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Végzettsége: Magyar Testnevelési Főiskola, 1951. 
 
Szepesváry Gábor általános iskoláját Karcagon, a Györffy István Általános Iskola jog-
elődjében végezte. Középiskoláját a Református Nagykun Gimnáziumban kezdte meg, majd 
az első négy év elvégzése után a Nagyváradi Hadapród Iskolában folytatta. 1945-ben amerikai 
hadifogságba került, ahonnan 1945 őszén került haza. A gimnáziumot végül Karcagon fejezte 
be, 1947-ben. Még abban az évben felvételt nyert a Testnevelési Főiskolára.  Diplomáját 
1951-ben kapta meg. Rövid kitérő után került vissza volt iskolájába, ahol közel 35 évig 
tanított és nevelt a sportszerű életmódra.  

1952-ben kötött házasságot, feleségével két fiúgyermeket neveltek. Magánélete, sportszerű 
életmódja példamutató volt mindenki számára. Soha nem jellemezte az anyagiasság, ő nem 
pénzért, hanem hivatásszeretetből dolgozott.  

A gimnázium sportéletében meghatározó szerepet játszott hosszú pályafutása alatt. Előbb a 
szertorna területén ért el sikereket, csapata az országos döntőbe jutott, majd a kosárlabda 
sporttal foglalkozott intenzívebben. Itt is sikerült a legjobbak közé juttatni a csapatát 
(országos 6. hely). Közvetlen emberi kapcsolatainak, nyílt, barátságos jellemének 
köszönhetően tanítványai a kosárlabda sportot rajongásig szerették.  

A versenyekre úgy válogatta tanítványait, hogy nemcsak a sportban elért eredményeik volt a 
döntő, hanem emberi magatartásuknak is méltónak kellett lenni. Így nyilatkozott egy 
alkalommal: "Én bízom a sportszerű légkörben, a baráti összetartásban, és szeretném, ha ez a 
szép hagyomány megmaradna."  

1973-ban elvégezte a kosárlabda szakedzői tanfolyamot. Hat éven keresztül foglalkozott a 
megye legjobb serdülő kosarasaival a mezőtúri táborban. Nagy szerepe volt a Nagykun Diák 
Sportviadal újra élesztésében, megszerettetésében, népszerűsítésében. Kiemelt szerepet töltött 
be abban a munkában, amellyel az iskola eddig 10 alkalommal nyerte el a Nagykun Kupát.  

Szepesváry Gábor tanár úr végig felfelé ívelő pedagógusi pályafurása során a karcagi fiatalok 
ezreivel szerettette meg a mindennapos testkultúrát és a kemény, embert próbáló 
versenysportot. Személyes varázsának, szakmai hozzáértésének köszönhetően foglalkozásai 
élményszámba mentek mindenki számára. Példamutató életvitele, vidámsága, embersége 
miatt tiszteli minden volt diákja, s rajtuk keresztül szinte egész Karcag lakossága, akik az 
eddig ki nem mondott köszönetüket, és hálájukat fejezhetnék ki e szép, elismerő díjban  

  



Kezei alatt dolgozni rangot jelentett. Tanítványai sikeres sportolók (ő fedezte fel és indította 
el Szabics Magdolna sokszoros magyar nemzeti válogatott kosárlabdázónak) sportkarrierjét. 
Testnevelők, edzők, sportvezetők öregbítik az ország minden részében munkásságának, és 
egyben a Gábor Áron Gimnáziumnak és Karcag városának hírnevét.  

A városi SZSE- sportkör kosárlabda-csapatának hosszú évekig volt edzője, akikkel az NB II.-
be is bejutottak  

Elismert szakmai tekintélye mellett kollegialitása is példaértékű. A pályatársak maximális 
segítésével, mindenkori szerénységével, talpig becsületességével követésre méltó emberi, 
tanári irányvonalat alakított ki. A VII. Nagykun Diák Sportviadalon 30 éves testnevelő 
munkájáért, tanítványaival való emberi kapcsolataiért, sportszerűségéért kapta meg az OTSH 
által alapított Fair Play-díjat, melynek egyetlen megyénkbeli birtokosa. 

Az iskolai DSK-nak hosszú évekig volt tanárelnöke. Tevékenységével a városi, megyei 
sportvezetők elismerését is kivívta. Több éven át volt a területi középiskolai testnevelő 
munkaközösség elnöke. Sokoldalúságának bizonyítéka, hogy megoldást keresett a város 
tanulóinak úszás-oktatási gondjaira is. Szervező munkája is kiemelkedő, ennek köszönhető, 
hogy a városi uszoda alapítvány elnöki tisztére is felkérték. Szabadidejét feláldozva komoly 
munkát végzett a tanuszoda megépítésének érdekében.  

Közismert igazságszeretete, sportszerűsége, önzetlensége miatt számtalan városi 
sportrendezvényen találkozhattunk vele játékvezetőként vagy versenybíróként. Tanítványait 
magával tudta ragadni sportszeretetével. Kedélyes, jószívű, megértő tanár volt, de komoly és 
szigorú is tudott lenni, ha úgy kellett. Sok-sok élményben gazdag osztálykirándulás 
kísérőtanáraként önzetlenül és szívesen segített másokat is, felhőtlenül együtt tudott működni 
kollégáival. Tanári pályafutása alatt végig szerették, tisztelték készséges viselkedéséért‚ 
fáradhatatlan, lelkes munkálkodásáért. 

(Forrás: Karcagi Polgármesteri Hivatal) 

 
Meghalt: 1997. december 16-án Karcagon. 


