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KECSKEMÉTI GÁBOR 
 

Békés, 1912. január 30. – 1981. szeptember 23. 
 

Szemelvények Medovarszki János: Békés Megye Olimpiai Krónikája című 

könyvéből 
 

1912. január 30-án született Békésen Kecskeméti Gábor, tornász olimpikon (1936), 

testnevelő tanár, testnevelési szakfelügyelő, az 1952-es olimpiai tornászcsapat szakvezetője. 

 

Berlin, 1936. augusztus 1- augusztus 16.  

49 ország 4066 versenyzője vett részt a berlini olimpián. Soha nem látott mértékű állami 

támogatás, új rekordok, új ötletek megvalósítása, tökéletes szervezés és kiemelkedő német 

szereplés jellemezte a horogkereszt árnyékában megrendezett olimpiát. A magyar csapat tagja 

volt a békési születésű Kecskeméti Gábor, a helyi gimnázium későbbi testnevelő tanára. 

KECSKEMÉTI GÁBOR:    torna, 11. gyűrű (18,100), 45. korlát (16,800), 47. nyújtó 

(16,900), 49. műszabadgyakorlat (16,733), 51. összetett egyéni 

(97,766), 71. lóugrás (15,367), 77. lólengés (13,866), a 7. 

helyezett összetett csapat tagja. 

 

1936. március 11. Dísztorna a gyulai polgári fiúiskolában. „Tomboló lelkesedéssel ünnepelte 

a közönség a Testnevelési Főiskola mintacsapatát. Az iskola növendékei kezdték a változatos 

programot. A TF csapat minden tagja szebbnél szebb gyakorlatot mutatott be, s külön meleg 

sikere volt a békési születésű Kecskeméti Gábornak, az olimpiai keret tagjának. A példás és 

nagysikerű bemutató rendezéséért Istvánfalvi Miklós testnevelő tanárt illeti a dicséret…” 

(Békés című lap) 

 

Helsinki, 1952. július 19- augusztus 3.  

16 arany-, 10 ezüst- és 16 bronzérem jelezte a magyar sportolók kiemelkedő szereplését. Az 

országok nem hivatalos pontversenyében és az érmek számát tekintve csupán az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió csapata előzte meg versenyzőinket. Kecskeméti Gábor, a békési 

testnevelő tanár, egykori olimpiai versenyző, a férfi tornászcsapat edzőjeként lehetett tagja a 

hivatalos küldöttségnek. 

 

1952. július 23-án, reggel – a Békési Traktor Sportkör sporttolóinak kezdeményezésére – 

repülőgéppel Budapestre vitték az új búzából sült első kenyeret. Még aznap este Helsinkibe 

továbbították, az olimpián szereplő magyar sportolók asztalára. A hivatalos küldöttség tagja 

volt Kecskeméti Gábor, testnevelő tanár, a férfi tornászcsapat edzője. (Viharsarok Népe) 

 

1953. március 20. A békési gimnázium leánycsapata nyerte az 1953. évi országos 

középiskolai kosárlabda-bajnokságot. A békési vasútállomáson hatalmas tömeg várta a 

győztes csapatot, ahol Polgár Lajos, a gimnázium igazgatója üdvözölte a bajnokokat. A 

tömeg énekszóval kísérte az iskoláig a győzteseket. A csapat felkészítője Kecskeméti Gábor, 

testnevelő tanár és Gyöngyösi Elek edző volt. (Viharsarok Népe) 

 

1954. január 16. A Magyar Testnevelés és Sport Bizottság megyei tornász válogatott keretet 

jelölt ki. Az edzéseket Kecskeméti Gábor, az egykori tornász olimpikon vezette. Segítője Fáry 

Katalin testnevelő tanár volt. (Viharsarok Népe) 

 



1954. február 11. Négynapos osztályozó mérkőzéssorozatot játszott Szegeden a Békési 

FMSz Vörös Meteor női kosárlabda-csapata. Legyőzték az Ózd, a Sopron és a Baja csapatát, 

egypontos vereséget szenvedtek a pécsi gárdától. Az alig 15-16 éves lányokból álló békési 

csapat ezzel az eredménnyel bejutott az OB I-be. Kecskeméti Gábor, Gyöngyösi Elek és Szabó 

Ödön munkájának első komoly sikerét jelentette ez a feljutás. (Viharsarok Népe) 

 

1966. október 16. A testnevelés és a sport területén eredményesen tevékenykedő edzők és 

testnevelő között két tornász szakembert is megjutalmaztak a megyében. Mindketten tagjai 

volta a magyar hivatalos olimpiai küldöttségnek, Kecskeméti Gábor (1936, 1952) és Lukács 

József (1988, 1996, 2000). 

 

1967. május 5. Hetvenöt éve, 1892-ben alakult meg Békésen az első sportegyesület, a Békési 

Torna Egylet. A jubileum jegyében sportkiállítást rendeztek a községi tanács dísztermében. 

Megemlékeztek Békés nemzetközi hírű szülötteiről: dr. Hepp Ferencről és Harmati 

Sándorról. Az érdeklődők megtekinthették Kecskeméti Gábor olimpikon (1936) érmeit és 

díjait. (Békés Megyei Népújság) 

 

1968. március 2. A középiskolások megyei tornászbajnokságán békéscsabai sikerek 

születtek. A díjakat Kecskeméti Gábor, a megyei szövetség elnöke, a berlini olimpián 

résztvevő magyar csapat tagja adta át. (Békés Megyei Népújság) 

 

1968. október 4. Bizottság alakult az edzők munkájának segítésére. Elnöke id. Christián 

László, titkára Gaál Géza, tagjai Faragó Béla, Kecskeméti Gábor, dr. Lázár István, Machalek 

István, Molnár Lajos, Panger László, Piller Sándor, Szombati György és Tenkei Antal.  

 

1969. május 5. Népes mezőnyök, kiemelkedő eredmények jellemezték a megyei középiskolai 

atlétikai bajnokságot. A Gyulán rendezett verseny díjait Kecskeméti Gábor szakfelügyelő, 

egykori olimpikon adta át. (Békés Megyei Népújság) 

 

1970. február 26. A mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium leány kosárlabda-csapata 

magasan kiemelkedett a középiskolás bajnokság döntőjébe került csapatok közül. Molnár 

Miklós tanítványai nagy fölénnyel nyerték mérkőzéseiket. A legjobb dobók között szerepelt 

Winter Ilona, a későbbi olimpiai válogatott kosárlabdázó. A döntő egyes mérkőzéseinek 

játékvezetője Kecskeméti Gábor, testnevelési szakfelügyelő, egykori tornász olimpikon volt. 

 

1970. április 14. Békéscsabán, a városi tanács dísztermében tartotta meg az MTS Békés 

Megyei Tanácsa jubileumi ülését, amelyen a megye sportmozgalmának 25 évéről emlékeztek 

meg. A vendégek között volt Bozsik József, olimpiai bajnok labdarúgó, valamint Illovszki 

Rudolf és Mátrai Sándor. Az ünnepi tanácsülés alkalmával emlékplaketteket adtak át. 

Kitüntetésben részesült – többek között – id. Christián László, Kecskeméti Gábor és Mátrai 

Sándor. 

 

1981. szeptember 23-án Békésen elhunyt Kecskeméti Gábor testnevelő tanár, szakfelügyelő, 

az 1936-os berlini olimpián a magyar válogatott tornászcsapat tagja, 1972-ben, Helsinkiben a 

férfi tornászcsapat edzője. 

 

1981. október 10. Utolsó útjára kísérték a tragikusan elhunyt Kecskeméti Gábort, a békési 

gimnázium tanárát, szakfelügyelőt, a berlini olimpián 7. helyezett magyar tornászválogatott 

tagját. Fábián István, a Népújság vezető munkatársa meleg szavakkal emlékezett meg a 

kitűnő szakember munkásságáról. 

 



1986. március 6. Békésen első ízben rendezték meg a Kecskeméti Gábor Torna 

Emlékversenyt. Az egykor tornász olimpikon, kiváló testnevelő tanár emlékének kiállítással is 

tisztelegtek, melynek megnyitására a városból elszármazott egyetemi tanárt, dr. Harmati 

Sándort kérték fel. (Békés Megyei Népújság) 

 

1986. július 11. A békési kosárlabdázás megalapításának 40 éves évfordulóján nagyszabású 

ünnepséget rendeztek Békésen, és megemlékeztek az elhunyt alapítókról, dr. Hepp Ferencről 

és Kecskeméti Gáborról. Az eseményen megjelent Horváth Frigyes főtitkár, Zsíros Tibor 

Európa-bajnok kosárlabdázó, Csurka László színművész, Gyöngyösi Elek, a békési 

kosárlabdasport megalapítója és Hatlaczkiné Kocsor Mária, sokszoros válogatott, egykori 

békési játékos. (Békés Megyei Népújság) 

 

1987. február 24. Második alkalommal rendezte meg Békésen a Kecskeméti Gábor Tornász 

Emlékversenyt a dr. Hepp Ferenc Általános Iskola. A Szegedi Kis István Gimnázium, a Békés 

Megyei Tanács és Békés Város Tanácsa.  

 

1988. április 2. A békési dr. Hepp Ferenc Általános Iskola emlékversenyt rendezett a 

tragikusan elhunyt Kecskeméti Gábor, testnevelő tanár, egykori olimpikon tiszteletére. 

 

1991. május 22. Emléktábla avatására készül a békési Szegedi Kis István Gimnázium, az 

egykori diákja és tanára, Kecskeméti Gábor tiszteletére. A Békés Megyei Hírlap egész 

oldalas, fényképekkel illusztrált megemlékezését az egykori tanítvány, Pocsai László írta. 

 

1991. június 22. A békési Szegedi Kis István Gimnázium tanévzáró ünnepélyén avatták fel 

Kecskeméti Gábor, egykori olimpikon, gimnáziumi tanár, testnevelési szakfelügyelő 

emléktábláját. Az avatáson és a koszorúzáson közreműködött dr. Harmati Sándor, a 

Testnevelési Egyetem tanszékvezetője és felesége, Kecskés Erzsébet testnevelő tanár, 

valamint Boros János református lelkész és ifj. Kecskeméti Gábor. (Békés Megyei Hírlap) 

 

1991. július 31. Pocsai László, a fél évszázados békési kosárlabdázás kitűnő ismerője egész 

oldalas visszaemlékezést közölt s Békés Megyei Hírlapban. Néhány mondat az írásból: 

„Békésen dr. Hepp Ferenc honosította meg a kosárlabdázást. Úgy kezdődött, hogy a TF 

békési származású rektora 1942-ben küldött két kosárlabdapalánkot barátjának, Kecskeméti 

Gábor testnevelőnek. Nevéhez fűződik a palánkok tornateremben történő felszerelése és a 

játékszabályok megismertetése.” A sportág kitűnő szakembereinek fényképei egészítik ki a 

visszaemlékezést (Gyöngyösi Elek, Szabó Ödön, Békési Mihály és Csuta György). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KÉPEK A KECSKEMÉTI GÁBOR  

KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT 

AVATÁSÁRÓL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



SCHMITT PÁL LEMONDOTT!! 

 

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr! 

 

Nemrég érkezett a kellemetlen hír, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök úr államfői tisztségéről az őt 

ért kisdoktori dolgozatával kapcsolatos támadások hatására lemondott. Lemondását az Országgyűlés 

elfogadta. 

Schmitt Pál a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesületének (MTTOE), a testnevelő tanárok nagy 

családjának mindenkor szívesen látott, és nagyra becsült személye, aki egyesületünk 1. számú 

pártoló tagkártyájának tulajdonosa. 

Szakmai konferenciáink, közgyűléseink rendszeres résztvevője, a mindennapos tanórai testnevelés 

bevezetésének következetes támogatója, apostola. 

Szuggesztív lelkesítő beszédei sokunkban ébresztették újra és újra a napi küzdelmekben gyakran 

szunnyadó önbecsülésünket a szakmánk iránti alázatot, és a sport minden akadályt legyőző erejének 

a hitét. 

Éltető forrásként lehetőségeihez mérten erkölcsileg, szakmailag, és anyagilag is támogatta 

egyesületünket. Jelentős szerepet játszott abban, hogy az egyesületünknek is otthont adó Magyar 

Testnevelés Főiskola 1986-ban egyetemi rangra emelkedett és a hazai testkultúra nemzetközi szintű 

központjává vált. KÖSZÖNET ÉRTE ELNÖK ÚR! 

Az országot járva, rendhagyó osztályfőnöki órák tartásával segítette munkánkat az iskolákban. 

Diákjaink százait bátorította a szabadidő értelmes kihasználására, a mozgásos cselekvő életvitelre. 

Karizmatikus személyiségével, önmaga példáján keresztül bátorított a teljességre törekvésre, és 

fiatalok sokaságával fogadtatta el, hogy nem érdemes középszerűnek lenni. 

Az MTTOE ezúton fejezi ki sajnálatát azért, hogy a méltatlan támadások hatására köztársasági elnöki 

tisztségéről lemondott. 

Támogató együttműködésére továbbra is számítva, köszönettel, és a legnagyobb tisztelettel üdvözli: 

 

Budapest,2012-04-02 

 

        Ónodi Szabolcs sk.                                                         Varga András sk. 

           MTTOE alelnök                                                             MTTOE alelnök   

 

         Szalay Piroska sk.                                                           Istvánfi Csaba sk. 

           MTTOE titkár                                                                   MTTOE elnök 



 

 

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója Ónodi Szabolcs  

a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülte (MTTOE) alelnöke 

 

 

 

 



GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ 

(1875-1932) 

A TF ALAPÍTÓJA 

 

AZ MTTOE  SOPRON VÁROSI SZERVEZET ELNÖKÉNEK NYIKOS TIVADARNAK A JAVASLATÁRA  

AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ALÁBBIAK SZERINT DÖNTÖTT 

 

 
 



 
 
 
 



 

 

 

 

 



KÉPEK A SZÁZHALOMBATTAI KONFERENCIÁRÓL 

 

Hegedűs Roland a százhalombattai szervezet 

elnöke megnyitja a konferenciát 

 

Takács Zoltán, Varga András, Istvánfi Csaba,   Szél Pál önkormányzati képviselő az 

MTTOE oklevelét és aranyplakettjét vehette át. 

 


