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A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) 

időszakos elektronikus tájékoztatója 
2012. április 

 

GYÁSZJELENTÉS 
 

Fájdalommal tudatjuk, hogy tagtársunk  
 

 PROHÁSZKA ZSOLT 
testnevelő tanár 

 
a Békés─megyei Testnevelő Tanárok Országos Egyesület 
elnöke  
a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesület alelnöke 
a Magyar Diáksport Szövetség alelnöke 
 

2012 február 14-én hosszú betegség után elhunyt. 
 
 

Gyászolja a testnevelő tanárok közösségének nagy családja. 
Emlékét megőrizzük. 
 

Kedves Zsolt, nyugodj békében! 
 
 
 

Az MTTOE elnöksége 
 
 
 
 

 

 
  



P R O H Á S Z K A  Z S O L T 

ÉLT 43 ÉVET 

 

(1969-2012) 

 

AZ MTTOE KEGYELETI KOSZORÚJÁT LADUVER FERENC A BÉKÉS-MEGYEI 

TESTRNEVELŐ TANÁROK EGYESÜLETÉNEK AZ ELNÖKE HELYEZTE A SÍRRA 

 

 

 
 
 
 



 

BÚCSÚZTATÁS 

Február 21-én, kedden a Békés megyei Gyulán, 13 órakor római katolikus szertartás 

keretében kísérték Prohászka Zsoltot utolsó útjára. 

A temetés nagy részvét mellett zajlott, a hozzátartozókon kívül megjelent a város és a megye 

számos tisztségviselője, Deák György, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint egykori 

iskolatársak, kollégák, sportvezetők, barátok és tisztelők serege. 

A temetési szertartás után búcsúbeszédet tartott Dr. Görgényi Ernő, Gyula város 

polgármestere, aki szavaiban méltatta a város szülöttének erényeit, a városhoz való örök 

hűségét és kiváló munkáját, mellyel a város és a megye érdekében munkálkodott életében. 

A Magyar Diáksport Szövetség, az ország iskolái és diáksportolói, valamint a Magyar 

Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete nevében Szlatényi György, a Magyar Diáksport 

Szövetség főtitkára búcsúzott a Szövetség alelnökétől, aki egész személyiségével és minden 

tudásával az iskolai testnevelés és a diáksport elkötelezett híve és pozitív alakítója volt. 

Tragikus halála óriási veszteség mind a család mind az országos és megyei diáksport és 

minden sportszerető ember számára. 

Ahogyan a Főtitkár búcsúzott utolsó szavaival: "El kell, hogy engedjünk kedves Barátunk, 

menj égi utadon, lelkedet vigyázza az Isten, elengedünk, de el nem felejtünk!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

In memoriam Benedek István  (1921-2012) 
 
Nem sok hasonló sorsú magyar testnevelő tanár élt Magyarországon és a nagyvilágban, akitől most búcsút 
veszünk.     

Benedek István (BI) 1921. április 27-en született Budapesten és 2012. február 6-an halt meg az 
Amerikai Egyesült Államokban, Maryland államban, Rockville-ben, Washington DC-től északra.  Testnevelő 
tanári diplomát a TF-en 1942-ben szerzett. Először Aradon kezdett tanítani majd Budapesten, több helyen is 
tanított, pl. a Hunfalvy gimnáziumban (1011 Budapest, Ponty u. 3; http://www.hunfalvy-szki.hu/). Helyettesítő 
tanárként ismerte meg későbbi feleségét, Erzsébet, a Szent Imre Főgimnáziumban, Szent Imre herceg [ma 
Villányi út] útja 5-7. alatt, aki BI tanácsára Egerben biológia-testnevelő tanári diplomát szerzett.  Tanári 
tevékenysége mellett és azt követően a magyar öttusa csapat egyik edzője volt 1956-ig. 1952-ben, a Helsinki 
Olimpián a magyar öttusázók arany érmet szereztek csapatban, 1-1 egyéni ezüst- és bronzérem mellett 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_1952._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3
%A9kokon).  

Jóllehet az edző, BI neve nem szerepelt a hírekben. A történeti visszaemlékezésben BI már szerepel, 
mint “érdemes sportoló” (http://www.pentathlon.hu/. 
  1956-ban kerültek az Amerikai Egyesült Államokba.  BI Washington, DC-ben, a Georgetown University-
n (http://www.georgetown.edu) kezdett dolgozni, mint testnevelő tanár. A foci es futó csapatok edzője volt 
1962-69 között.  Futói eredményeit 32 rekordjavítás jellemezte. Ezek ma egy emlék oklevélen láthatók, amit 

http://www.hunfalvy-szki.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_1952._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_az_1952._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://www.pentathlon.hu/
http://www.georgetown.edu/


2011-ben készítettek a volt tanítványok.  Edzői munkássága elismeréseként került be a Georgetown Athletic 
Hall of Fame-be; ld. Coaches and Officials: Stephen Benedek, Track (http://www.guhoyas.com/hallfame/gu-
hallfame-list.html).  
 1958-ban, Rockville-ben, Washington DC-től északra, telket vásárolt, ahol az épületekkel együtt 2-3 ló 
is volt. BI elképzelése az volt, hogy pótolja az USA-ban hiányzó – Magyarországon szokásos – testnevelési 
órákat. Ez a különbség az USA kormányzat szintjén úgy jelentkezett, hogy látták a szovjet rendszerű és a nyugati 
országok olimpiai és világbajnoki érmeiben és helyezéseiben mutatkozó különbséget. (Arról nem volt 
tudomásuk, hogy a vasfüggöny azt jelentette, hogy átlag embernek nem volt nyugati útlevele és utazási 
lehetősége, de élsportolónak volt.) Ezért hozták létre 1953-ban a President’s Council on Youth Fitness-t 
(http://www.fitness.gov/) hogy elősegítsék az iskolai testnevelést és biztosítsák az USA jobb helyezéseit az 
olimpiákon és világbajnokságokon. BI a lovaglási lehetőséget biztosított, uszodát épített, tornaszereket állított 
fel és nyári sport-napközit szervezett.  Ilyen körülmények között már igazi tornaórákat lehetett tartani. Az egész 
évi óvodai gondozást is bevezették. Az óvodások nyáron a sport táborban naponta 7-től délután 6-ig 
játszhatnak, sportolnak. Ma 21 ló van a Benedek farmon, más néven a Camp–Olympián  ( http://camp-
olympia.com/). Június 23-tól augusztus utolsó napjáig heti 100-120 gyerek élvezi a sportolási lehetőségeket. 
Angliából 8-10 segítő tanár érkezik a nyári foglalkozások vezetésére. A Camp –Olympia személyzete 5 fő. Az 
óvodát 4 fő vezeti.   
  A Washington Post –ban (http://www.washingtonpost.com/) cikk jelent meg a Benedek házaspárról és 
USA-ba kerülésükről valamint a Camp-Olympiáról (Steve Benedek: Training Champions; 1984 Aug. 20). A helyi 
autóbuszok oldalán is látható a  Camp-Olympia hirdetése 2011-ben.  
 Az USA többi városával ellentétben, ahol az ott élő magyarok az első világháború után létrehoztak 
valamilyen saját intézményt és épületet, ahol összejöhettek, Washington, DC környékén ilyen nem jött létre. 
1989-ig az itt élő magyarság a Washinton, DC-beli magyar követség számára “persona non grata” volt; Ma már 
a helyzet lassan jó irányba változik, ld. a honlapot és a programokat (http://washington.kormany.hu/). Talán 
ezen bevezető után érthető, hogy BI azon kezdeményezése, hogy ünnepi alkalmakra magyarokat és barátokat 
meghívott a farmjára – nagy jelentőséggel bírt. Ezek a közösségi események a következők voltak:  BI 
születésnapja, szalonnasütés, borozgatás és éneklés, majd rendszeres disznótor (ez évben kb. 150 fő 
részvételével) és halászlé, túrós csusza parti.  Az idei márciusi disznótoron BI két volt tanítványa emlékezett 
egykori tanárára; utána népdaléneklés következett, majd a Youtube-ról letöltve: BI kedvenc dalait 
hallgattuk/énekeltük. A korábbi születésnapokon egy New York környékén élő magyar zenész szintetizátoron 
játszotta a dalokat.  Volt, amikor kisebb társaság jött össze, tudományos céllal/alibivel, halászlére. Amikor hideg 
volt, a garázsban gyűltünk össze. A garázs BI festő műterme is volt. BI számos képet festett; a Magyar 
Cserkészek karácsonyi bazár javára adományozott képével, az érte kapott bevétellel, is a Magyar Cserkészek 
céljait támogatta.   

BI halálával az Camp-Olympia nem szűnt meg. Felesége és a stáb tovább működteti. Az épület-
komplexum tető burkolatát az idén tavasszal újították fel. Most az úszómedence csőrendszerének 
modernizálása az aktulis probléma: a régi réz csöveket ki kell cserélni. Hatósági engedélyek beszerzése folyik. 
Bíznak benne, hogy a sport tábor nyitásáig a felújítás befejeződik.  

A nyári konyha mellett, ahol a sport tábor és a disznótor résztvevői is étkeznek, van egy kb. 15x10 m-
es földterület. Ez a paprika föld. Itt teremnek az USA-ban nem létező magyarországi paprika fájták.  A dobozban 
nevelt palántákat a jövő héten ültetik ki a fekete műanyag fóliával letakart földbe. A fólia megakadályozza, hogy 
kinőjön a gaz. A paprika palántáknak lyukat vágnak. A fekete fólia BI eltávozására fog emlékeztetni; a növekvő 
palánták meg arra, hogy amit megalkotott az túléli az újabb és újabb teleket.                
 
„Ha az értelem egyszer itt volt, mindég itt sugárzik. Gazdája holtával se hal”. 
(Devecseri G.  A múlandóság cáfolatául) 
 
BM. 
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ISKOLAI SÍOKTATÓK 
ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐK EGYESÜLETE 
Assotiation Hungarian School Skiintsruktors and Freetime-Organisers 

1183  Budapest, Vág u. 1.; Tel.: 06-30-313-4652 
 

 

Meghalt egy 5. osztályos kislány! (HÍR: 2012. február) 

Iskolai sítáborban történt a tragédia. 

Mi történt, ki hibázott, megfelelő volt-e a szervezés, felügyelet, síoktatás, programbonyolítás, 

nem tudjuk! 

 

Egy gyermek meghalt! – Tegyünk érte, hogy ne történhessen meg még egyszer! 

 

 

Kedves Kolléga! 
 

 

Előzzük meg az újabb tragédiákat és ne a gyerekeket fosszuk meg a tél, a téli természet,  

a téli sportok örömeitől.  

A KNT az új NAT a mindennapos testnevelés, gyerekeink egészségi állapota mind azt 

sugallja, hogy a szabadba szervezett programok, a télen szabadban űzhető sportágak 

jelentősége hangsúlyozott szerepet kap gyerekeink kialakítandó életmódjában. 

 

Az Iskolai Síoktatók Egyesülete (ISE) évek óta szorgalmazza, hogy pedagógusaink a kor 

igényeinek megfelelő ismeretekkel szervezzék a nyári és téli programokat, táborokat, erdei 

iskolákat. 

Az ISE akkreditált pedagógus továbbképző programja („Iskolai sítúravezető tanfolyam” 

OKM-4/230/2009.) olyan tudást, ismeretet nyújt, amelynek alkalmazásával remélhetőleg nem 

ismétlődhet meg az említett tragikus baleset. Az elmúlt 15 év alatt közel 2000 pedagógus 

teljesítette a 60 órás akkreditált képzés követelményeit a elsajátította a táborszervezés 

ismereteit, a sízés, a síoktatás alapjait és kapott „Tanúsítványt”, a legjobbak iskolai síoktatói 

minősítést.  

 

Reméljük mind több intézményvezető, pedagógus kolléga él a továbbképzés lehetőségével, 

bízunk benne, hogy a megfelelő szakmai tudás és a felelősségteljes munkával szervezett 

szabadidős táborok élményt adóan hozzájárulnak gyerekeink egészséges fejlődéséhez az 

életben szükséges gyakorlati, elméleti tapasztalatok elsajátításához. 

 

Az akkreditált pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos információk: 

 

Iskolai Síoktatók Egyesülete 

www.ise.hu 
 

                                                                                               Demeter Antal igazgató 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola  

                                                                                                ISE ügyvezető alelnök 

 

 
 

http://www.ise.hu/

