
Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Bonyhád, Pécs 
Lengyák György up. referens írása az öt városban tett látogatásáról 
 
Utánpótlás referensi körutam első állomása Kaposvár volt. A Noszlopy Gáspár 
Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol a helyi versenyzők a téli felkészülés fedett edzéseit 
tartják, Lukács Sándor edzővel találkoztam. Megérkezésem előtt negyedórával indult el 
edzőtáborba Dovigyel Csaba edző, Szabó Márk és Bajnok Eszter versenyző. 
 
A somogyi megyeszékhely atlétáinak egy 6×48 méteres iskolai folyosót borítottak be 
mezőgazdasági gumilemezzel, és nagyon ügyesen megoldották, hogy a folyosó végében egy 
távolugró gödröt alakítottak ki, ami éppen most fedve volt. Igaz, Márknak le kell 
csökkentenie nekifutását háromnegyed hosszra, de legalább a technika gyakorlására nyújt egy 
kis segítséget. A szabadtéri lehetőség nagyon jó, hiszen nyolcsávos nemzetközi versenyre is 
alkalmas rekortánpálya van a városban. 
Reméljük a városatyák és városanyák is támogatják azt is, hogy abban a városban, ahol 
egykor többek között Ivanov Dragan hármasugró képviselte nemzetközi szinten az atlétikát, a 
mai utódok: Lukács Máté válogatott 400 méteres futó, a fiatal tehetség Szabó Márk távolugró 
és tásaik megérdemelnének egy rekortán borítású futófolyosót.   

 
A következő állomásom Dombóvár volt. A vasutas sportcentrumban Fazekas Gáspár (a min-
denki által ismert Gazsi bácsi) edző fogadott. Először megnéztük a sportcsarnok előtti cso-
dálatos Szigeterdő parkot, ahol a középtávfutók tartják edzésük nagy részét. A gyöngykavics 
borítású, gyönyörű szobrok közötti sétányok ideális helyszínt biztosítanak nemcsak a téli fel-
készülés idején, hanem versenyidőszakban a regeneráló futásokra is.  
„- Sajnos a most lehullott nagy mennyiségű hó miatt még nem jutott idő a város gépeinek 
arra, hogy nekünk is utakat vágjanak a parkban - szólt az edző ,- de erről soha nem szoktak 
megfeledkezni, hiszen a fél város vagy Imre, vagy az én tanítványom volt.” 
Ezután megmutatta a létesítmény minden részét, a 10×22 méteres tornatermet, a hozzá csat-
lakozó kis konditermet, a salakos futópályát. Az ugró- és gerelyhajító helyet most hó borí-
totta, de az évek alatt elért országos szintű korosztályos eredmények arra utalnak,  
hogy a nekifutó gumiborítása sokat segít a versenyzők felkészítésében. 
 
„Gazsi bácsi” a kosárlabda csarnokban tartott edzést szép számú kiscsoportjának. 
„-  A kosarasokkal egyeztetve ide is gyakran be tudunk jönni. Tudom, lehetnének jobb kö-
rülmények is: futófolyosó, rekortánpálya, de az országban rosszabb feltételek között is élnek 
és dolgoznak szakosztályok. A kisváros ezt tudja nyújtani nekünk. Tar Imre kollégával pedig 
mindent megteszünk azért, hogy a versenyzőink jó hangulatban minél magasabb szintre 
jussanak el. Mindig van egy-egy DOVASE-gyermek évente, aki a korosztályos válogatott 
viadalon nemcsak Dombóvárt, hanem hazánkat is képviseli” — mondta Fazekas Gáspár, aki 
a versenyzők bemelegítő futása alatt még arról is beszélt, hogy nagyon jó a régió összefogása. 
  
Gyakran eljutnak a Bonyhádi Atlétikai Centrumba és Szekszárdra, a rekortánpályára. Csak az 
ilyen utazásokra lenne egy kicsivel több pénz — sóhajtott! Közben megérkezett Tar Imre is, 
aki most délelőtt tartott pihenőt csoportjának. A nyugdíjasként is aktív testnevelő 
megerősítette a kollégája által elmondottakat. 
A bemelegítő futás után alapos nyújtó-lazító gimnasztika következett, majd a kosárlabdapá-
lya körül futottak a gyerekek. A tribün közbeiktatásával „dombra fel- és lefutás” is szerepelt a 
programban. Az edzés végén ismét nyújtottak a versenyzők, majd még egy kis törzserősítés is 
belefért az időbe. Amikor „Gazsival” a belvárosban jártunk, megtapasztalhattam, hogy milyen 
szeretet és tisztelet övezi a már negyven éve itt tanító két atléta szakembert a kisvárosban. 



 
 
A február 28-i végső úti célom, Bonyhád előtt még egy rövid időre elugrottam a megyeszék-
helyre, hogy megtekintsem Szekszárd idei évben legsikeresebb versenyzője, Valkay Tamás 
edzését, aki már három korosztályos bajnokságot nyert. Az országos bajnokságon magasug-
rásban 31 centiméterrel utasította maga mögé a második helyezettet - aki éppen a klubtársa 
volt. Ez még távolugrásban sem „kis” különbség. 
 
Gaál László testnevelő tanárral iskolájába, a PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskolába mentünk. 
Az iskola nagy sportcsarnokában 16,00 órakor volt edzése a csoportnak. Az edzésanyag 
gátfutás volt, de az edzés végén tömöttlabda dobás is szerepelt. 
„-  Szeges futócipőben a téli felkészülési időszakban csak a Bonyhádi Atlétikai Centrumban 
tudunk edzeni. Mivel jó a kapcsolatunk a 20 percre levő várossal, így a csarnok használatáért 
nem kell fizetni, cserébe ők a hosszú résztávos edzéseket itt, a rekortán borítású pályánkon 
tartják a versenyidőszakban — mondta az edző. 
 
Rövid látogatásom után, a témát érintő beszélgetésünk alapján alakult ki bennem, hogy jó 
lenne, ha a szekszárdi atlétika visszatérne a régi kerékvágásba, amikor például Gaál László 
csak 15 éves korukig foglalkozott a gyermekekkel, és az általános iskolából kikerült 
versenyzőket átadta a szakági edzőnek. Évekkel ezelőtt én is úgy edzettem Kőszegen, hogy 
12—19 éves korig mindenkivel foglalkoztam — miután egyedül voltam edző a kisvárosban 
—, de rá kellett jönnöm, hogy ez előbb-utóbb a minőség rovására megy. Ezért is adtam át 
további edzésre például a súlylökő Marx Líviát 17 évesen Németh Pálnak. 
Szekszárdon is ez lenne a járható út, és akkor a „Sportok királynője” még inkább a régi 
fényében csillogna a megyeszékhelyen. 

 
18,00 óra körül értem Bonyhádra. A GPS-nek megadott címhez közeledtem már, amikor egy 
pillanatra meg kellett állnom, és már kaptam is elő fényképezőgépemet, mert ehhez hasonló 
feliratot még nem láttam Magyarországon: 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ATLÉTIKAI CENTRUM 
Most értettem meg az egy évvel ezelőtti közgyűlés egyik bejelentését: „A Magyar Atlétiká-ért 
Arany Fokozatot kapja Ónodi Szabolcs, a bonyhádi Evangélikus Gimnázium igazgatója.” 
 
A kollégium kapujában Scheidler Géza, a testnevelő munkacsoport vezetője, a helyi 
szakosztály vezetőedzője várt. Egy órán belül megismertem a jelen csodáit és a jövő 
elképzeléseit. 
 
Lelki szemeim előtt ekkor megjelent, amit Kiss Tamás, a baden-würtenbergi tartományi ve-
zetőedző mesélt. A felkészülési időszakban, központi támogatással a kb. 50 kilométerre lakó 
tehetséges atléták minden pénteken délután, a távolabb lakók pedig kéthetente érkeznek Stutt-
gartba, ahol a jól felkészült edzők felügyelete mellett edzéssel és tanulással töltik el a hét-
végét. Azonnal az egyik ilyen régiós központként képzeltem el Bonyhádot, ahol szinte 
minden együtt van a téli felkészülési időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 



Az itt edzőtáborozó versenyzők éppen befejezték a délutáni edzéseket, és vacsorához ké-
szülődtek. Kecskemétről, Székesfehérvárról, Csepelről, Hódmezővásárhelyről, Mezőtúrról, 
Gödöllőről, Pécsről, Budapestről érkeztek a sportolók. Adamik Zoltán, Babos Rita, Deák Ba-
lázs, Dömötör Balázs, Héjja Antal, Tölgyesi Előd, valamint a helyi edzők: Csábrák János, Fe-
renczi Imre és Scheidler Géza tartották az edzéseket. A kollégákkal való késő éjszakába nyúló 
beszélgetés után pihentünk le. 
 
Másnap 7 óra 5 perckor a többpróbázók kezdték a reggeli futást. Amikorra visszaértek, már a 
kicsi fehérvári gyerekek is gyülekeztek az akaratot erősítő futásra. A délelőtti edzések 9.30-
kor kezdődtek és délig tartottak. 
Egyre jobban megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne ez az intézmény Magyar-
ország, de lehet, hogy a világ első atlétikai gimnáziumának. (Nem akadémiának, mert ezt már 
néhány esetben lejáratták.) Igaz, a szabadban csak egy 200 méteres pálya áll rendelkezésükre, 
de egy intézményi kisbusszal csak 20 percre van a szekszárdi nyolcsávos, a kerítés közelsé-
gétől eltekintve nemzetközi szintű pálya. Nincs olyan messze, mint mondjuk Budapesten a 
belvárosból az UTE- vagy az Ikarus-pálya. 

 
Fél kettőkor indultam el Bonyhádról kétnapos körutam utolsó állomására, Pécsre. (Bár, ha 
Szekszárdról mentem volna, akkor talán nem találkozom olyan nagy kontraszttal.) A pontos 
címet nem tudtam, mert két nappal előbb az alábbi levelet kaptam: 
„Szívesen megírnám, hogy hol leszünk, de nem tudom! Fedett helyünk nincs, a pálya tiszta 
hó! Ha péntekig elolvad, akkor a következő címre gyere: Pécs, Verseny u. 11., PVSK-pálya.” 

A folyamatosan csepergő eső besegített, a hó elolvadt. Kicsit korábban érkeztem a meg-
adott címre.  
 
„-  Ott van az atléták öltözője és szertára - mutatott egy kopott faépületre az ott tartózkodó 
fiatalember, miközben segített a hozott műanyag gátakat hátravinni. Nemsokára jött egy kis-
lány, aki kinyittatta az öltözőt, így betekinthettem a kopott falak mögé. Egy kb. 4×4 méteres 
kis öltözőt láttam egy kettes zuhanyzóval ellátva.  
Miként megtudtam, nemcsak az ő csoportjuk, hanem Viki és Enikő néni, Balázs bácsi 
csoportja és még a két dobó csoport is itt öltözik, amikor itt edzenek..Folyamatosan jöttek az 
atléták, és mivel az eső csepergett, Raus Károly edző gimnasztikázni a két „hatalmas” 
öltözőbe küldte a gyerekeket. 
 
Sajnos a megyeszékhelyet jelentő nagyvárosban a volt Építők úti iskolában van egyetlen 
keskeny kis folyosó, ahol a tél folyamán lehet edzeni, de a nagy létszám miatt igazán jó 
szakmai munkát nem lehetséges végezni. A pécsi atléták nosztalgiázhatnak, mert övék volt az 
ország legjobb futófolyosója a Tüzér utcában, ahol telente a magasugrást és a rúdugrást is 
lehetett gyakorolni. Azt a területet anno város más célra vette igénybe, és az új terület 
kiutalása még várat magára.  
Hamar véget ért az edzés, mert a hideg eső egyre jobban kezdett esni. 
 
Gondolom, itteni kollégáimnak az a legfontosabb pedagógiai és szakmai feladata, hogy Pécs 
megyei jogú városban megteremtsék a szabadidős tevékenységnek azt a nevelési színterét, 
ahol az atlétika sportágat választott fiatalt személyiségfejlődésében pozitívan befolyásolják. 
Ehhez a munkához elengedhetetlenül szükséges és remélt, a 160 ezer lakosú, nemrégen 
Európa Kulturális Fővárosának segítsége  
 
Kőszeg, 2013. március 31.                                                 Lengyák György   up. referens  


