónás Noémi
Felkészítőjük: Gulyás Péter
A eddig felsoroltakból látszik, hogy újból sikeres év vége felé közelítenek a
széchenyis diákok, de remélhetőleg az eredmények még bővülnek.

