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A szegedi Bánúti Tamás vízimentő volt a Winipesakue-tónál 

Eletet mentett Amerikában 
Az egyetemisták egyik lehetősé-
gét kihasználva Bánáti Tamás az 
Amerikai Egyesült Államokban 
dolgozott a nyáron, ahonnan a 
napokban tért haza mint kikép-
zett vízimentő. M á r a harmadik 
szolgálatban életet mentett : egy 
mexikói férfit segített a partra. A 
másodéves hallgató jövőre visz-
szatér a New Hampshire-i egy-
kori indiánrezervátumba. 

Még az év elején döntötte el a 
Szegedi Tudományegyetem má-
sodéves hallgatója, Bánáti Ta-
más, hogy a nyári szünetben sze-
rencsét próbál az Amerikai Egye-
sült Államokban. Az internetes 
kapcsolatfelvételi lehetőséget ki-
használva a CC USA táborveze-
tői programra jelentkezett. Miu-
tán elfogadták jelentkezését, 
meghívták Prágába személyes ta-
lálkozóra. Több száz más ország-
beli egyetemistával együtt a kü-
lönböző táborok vezetőivel be-
szélgetett, majd a rövid tájékoz-
tatók után a New Hampshire-i 
üdülőparadicsomot választotta. 
Az útiköltség és a biztosítás 140 
ezer forintba került, de ennek a 
két és félszeresét kereste meg 
kinti munkájával. 

Napi nyolc óra 
a tó mellett 

- Bostontól egy óra kocsikázás-
ra fekszik Center Harbor. Itt több 
üdülőközpont is van egy Balaton 
nagyságú tó partján. A Winipesa-
kue-tó egyik oldalán 500-1000 
méteres hegyek emelkednek, a vi-
ze kristálytiszta, szinte inni lehet-
ne belőle. Ide érkeztem a tanév 
végén, hogy vízimentő-kiképzést 
kapjak és aztán elássam a szolgá-
latot - meséli a 20 éves fiatalem-
ber, akitől nem áll távol a sport, 
hiszen tizenhárom éve Szegeden 

Bánáti l á m á s (középen) barátaival - hibátlanul teljesítették a mentőszolgálatot Fotó: DM/DV 

jégkorongozik. A környezettudo-
mányi szakos hallgató először be-
bizonyította, hogy az úszással 
sem áll hadilábon: könnyedén tel-
jesítette a kétmérföldes távot, 
majd elsajátította az elsősegély-
nyújtást, a mesterséges lélegezte-
tést, a mcllkasmasszázst, a vízből 
mentést mentőövvel valamint 
két és fél méteres deszkával. Miu-
tán mindezt megtanulta, kiülhe-
tett reggel kilenctől délután ötig a 
gyönyörű tó partjára. 

Mélyvíz a harmadik 
napon 

- Nem gondoltam, hogy a ki-
képzést követő harmadik napon 
már a segítségemre szorul az 
egyik nyaraló. A tó közepén üldö-
géltem a deszkán, amikor arra let-
tem figyelmes, hogy egy férfi ka-
pálózik. Azonnal ugrottam az ak-
kor éppen 18 fokos vízbe, és pilla-
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Délelőtt 10 árától 
PCI anyagok bemutatója, ahol kipróbálhatják a PCI termékpalettát. 

Délután 13 árától 
RELIUS anyagok bemutatója, ahol kipróbálhatják RELIUS termékeinket. 
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Telephelyünkön a fentieken kívül alaptól a tetőig 
teljes építőanyag-választékkal 

állunk tisztelt Megrendelőink rendelkezésére 
hétfőtől péntekig 7-17 óráig, szombaton 7-12 óráig. 

Tel./tax: 62/440-326 mobil: 30/382-49-58 

nat alatt elértem a mexikói férfit. 
Kiderült, mindkét lába begör-
csölt, és már alig bírta szusszal. 
Ahogy néhány nappal előtte ta-
nultam, ráfordítottam a deszkára, 
és kiúsztam vele a partra - adja 
elő hőstettét a vízimentő fiatal-
ember, aki lengyel, orosz, auszt-
rál, dél-afrikai, szlovák és cseh 
egyetemistákkal dolgozott együtt 
a nyaralóközpontban, ahova 
Amerika minden részéből heten-
te háromszáz család érkezett. 
Mint mondta, a szülők nagyon 
számítottak a munkájukra, nyu-
godtabban pihentek a parton, 
mert tudták, hogy a vízimentők 
csapata figyeli a gyermekeiket. 

Jégkorong helyett 
baseball 

- A „pihenő" vízimentő általá-
ban játszott a srácokkal és a lá-
nyokkal. Nagyon élvezték és igé-

nyelték is a sportos játékokat. 
Ennek az volt a lényege, hogy kö-
zelebb kerüljünk a gyerekekhez, 
és ezáltal sokkal jobban be tud-
tuk tartatni a szabályokat. A há-
rom hónap alatt nem is volt ko-
molyabb baleset - jelenti ki Bá-
náti Tamás, aki csak azt sajnálja, 
hogy nem látott profi jégkorong-
meccset, mert az NHL éppen 
szünetelt. így aztán be kellett ér-
nie a Boston Red Sox-Minnesota 
baseballmérkőzéssel, amelyen 
hetvenezren szurkoltak. 

- Jó volt a baseball, a végén 
már izgultam is, de a hokival 
nem lehet összehasonlítani -
mondja elfogultságát nem lep-
lezve a szegedi egyetemista, 
majd kijelenti: jövőre biztosan 
visszatér az egykori indiánrezer-
vátumba, a Winipesakue-tó part-
jára egy másik táborba, ahol 
sportjátékokat oktathat majd. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

VTV 2000 Kft. 
(régi nagy Tüzép) 
Hódmezővásárhely, 
Kistöltés u. 30. 
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«NMIMMMHMMHNNM̂  

INGATLANKEZELŐ ÉS 
VAGYONGAZDÁLKODÓ RT. 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatáriak megbízásából 
az IKV Rt. pályázat útján történő értékesítésre hirdeti meg 

az alábbi felépítményes ingatlan tulajdonjogát: 

SZEGED, KORONDI U. 7. 
(hrsz.: 1809.; az ingatlan alapterülete: 1173 m2) 

Pályázati alapára: 44 790 OOO Ft 
(tárgyi áfamentes) 

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó 
vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást 

az IKV Rt. ügyfélszolgálatán legkésőbb 
2005. szeptember 23-án, 12.00 óráig bruttó 

18 750 Ft ellenében megvásárolta. 

Részletes felvilágosítást az IKV Rt. ügyfélszolgálata nyújt 
(Szeged, Dáni u. 14-16.; 62/553-683; 

weboldal: www.ikv.hu; e-mail: ikv@ikv.hu). 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: 

hétfő, kedd, csütörtök: 
szerda: 
péntek: 

8.00-11.00 • 13.00-15.30 óráig; 
8.00-11.00 • 13.00-17.00 óráig; 
8.00-12.00 óráig. 

Poshad a fertő 
Ha úgy hozná a véletlen, hogy a meteorológusok elfelejtenék, 
mennyi eső esett egész esztendőben, ne kárhoztassák feledékeny-
ségüket, a mi korunkban mással is megesik az ilyesmi, jöjjenek el 
hozzánk, és megmérhetik. Van egy takaros pancsoló az udvaron. 

Bocsássák meg vétkeimet, harmadszorra futok neki, de nem 
az én szégyenem. Fülük botját se mozdították, akik illetékesek 
lennének rá. Azért említem a meteorológusokat, mert csak be-
le kéne lógatniuk speciális centijüket a poshadó lébe, és leol-
vashatnák róla az idei esztendő víztermését. Osztaniuk és szo-
rozniuk is kellene, mert szabad vízről van szó, ahol a párolgás 
sokat számít, de nekik biztosan van kulcsszámuk arra is. 
Ahogy a Balatonnál is van. 

Tehát pancsolót tettek a gyerekeknek, amikor még azt hitették 
el velünk, hogy a panelváros a legszebb jövő. Kettős fokozata van, 
az egészen kicsiknek a sekélyebb szolgált, a nagyocskáknak meg 
a mélyebb. Akár az úszást is eljátszhatták benne. Döglesztő káni-
kulában három rézpisilő szórta bele a vizet. Ahogy mentek, men-
degéltek az egekig a vízárak, úgy lett nyilvánvalóvá, nem győzi 
pénzzel város. Elzárták a csapokat, aztán le is szerelték mindet. A 
gyerek azonban leleményes, elkezdett homokot hordani bele. 
Zseniáhs ötlet, legyen belőle homokozó! Befenekelték a lefolyó-
ját, és teühordták homokkal. Ott volt ugyan mellette a valódi, és 
az most is ott van, de jobb a kettő, mint az egy. 

Ebből meg az lett, hogy jött az eső, nem tudott elfolyni, la-
tyakká dagasztotta a homokot. Ki nem tehetjük az új nemze-
déket sárfürdők prédájának, kiszedték a homokot. Azóta gyű-
lik, csak gyűlik a víz, meg nem szűnik gyűlni, bár gyülekezési 
engedélye sincsen rá. 

A legnagyszerűbb biológiai szemléltetés terepasztala lett belőle 
nyár elejére. Hajszálra úgy, mint tavaly, meg tavalyelőtt. Sűrű fe-
ketén kezdtek úszkálni benne az ebihalak. Nagyon tetszett a gye-
rekeknek! Nemzedékek nőnek föl ingerszegény környezetben, 
anélkül, hogy fia ebihalat is látnának, ők dőzsölhettek benne. Idő-
közben azonban úgy megposhadt a víz, hogy minden ebihal meg-
rekedt a törzsfejlődés elején, békaporonty se lett belőlük. Járulék-
ként kezdett gyűlni benne viszont minden utcai szemét, az autó-
külsőtől az összetördelt padalkatrészekig. Háztáji fertővé válto-
zott. 

Mondom, kétszer már megbotlott benne a tollam, szégyentől 
eltelve most rángatom harmadszorra a vészharangok kötelét. 
Mert milyen a totyogó gyerek 1 Tengernek nézi a pocsolyát, és ha 
fél percre szabadul is el az anyai kézből, mindjárt belemegy. Köz-
vagyon az eleven gyerek, és közvagyon az elfuserált pancsoló is. A 
pancsolónak már nem árthat a csemete, de neki ezer nyavalyát 
adhat a bűzlő tavacska. Még mielőtt fölfödözné valamelyik ter-
mészetgyógyász, hogy bizonyos kólikákra innen kell vinni pako-
lást, mégiscsak jó lenne fölfedeznie az egészségügy hivatalosai-
nak is, ha már az arra illetékes nem akarja észrevenni. Hogy 
könnyebb legyen rátalálniuk, ide írom megint, hogy a Retek utca 
és a Bihari utca sarokölelésében várja a megváltó belátókat. A 
kétcsövű központi kályha mögött. 

H. D. 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK I 
Takács Szabolcs Hódmezővásárhely, 
Homokdomb-dűlő • Tel.: 30/911-3758 

Gyors, precíz, 
megbízható 
műanyag nyílészarok 
forgalmazása, 
beépítése. ^ „ ^ 
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