
  

Vízilabda tagozat indul Szentesen 

Szentes - Sporttagozat indul a következı tanévtıl a szentesi Horváth Mihály 
gimnáziumban. Az intézményben korábban már volt hasonló kezdeményezés, de 
most csak egy sportágon, a vízilabdán van a hangsúly. A tagozat egyelıre fél 
osztállyal, 18 fıvel startol. A diákok a napi edzések mellett emelt óraszámban 
tanulnak majd idegen nyelveket. 

Szentesen komoly hagyományai vannak a vízipólónak. A 
helyi vízilabdaklub vezetıi ezért tavaly októberben 
azzal az ötlettel keresték meg a Horváth Mihály 
gimnáziumot, hogy a sportágra építve indítsanak be egy 
tagozatot. A képzésben kiemelt szerephez jutna az 
úszás is. 
 
– Az iskolát fenntartó Csongrád megyei önkormányzat a 
kezdeményezés mellé állt, és a 2009/2010-es tanévtıl 
engedélyezte egy fél osztály beindítását – halljuk H. 
Szabó Rékától, a Kurca-parti település gimnáziumának 
igazgatójától. – Ez 18 fiatal vízilabdázót jelent, 
jelentkezésüket az egész országból várjuk, sıt a határon túlról is. – Az igazgatónı 
hozzátette: úgy tudja, az országban csak Budapesten mőködik ilyen tagozat. Azt 
szeretnék, ha a vidéket Szentes fedné le. 
 
A vízilabda utánpótlását is elısegítı képzésben részt vevı tanulóknak heti 5 edzést 
tartanak majd a strandon, de emellett tornatermi foglalkozásuk is lesz. A fiataloknak 
továbbá magas óraszámban oktatnak majd sportelméletet, illetve két idegen nyelvet. 
Utóbbi a külföldi játéklehetıség és az ösztöndíjak miatt fontos. A diákok angol, 
német és francia közül választhatnak, amelyekbıl akár már a 11. évfolyamon 
elırehozott nyelvi érettségit tehetnek. 
 
H. Szabó Réka elmondta, a vízilabda tagozatra március 17-éig jelentkezhetnek a 
tehetséges lányok és fiúk, akiknek különbözı felméréseken, illetve orvosi vizsgálaton 
kell bizonyítaniuk alkalmasságukat. Ha a jelentkezık száma meghaladja a mostani 
keretet, úgy a 2010/2011-es tanévtıl már teljes osztály indítása is elképzelhetı, de 
ehhez további engedélyek szükségesek. Gondolkodnak még egy, az érettségit követı 
kétéves képzés beindításán is, amelyen a fiatalok sportedzıi bizonyítványt 
szerezhetnének. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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