
Suba Sára 10.B 

„The pain of training is temporary, the glory is forever!“ 

„A fájdalom mulandó, a győzelem örök” 

 

A legnehezebb a sikerhez vezető úton az, hogy ki kell lépni a kényelmi zónából. 

 

Felvidékről Debrecenbe költöztem, hogy az itteni búvár klubban Kókai Dávid irányítása alatt 

készülhessek, és diákként tanulmányaimat az Ady Endre Gimnáziumban folytathassam. 
 
 

2022. Júl 7-17. között kerültek megrendezésre Birminghamben (USA-Alabama) a 

Világjátékok azaz a nem olimpiai sportágak legnagyobb versenye, amire a magyar csapat 

egyik legfiatalabb tagjaként utaztam ki.  

 

Kiutazásunkat szigorú edzésrend előzte meg. Ébresztő reggel ötkor és irány az uszoda. Edzés 

után suli, tanulás, házimunkák és este újból edzés. Egyszóval ki kellett lépni a kényelmi 

zónából. 

 

A Világjátékokra 112 ország nevezett be, a sportolók száma pedig meghaladta a 3600-at. 

A többi uszonyosúszó versenytársammal, Magyarországot képviselni óriási megtiszteltetés és 

felelősség volt. A jóból a legjobbak között helytállni komoly kihívás volt, mert a sporttársak 

jóval nagyobb versenytapasztalattal voltak felvértezve mint én. Ennek dacára az egyéni 

100 méter felszíni uszonyos úszásban hetedikként értem célba és a 4x100 méteres felszíni 

váltóban a dobogós 2. helyen végeztünk. Az uszonyos sport legmagasabb szintjén dobogóra 

állni és átvenni az ezüstérmet fantasztikus – felejthetetlen érzés volt.   

 

Mindezt könnyebb mondani, mint csinálni, viszont éremmel a nyakadban megélni ezt, az az 

igazi! 
 

Ám a kihívások és a lehetőségek sora itt nem ért véget, mert az Egyesült Államokból a 

kolumbiai Caliba utaztunk az uszonyosúszó-világbajnokságra, ahol a 4x100m és 

4x200m váltóban ezüstérmes lett a női csapatunk. Bevallom a nemzeti váltóban teljesen más 

érzés rajthoz állni, mint az egyéni versenyszámokban. Itt hibának helye nincs! Nem lehetett 

rossz rajt, váltás, benyúlás... szóval semmilyen technikai hiba.  "Egy mindenkiért, mindenki 

egyért! “ . Mivel a sportág történetében először volt ezüstérmes a magyar csapat a 4x200m 

női váltón ez az ezüst felért egy arannyal. 

 

A Világjátékok és a Világbajnokság ezüst érméi és  az itt szerzett  versenytapasztalat újabb 

erőpróbára és munkára köteleznek, hogy a továbbiakban is a hazai és nemzetközi 

versenyeken méltón tudjam képviselni az  iskolámat, Debrecent és Magyarországot. 

Mindezért nagy köszönet a tanáraimnak és az iskolának, hisz a versenyekre való 

felkészülésem és az elért eredmények az edzőm Kókai Dávid, a Debreceni Búvárklub és az 

iskola támogatása, a tanárok megértése és segítsége nélkül elképzelhetetlen !   
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