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Szántai Katalin

ÉDESAPÁNKRA EMLÉKEZVE

A 100 éve született testnevelő tanár életének fontosabb állomásai

Szántai József 1915. június l5-én született Hatvanban.
1933. június 22-én érettségizett Aszódon a Petőfi  Reálgimnáziumban.
1933-ban felvették a Magyar Kir. Testnevelési Főiskolára.
1936-ban a berlini Olimpián – „A Berlini Diáktábor Magyar Diákcsapata” tagjaként – tor-
nász bemutatókon szerepelt társaival. 1938. június l3-án a Magyar Kir. Testnevelési Főisko-
lán tanulmányait befejezve középiskolai tanári oklevelet kapott.
1938-ban magyar kir. áll. József Nádor Gimnáziumban óraadói állást kapott, majd 
1939-ben helyettes tanár lett, l941 decemberében pedig állami rendes tanárrá nevezte ki a 
magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter.
1940-ben megnősült, 2 lánya született.
1943-tól katona volt. 1945. március 28-án Vép községben fogságba esett, 1948. augusztus 
21-ig  hadifogoly volt a Szovjetunióban, Perm város mellett.
Hazatérte után folytatta a tanári pályáját. Szívügyévé vált a tornakert fejlesztése. A Nádor 
utcai Sasos-kertben irányításával és a diákok segítségével javultak a testnevelés feltételei.  
Meg kellett érnie, hogy a hatvanas évek elején felszámolták a Sasos-kertet. Helyette a Bathó 
családtól elvett gyümölcsöskertet jelölték ki a gimnázium sporttelepének. Itt újabb fejleszté-
si feladatokat kellett megoldania. Az új helyszínen a diákok 16 ezer munkaórájával atlétikai 
pályát, labdajátékok terét és öltözőt alakítottak ki. 
Fontosnak tartotta a tanulók sportversenyekre való felkészítését.
Legbüszkébb arra a magasugró csapatra volt, amelyik  l954-ben az Országos Középiskolás 
Bajnokságon első helyezett lett. Szívesen emlékezett még arra a tornászcsapatára is, ame-
lyik az Országos Középiskolás Tornászbajnokságon 6. helyen végzett l972-ben.
A Városi Sportbizottság tagjaként nagy szerepe volt a városi sportélet arculatának formá-
lásában. 
Sokat tett a szabadidősportok megkedveltetéséért, korcsolyapályát alakított ki a gimnázium 
udvarán, diákjai részt vettek városi-járási tornaünnepélyeken és sportbemutatókon.
1989. július 21-én hunyt el, a Fehértói temetőben nyugszik. Ugyanez év szeptemberében 
a Lehel Vezér Gimnázium tantestülete a Bathó-kertet róla nevezte el, és tiszteletére évente 
emlékversenyt rendez a jászsági középiskolák részvételével.
l998 szeptemberében a család által alapított sportdíjat az a végzős diák érdemli ki, aki jó 
sportoló és társait is az egészséges életmódra buzdítja.
Munkáját több alkalommal kitüntetéssel ismerték el megyei és országos szinten.
2001. augusztus 20-án Jászberény Város önkormányzata Posztumusz Jászberény Város 
Díszpolgári címmel tüntette ki.
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Édesapánk 1949-ben

Tornabemutató a Sasos-kertben az ötvenes években
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Az 1972-es országos 6. helyezett tornászcsapat

A berlini olimpián szerepelt főiskolai tornászcsapat, balról az 5. Szántai József


