
Diáksport, testnevelés 
 
Testnevelés és sport 1954-től-1975-ig 

 
Minden kezdet nehéz, így a mostoha körülmények között meginduló iskolában, 

sportlétesítmények híján csak időszakosan működött a testnevelés és sport. Tavasszal és 
ősszel az időjárástól függően, Toma János mérnök tanár vezetésével a „Szigeten” többnyire 
fociztak a diákok. 

Gyökeres változást hozott a Kenyérmezőn felépült korszerű, nagyméretű tornaterem és 
sportudvar.Rövid idő alatt, már az 1954-es évtől kezdve, kosárlabda, labdarúgás atlétika és 
torna sportágakban, a hagyományosan erős Gépipari Technikum, István gimnázium és 
Ferences gimnázium hármas versenyeihez felzárkózott a „Bányász” is. 

A kikerülő diákok közül: Szalai István atléta, Mente Ferenc és Knyezsik István 
kosárlabdázó, a megyénkben ismert versenyző lett. 

A későbbiek során az iskola sportolói már nemcsak a megyei, hanem az országos 
iskolai versenyeken is eredményesen szerepeltek. Az órai testnevelés elismeréseképpen, 
1968-75-ig a Testnevelési Főiskola gyakorló iskolájaként szerepelt az intézmény. 

A sportudvar tovább bővült egy kisméretű labdarugó pályával, ahol gerelyhajítás és 
diszkoszvetés gyakorlására is mód nyílt, valamint a pálya körül egy 200 méteres futópálya és 
80 méteres futóegyenes segítette a sokoldalú oktatást. 

További lendületet adott a sport-életnek a Felsőfokú Technikummal együtt beinduló 
Gépész Haladás SE megalakulása, amelynek keretében a középiskolások is versenyezhettek. 

Ebben az időszakban az ország minden részéről válogatott, sportban is kiváló 
képességű tanulói gárda került az iskolába. A helyben működő kollégium, a kitűnő tárgyi és 
személyi feltételek összessége pezsgő és országosan is megjelenő sportot eredményezett, 
amely a jól felépített, követelményeket is támasztó testnevelési órákra épült. 
Jelentősebb eredmények: 
Kosárlabda: országos középiskolai döntő 

- 1968 /Szeged/  III.helyezés    
- 1970 /Budapest/  VI.helyezés 
- 1972 /Székesfehérvár/ I.   helyezés 
- 1974 /Szarvas/ II.  helyezés 

Közben szinte minden évben megyei középiskolai bajnokságban I. hely. 
1973: megyei középiskolai leány bajnokság: I. hely 
(Amikor összesen kb. 30 leány járt az intézménybe.) 
A Felsőfokú Technikum férfi csapata az Országos Egyetemi és Főiskolai bajnokság 

döntőjében kétszer III, hely a MAFC és SMAFC csapatai mögött. 
Akkori legeredményesebb játékosunk Jánni Csaba volt, aki állandó tagja lett a magyar 

ifjúsági válogatottnak, 1970-ben elnyerte Komárom megye legjobb ifjúsági labdajátékosa 
címet.  



 
 
Az országos középiskolai bajnokcsapat tagjai voltak: 
Jánny Csaba, Mokánszki Béla, Szabó László, Hubert István, Vadász János, Füleki 

Attila, Árendás József. Dézsi Tibor, Horváth Gyula, Tóth Viktor, Bayer László, Vati István, 
Németh József, Kovács Károly. Rajtuk kívül az eredményes csapatok tagjai közül 
kiemelhetők: 

Csaba László, Erdei György, Zsíros László, Manner Pál, Perjési Ferenc, Mucha 
József, Simon Károly. 

 

 
a bajnoki aranyérem 

 



 
a bajnok csapat 

Felnőttként NB I-ben és NB II-ben is versenyeztek: Jánny, Simon, Csaba, Erdei, 
Hubert, Németh, Szabó, Tóth, Rittling Katalin és Dombrády Krisztina. 
Atlétika: 
Országos középiskolai bajnokság: 

1972 /Kecskemét/ 110 méteres gátfutó csapat I. hely 
110 méteres gátfutás egyéni: Ács István I. hely 
Országos döntőkben szerepelt még: magasugró és gerelyhajító csapat, 4x1000 méteres 

váltó 
Kiváló atlétákat neveltünk, akik közül később is eredményesen versenyeztek: 
Fazekas János, Ács István, Böhm Ferenc, Pénzes István, Oravetz József, Horváth 

Gyula, Magyar József, Walcz Károly, Gergely Vince. 
 
Torna: 

1970 /Szombathely/ Országos középiskolai csapatbajnokság „B” kategória: III. hely 
Kiváló tornászaink voltak: 

Bugyul Sándor, Fülöp Tamás, Stadler Ferenc, Szenicza Ferenc, Pallós István. 
A három alap sportágon kívül más sportágakból is kerültek ki neves sportolóink 

Nagy Antal (Bp. Honvéd) magyar válogatott labdarugó 
Mucha József (Ferencváros) magyar válogatott labdarugó 
Schelkhammer Antal (Tatabánya) NB I –es kézilabdázó 

Szabadidősport 
A versenysporton kívül a tömegek számára is kitűnő szabadidős programok készültek: 
Népszerű házibajnokságok: kosárlabda, labdarúgás, torna, atlétika sportágakban. 
A komárnói Ipari Iskolával való kapcsolatból: 
Sítáborban síoktatás 
Balatonszepezden az iskola tábor helyén nyaraló és sporttáborok. Megelőzően 

sátortáborozás a Bükkben és a Balaton partján. A kollégium szervezésében természetjárás, 
turisztika működött. 

A testnevelés és sportban, ebben az időszakban közreműködő tanárok, sportvezetők, 
edzők felsorolása: 



- 1950-54: Toma János mérnök-tanár  Mészáros Ferenc testnevelő tanár 
- 1954-56: Dallos Ernő testnevelő tanár 
- 1956-60: Mészáros Ferenc 
- 1960-75: Kégel Tamás testnevelő tanár, kollégiumi igazgató 
- 1964-73: Tóth Kálmán testnevelő tanár 
- 1966-75: Kovács Jenő óraadó testnevelő tanár, tornaedző 
- 1968-75: Bombicz László műszaki-tanár labdarugó edző 
- 1968-70: dr. Bátyi Béla mérnök, tornaedző 
- 1964-75: Dombrády József kollégiumi nevelő, term.járó csop. vezető 
- 1968-72: Pusztai Ede főiskolai tanár, sportköri elnök 

   
 Kégel Tamás  
 


