
A szentesi Pólyáné Téli Évának élete a mozgás 

A szentesi Pólyáné Téli Éva (53) Szegváron tanít, emellett már évek óta a Kurca-
parti város úszósportjának egyik motorja. A szeniorokat fogja össze, járnak 
országos és világversenyekre, amelyekrıl lapunkat is tudósítja. A közelmúltban 
kapott életmődíjat a szentesi önkormányzattól. 

A szentesi Pólyáné Téli Éva élete a sport: úszott, 
tornázott, tanári pályája kezdete óta testnevelıként 

a szegvári általános iskolában dolgozik, tanítványaival is jár viadalokra. Gyermekei 
születése után sem szakadt el a sportágtól, a délutáni sziesztát az uszodában 
töltötték, s amíg a most 29 éves Éva és a 25 éves Sándor aludt, ı edzést tartott. 
Versenyszerően 20 éves koráig sportolt, majd 36 esztendısen kezdte újra az 
intenzívebb tréninget, egy gyulai szenior úszóviadalon tért vissza, azóta 
„megszállottan" szervezi ezt a szakágat. Két Európa-bajnoki 5. helyezésére a 
legbüszkébb. 
 
– Idıvel lett volna lehetıségem Szentesen elhelyezkedni, de Szegvárt megszerettem, 
és nem tudtam otthagyni a „gyerekeimet". Az úszás is örök szerelem, nagyszerő 
eszköz az egészség megırzésére, a viadalokon ugyanis fizikálisan és mentálisan is 
muszáj topon lenni. Ebben segít a rendszeres edzés. Ezért léptünk be a szenior 
pólósokhoz, majd késıbb megalakítottuk a Szentesi Delfin Egészségmegırzı 
Sportklubot. Ötven-hatvan tagot számlálunk – árulta el Téli Éva. 
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Évente 14–15 medencés és 6–7 szabadtéri viadalon indul a legaktívabb 30–40 „delfin". 
Rendkívül eredményesek: évente több száz – nem tévedés! – aranyat nyernek, a többi 
nemesfémrıl nem is szólva. Ha ezeket valahol beválthatnák, az ország egyik 
leggazdagabb egyesülete lenne a Delfin. Téli Éva bevallotta: munka után, fáradtan 
nem mindig kellemes dolog edzésre menni, de utána jó érzés, hogy ismét 
megcsinálta.  
 
– Az is motivál, hogy fizikálisan jobb szinten vagyok, mint a korosztályom – 
vizsgálatok tanúsítják –, és ezt a sportnak, az úszásnak köszönhetem. Sok barátra 
tettem szert, akikre szükség esetén, tudom, számíthatnék. Rengeteg szeretetet, 
energiát kapok vissza, feltöltıdöm – így teljes az életem. 
 
Ha egy nap 48 órából állna, akkor sem unatkozna. Az úszás és a tanítás (röplabda, 
torna, atlétika) mellett még gyógytestneveléssel és gyógyúszással is foglalkozik. 
Elkötelezettségét az is bizonyítja, hogy a szervezésen, a versenyzésen kívül az 
eseményekrıl rendre beszámolót készít, és azt elküldi lapunk sportrovatának. 
Családjában is mindenki sportol, de férje és lánya inkább a hegymászást kedveli, 
ezért ez a nyári kirándulásokon rendszeres program, amelyben „vízi emberként" azért 
ı is részt vesz. 
 
Óriási, eddigi legnagyobb sikerének tartja, hogy egy gyerek, akit korábban eltiltottak 
a mozgástól, felmentést kapott az órák látogatásától, késıbb testnevelı lett. 
 
Ismerik, elismerik 
 
Szentesen sokan ismerik Pólyáné Téli Évát, tudják: úszik, remek eredményeket ér el, 
egy lelkes, sportos közösség egyik motorja, lelke. Erre a város vezetıi is felfigyeltek, 
akik a közelmúltban életmődíjjal jutalmazták eddigi munkásságát.  

A szentesi testnevelı mindene a sport. 
Fotó: Bíró Dániel
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