
Szentesen teljesült a görkorisok álma 

Szentes - Szabó-Szőcs László és testvére, Gergı tíz éven keresztül kereste, 
szerelte és nyüstölte a rámpákat, hogy gördeszkával vagy korival ugrathasson 
Szentesen. A fivérek most arra ügyelnek, hogy a Kurca-parti városban nemrégiben 
átadott extrémsport-pálya a következı generációt is kiszolgálja. 

– Teljesült az álmunk – mondta Szabó-Szőcs Gergı a 
nemrég átadott szentesi extrémsport-pálya lelátóján, 
amelynek lefestésében maga is segédkezett. A 
középiskolás fiú azonban nem csak ennyivel vette ki 
részét a bázisépítésbıl – a történet közel 10 éve 
kezdıdött. Gergı 9 éves korára beleunt a 
labdasportokba, másra vágyott. Látta a tévében, 
hogyan trükköznek a deszkások a lépcsıkön és 
korlátokon, ráadásul bátyja, László cimborái is 
ilyesmivel múlatták az idıt, ezért nem véletlen, hogy 
megtetszett neki a dolog. Elıször az ifjúsági ház 
melletti betonplaccon, az úgynevezett gödörben 
gyakoroltak a görkorisokkal és a BMX-esekkel együtt, de évek múltán kinıtték a 
helyet. 
 
– Csak akkor mertünk feljönni a városközpontba, amikor már voltunk elegen – idézi a 
fordulópontot Gergı. Ahogyan ellepték a belváros tereit, nyüstölték a lépcsıit és 
korlátjait, az másoknak is feltőnt. Egyesek csodálattal, mások riadtan nézték 
nyaktörı mutatványaikat, s talán mindkét megközelítés okot adott arra, hogy állandó 
gyakorló helyszínre tegyen szert az egyre népesebb társaság. Így kapták meg a 
várostól a sportközpont régi, aszfaltozott kézilabdapályáját. 
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– Saját pénzbıl építettünk rámpákat, de vagy ellopták egyes részeit, vagy 
felgyújtották az egészet. Elıfordult, hogy versenyt szerveztünk, de a viadal reggelére 
szétverték az ugratókat – veszi át a szót Szabó-Szőcs László. A 25 éves fiatalember – 
aki jelenleg fóliázásból él – évekig arra költötte a fizetését, hogy valahol korizni 
tudjon. Amikor Szentesen már nem lehetett, Szegedre, Makóra, Szarvasra vagy 
Debrecenbe utaztak. Aláírást győjtöttek, amire jött is ígéret, hogy lesz nagy pálya, 
de besült a pályázat. Aztán tavaly nyáron kiderült, mégiscsak épülhet pálya – mentek 
is egyeztetni, milyen legyen. Volt tanács, amit megfogadtak a döntéshozók, de akadt, 
amit nem. Ezért továbbra sem lankadnak: ha valamin módosítani vagy javítani kell, 
azt szóvá teszik – más helyben úgysem ért hozzá. De ezek az apró szépséghibák sem 
tudják elhomályosítani azt az örömet és büszkeséget, amit a pályán körülnézve 
éreznek. 
 
Naponta félszázan a bázison 
 
A 14 millió forintból épült szentesi extrémsport-pályát hétköznapokon 40–50, 
hétvégéken több mint 100 fiatal látogatja. Jönnek vidékrıl is: Szegedrıl, 
Kecskemétrıl, Budapestrıl. Aki teheti, napi 4–5 órát tölt a pályán. Az elsı 
versenyeket májusra tőzték ki a bázis lakói. Az eszközökre 5 év garanciát vállalt a 
gyártó – a deszkások, korisok és BMX-esek arra ügyelnek, hogy addig ne is kelljen 
hozzányúlni a szentélyhez.  

A syentesi Szabó-Szőcs Gergınek és bátyjának, Lászlónak teljesült az álma. 
A szerzı felvétele
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