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1938 – 2017
Simon Csaba István 1938. április 30-án Rábahidvégen született. A
családnak azonban 1942-ben el kellett hagynia a falut,
Muraszombatra költöztek. Csaba már itt járta az első osztályt.
1945-ben kitelepítették őket, a szülők a hat gyereket egy kullón
húzták Gödörházáig, ahol szállást kaptak. Végül a család
Szombathelyen telepedett le. Csaba az Úttörő utcai általános
iskolába járt, ahol a szülei is tanítottak. Jó tanuló volt, a nyolcadik
osztályban matematika versenyt nyert, később kiváló sakkozó vált
belőle. Középfokú tanulmányait a Savaria Gimnáziumban végezte.
Ezek az évek mély nyomot hagytak benne, innen a sport, a kézilabda szeretete, mely
meghatározta egész életét.
A Magyar Testnevelési
Főiskola Tanári Szakának
elvégzése után az ELTE-n
illetve az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Iskolájában
kapott állást, de közben a
BEAC-nál és a Bp. Honvédnél
ifjúsági kézilabdaedzőként is
dolgozott. 1971-ben a Honvéd
vezető edzőjének nevezték ki,
csapatával magyar kupát és
bajnoki
ezüst,
majd
aranyérmet nyert. 1973-ban a
Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemen kapott testnevelés
tanári állást.
1976 és 1980 között élete egyik legsikeresebb időszakában a Magyar Kézilabda Szövetség
edzőjeként a férfi válogatott mellett dolgozott Faludi Mihály szövetségi kapitány segítőjeként.
A válogatott legnagyobb sikerét az 1980-as moszkvai olimpián elért negyedik hely jelentette.
A későbbi olimpiai bajnok NDK ellen döntetlent játszottak, de a
bronzéremért vívott találkozón két góllal alulmaradtak
Romániával szemben.
A moszkvai olimpiát követően 1981-ben külföldre szerződött,
1985-ig a Kuwait Yarmouk Sport Club vezető edzője volt.
Kuvaitban egész nagy magyar kolónia dolgozott akkoriban. Elég
csak a labdarúgó Göröcs Jánost, Tichy Lajost és Rákosi Gyulát, a
kézilabdázó Vass Károlyt és Hunyadkürti Jánost, a vízilabdázó
Pócsik Dénest vagy a „kuvaiti specialista” Kulcsár Gergely
gerelyhajítót megemlíteni, aki Csabával Szombathelyen is mesélt
közös élményeikről. Kuvaitban nem csak edzőként, hanem
testnevelő tanárként is dolgozott, sőt a Kuwait University
College of Commerce vendéghallgatója is volt.
Az ázsiai országból hazatérve a Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club (GEAC) edzéseit vette át, ahol öt év alatt négyszer került
csapata a Magyar Egyetemi és Főiskolás Bajnokság döntőjébe.
Versenyzőként és edzőként a világ 25 országában járt.

1990-ben kinevezték az egyetem testnevelési
tanszékének vezetőjének, mely beosztását 2005-ben
történt nyugdíjba vonulásáig betöltötte. Többször vett
részt
külföldi
szakmai
tanulmányutakon
és
konferenciákon a környező országokban, valamint
Németországban
és
Svédországban.
Példás
szorgalommal és hivatástudattal szervezte az egyetem
sportéletét, az országos főiskolai és egyetemi sportban
is jelentős szerepet játszott.
2004-ben lépett be a Halmay Egyesületbe. Ha tehette
részt vett szombathelyi és budapesti rendezvényeinken,
megemlékezéseinken, de velünk volt a Halmay Zoltán
szülőfalujába, Magasfaluba szervezett autóbuszos
kiránduláson is. Utoljára huszadik születésnapi
ünnepségünkön találkoztunk vele személyesen.
2017. július 25-én, Gödöllőn életének 80. évében váratlanul elhunyt.

Simon Csaba életrajzi adatai
Tanulmányok:
1956–1960:
1966–1970:
1981–1985:
1997–1999:

Magyar Testnevelési Főiskola Tanári Szak
Magyar Testnevelési Főiskola Edzői Szak
Kuwait University College of Commerce (vendéghallgató)
Magyar Testnevelési Egyetem Master's Degree

Munkahelyek a tanári pályán:
1961–1973:

ELTE és ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola
vezető tanár
1973–2005: Gödöllői Agrártudományi Egyetem (2000-től Szent István Egyetem)
testnevelő tanár, majd tanszékvezető
1984–1985: Modern School of Kuwait
testnevelő tanár
Jelentősebb munkahelyek és eredmények az edzői pályán:
1962–1967:
1961–1973:
1976–1980:
1981–1985:
1985–1990:
1993:

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
ifjúsági edző
Budapesti Honvéd Sportegyesület
ifjúsági edző – vezető edző
A Magvar Kézilabda Szövetség edzője
felnőtt férfi kézilabda válogatott
Kuwait Yarmouk Sport Club
vezető edző
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (GEAC)
Al Shabab Sporting Club Kuwait
szaktanácsadó

Kitüntetések és megtisztelő címek:
1994:
1998:
1998:

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem főtanácsosa
FM Miniszteri Dicséret
OTSH Dicséret

