
Elment a kosárlabda királynője Szabics Magdolna (1949-2014) 

 

    A sportkedvelők a Nemzeti Sport rövid híradásában olvashatták a 
szomorú hírt, hogy Szabics Magdolna (Gulyás Zoltánné) röviddel 
65. születésnapja előtt elhunyt.  

    A BSE 288-szoros válogatott kosárlabdázója - az egyik 
legsikeresebb női kosarasunk - 1949. július 7-én született Karcagon. 

    Már az általános iskolában is sokat sportolt. Amikor középiskolás 
lett, akkor kezdett érdeklődni a kosárlabda iránt. A testnevelő tanára 
- Mikola Miklósné - szerettette meg vele ezt a csodálatos sportágat. 
Tizenhat évesen Budapesten figyeltek fel rendkívüli tehetségére. A 
budapesti Petőfiben Varsányi Imre edzője irányításával kezdődött el 

a sikeres karrierje.  

    1968-1980-ig ugyanabban a klubban játszott.  

    1970-ben a Petőfi egyesült a VTSK-val, és azóta a BSE nevet viselte. Hívták máshová is, de soha nem 
váltott klubot. 1968-ig ifjúsági válogatott volt.  

    Közben leérettségizett, elvégezte a Pénzügyi és számviteli főiskolát, üzemgazdászi oklevelet szerzett. 
Csapatkapitányként részt vett az 1980-as moszkvai 
olimpián, ahol végül a jugoszlávokkal szemben alul 
maradtak, így a negyedikek lettek. Magyar kosárlabda 
válogatott sem előtte, sem utána nem ért el ennél jobb 
eredményt az olimpián. Ezután rengeteg külföldi 
ajánlatot kapott, de nem engedélyezték az átigazolását. 
Tizenhét évig volt válogatott, 288 alkalommal lépett 
pályára. Háromszor volt az év játékosa: 1973-ban, 
1975-ben és 1977-ben. 1978-ban Európa válogatott is 
volt és négyszeres magyar bajnok lett. Kiemelkedő 
sportteljesítményéért beválasztották a magyar 
kosárlabdasport halhatatlanjai közé. A Szabics 
családban még volt egy kiemelkedő sportoló, 
nevezetesen az unokaöccse, Szabics Imre, aki 
sokszoros válogatott magyar labdarúgó csapat csatára 
volt. Nemrég vonult vissza az aktív sportolástól.  

    Férje, Gulyás Zoltán a török Galatasaray vízilabda 
csapatának a szakvezetője volt, emellett a török 
vízilabda kapitányaként is sikeresen dolgozott. Ő 
teremtette meg a vízilabda alapjait Törökországban. 
Tíz évet éltek Törökországban, majd a két lányával - 
Eszterrel és Anikóval - hazajött. Férje még három évig 
maradt kint, majd ő is hazajött.  

    Magdi főállású anyaként a családjának élt. 
Nyugodjon békében - ABFRA.  

    A karcagi gimnáziumból indult a pályafutása, innen ment Budapestre tanulni, hogy tehetségét minél 
jobban kamatoztathassa, de azt soha sem felejtette el, hogy a pályáján Szepesváry Gábor indította el. Éppen 
ezért sportteljesítményére (és emberi magatartására) iskolánk is büszke! Nehéz elfogadni távozását nem csak 
a családjának, hanem két barátnőjének (Csíkos Pöszi, Kovács Ancsa) és a KÖBK-nek (, hiszen vállalta, 
hogy hozzánk tartozik - ő a mi Magdink is)."  

 Cséti Imre 


