
A II. világháborúban Karcagon is „áthaladt” a front. Édesapám 1942-ben fiatalon meghalt, 
nem lévén férfi a Családban (én még csak 8 éves voltam), Édesanyámmal és 2 éves 
Húgommal Nagytatáéknál, a Bethlen utcában húztuk meg magunkat. A városba menet a 
Sugárúton minden alkalommal elmentünk a Solcz Patika előtt. Akkor már (1943-tól) 
Szepesváry volt a család neve, de a köztudatban még a Solcz név élt. 

Ebbe a családba született bele Gábor 1928-ban. Családjaink jól ismerték egymást, hiszen 
Édesanyám is gyógyszerész volt. 

Gabi érettségi után a Testnevelési Főiskola elvégzése után 1953-ban kezdett Karcagon 
tanítani az akkor már Gábor Áron nevét viselő gimnáziumban. Határozottan állíthatom, hogy 
Gabi bácsinak meghatározó szerepe volt abban, hogy én „átigazoltam” az úszók-vízilabdázók 
csapatából (Varga József Tanár úrtól) a kosarasokhoz. 

Ebben az időszakban a kosárlabda nagyon népszerű volt Karcagon. A karcagi városi 
bajnokságon minden osztály külön indult (volt osztály, amelyik két csapattal!), ezen kívül 
„felnőtt” csapatok, például a Honvéd (helyőrség), Fáklya (pedagógusok), Úttörők (14 év 
alatt), Öregfiúk (volt gimnazisták), Vörös Meteor (városi csapat), Vertikális (helyi Általános 
Szerelő és Javító KTSz). Megjegyzem, hogy ez a népszerűség igazán olyan „alulról felépülő” 
dolog volt, hiszen például az 1955-ös EB aranyérem híre jószerivel el sem jutott Karcagra. 
Ettől még kosaraztunk. 

Nagy ünneplést kapott 1954-ben a Szolnok megyei Középiskolás Bajnokságon aratott 
győzelmünk. A fotón a bekarikázott fejek a karcagiak, a kosarasok között Gabi bácsi. 
 

 

Az akkorra már Spartacus néven induló, főleg gimnazistákra alapuló Karcagi csapat „területi 
bajnokságon” olyan egyesületeket győzött le, mint a Csepel Autó, Szentendrei Honvéd, 
Ceglédi Fáklya, Salgótarjáni Vasas, Salgótarjáni Bányász, Szolnoki Lokomotív, Szolnoki 
Haladás. 

   
  
  

  

 

  

   

    



 

A Karcagi Spartacus SE 
kosárlabda-csapata, 1953. 
Területi bajnokság (Szolnok, 
Nógrád és Pest megye) 

Balról jobbra és felülről 
lefelé: 
Kerényi Imre, Vál Tamás, 
Oláh László, Dévai Huba, 
Érczkövy Zoltán 

Pataki Zsigmond, Dr. Csávás 
István (tanágok), Kelecsényi 
László (sportköri elnök) 

Ignácz Zoltán, Platzer 
György, Balogh László, 
Károlyi László, Szabó József 

 

Azt gondolom, hogy nem vitatható: ebben a pezsgésben, ezekben az eredményekben 
meghatározó volt Szepesváry Gábor tevékenysége. 

Gabi bácsi testnevelői tevékenysége indította el Szabics Magdi (288-szoros BSE válogatott) 
kosaras pályafutását. Ő maga mondta: soha sem felejtette el, hogy a pályáján Szepesváry 
Gábor indította el. [Lásd http://karcagidiakok.hu/files/szabicsmagdolna.pdf]  
Szabics Magdolnát beválasztották a magyar kosárlabdasport halhatatlanjai közé. 

Érettségi találkozóinkon (ameddig bírtuk) az osztálycsapatunk mindig kosarazott, hol a 
gimnazistákkal, hol az öregfiúkkal. A meccsek egyik játékvezetője mindig Gabi bácsi volt. 
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1980-ban Az Év Sportszerűségi díja kitűntetést kapta. Harminc éves testnevelő munkája, 
tanítványaival való emberi kapcsolata, sportszerűsége elismerése volt ez, az OTSH által 
alapított Fair Play-díj. 

Utoljára 1997 szeptemberében látogattuk meg Gabi bácsit. Akkor már beteg volt, kártyáztunk 
ugyan, de pár parti után azt mondta: „Gyerekek, menjetek el, elfáradtam.” 

A technika vívmányainak köszönhetően hangszalagok, videófelvételek; és az öregdiákok 
agyában véglegesen rögzített képek és hangok őrzik emlékét. 



Az Öregdiákok archívuma őriz két „tablót” az 1947-ben érettségizett osztályról [Mile Sándor 
fotói]. Ide illenek: 

 

 



 


