
Medencébe csalogatja a szentesi gyerekeket  

Szentes - A Benedek Tibor név duplán jól cseng Szentesen: a háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdás mellett az egyik népszerő testnevelı tanárt is így 
hívják. Már találkoztak, akkor a klasszis azt mondta: pólózzon helyette egy 
edzımérkızésen. 

A derekegyházi születéső 54 éves pedagógus, 
Benedek Tibor ismert figurája Szentesnek. 
Harminchárom éve testnevelı, a helyi egyesületben 
vízipólót oktat, és ellátja az intézıi feladatokat, a 
sportág szürke eminenciása. Nélküle nem kezdıdhet 
pólómeccs a Kurca partján. És a neve is jól cseng. 
 
– Valóban jó név a Benedek Tibor – mondta nevetve, 
mikor az olimpiai bajnok vízilabdással való 
névrokonságára utaltam. – Már találkoztunk: a 
belgrádi világbajnokság elıtt Szentesen rendezték a 
Magyarország–Ausztrália elıkészületi mérkızést, 
akkor mutatkoztam be neki. Vette a lapot, és közölte: ha már így hívnak, játsszak 
helyette az edzımeccsen. De azt inkább rá bíztam, mindenki jobban járt. 
 
A Kurca-parti Benedek Tibor vízilabdázott is – mint ahogy szinte mindenki a városban 
–, utánpótlás szintig vitte. 1977 óta testnevelı, nem vándormadár, ugyanabban az 
iskolában dolgozik a kezdetektıl: most Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola a 
neve. Az intézményben labdarúgást és úszást oktat, szinte minden megyei viadalon 
részt vesz tanítványaival. Sulipólóban pedig országos bajnokságot is nyert a Szent 
Erzsébettel. 
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Az elmúlt három évtizedben több ezer gyereket próbált sportosabb, egészségesebb 
életre nevelni. A nebulók között olyanok is akadtak, akik késıbb sokra vitték a 
vízilabdában: Somogyi Balázs a Szeged Beton, Vörös Viktor a Vasas játékosa. Benedek 
nem szakadt el a sportágtól: 10 éve a Szentesi VK intézıje, 1977-tıl az elıkészítı, 
vagyis a legfiatalabb korosztály trénere; a lényeg, hogy odacsalogassák a gyerekeket, 
és labdát adjanak a kezükbe. Délelıtt az iskolában, délután az uszodában „lakik", 
reggel és este találkozik szeretteivel. 
 
– A biztos családi háttér, a feleségem, Mária nélkül ezt nem csinálhattam volna – 
mesélte. – Büszke vagyok arra, hogy részese vagyok a szentesi vízilabdasportnak. Az 
elmúlt 10 évben a világ legjobbjai a magyarok, és szerintem az is siker, hogy klubunk 
az elsı osztályban szerepel, klasszisokat, olimpiai bajnokokat felvonultató 
együtteseket, a Vasast, a Honvédot, az Egert láthatja vendégül a ligeti uszodában.  

Benedek Tibor minden délutánt az uszodában tölt.  
Fotó: Bíró Dániel
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