
Legyél te is katona! 

Szentes - A szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában, szeptemberben 
ismét indul a katonai–rendész szak, az ide jelentkezıknek a napokban tartottak 
felvételit. 

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a szentesi 
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában a 
katonai–rendész szakon�fontosnak érzik a felvételi 
vizsgát, hiszen mindkét hivatás kiváló fizikai 
állapothoz kötött. A két részbıl álló vizsgán a 
jelenleg még nyolcadikos, pályaválasztás elıtt álló 
fiúknak és lányoknak bizonyítaniuk kellett 
alkalmasságukat a leendı hivatásukra. 
 
Közel hetven tanuló jelent meg, hogy részt vegyen a 
két helyszínen megtartott felvételi eljáráson. A 
Kinizsi sportpályán a jelentkezık fizikai 
felkészültségét mérték fel (2000 méter futás, helybıl távolugrás, felülés és 
fekvıtámasz) és kiderült: a teljesítmények alapján a diákok jelentıs része nem felelt 
meg az edzettségi követelményeknek.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Rákóczi Sportegyesület, valamint a szentesi Rendırkapitányság képviselıi) 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalok fizikai kondíciójának folyamatos 
felülvizsgálata és fejlesztése a továbbiakban elsıdleges feladat lesz. 
 
Az erınléti megmérettetés után, az iskola kijelölt tantermeiben könnyedebb 
hangvételő szóbeli elbeszélgetés következet. A kérdéseket a Katona Suli program 
vezetıi, illetve koordinátorai intézték a diákokhoz. A katonák részérıl a beszélgetés 
célja az volt, hogy képet kapjanak a jelentkezık motiváltságáról és tájékozódjanak 
az általános mőveltségi szintjükrıl. 
 
A felmérést végzık a tapasztalataikat egybevetik a jelentkezık általános iskolai 
eredményeivel, és hamarosan eldıl, hogy kik lesznek azok a fiatalok, akiket 
javasolnak az iskolának, hogy ısszel megkezdjék a tanulmányaikat. 
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