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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

A javaslatot benyújtó intézményneve: Határ Győző Városi Könyvtár 

Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 

Telefonszám: 66/218-370 

E-mail cím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Varjú Vilmos sportpályafutása 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: sport 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

 

Települési Értéktár. 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

1937. június 10-én született Gyulán. Édesapja Varjú Vilmos szíjgyártó mester, édesanyja 
Véha Mária háztartásbeli volt. Endrődről került a fővárosba. A budapesti Közgazdasági 
Technikumban érettségizett 1962-ben. 1969-től a Belügyminisztérium alkalmazottja volt, 1975-től 
nyomozóként dolgozott. 1981-ben elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, 1987-ben őrnagyi rangban 
nyugdíjazták. 
Sportpályafutása: 

1953-tól a Közért, majd a Vörös Meteor Közért, illetve 1969-től az Újpesti Dózsa 
súlylökőjeként versenyzett. Az 1960-as évek egyik legeredményesebb európai súlylökője volt. 
1957 és 1974 között negyvenkilenc alkalommal viselhette a címeres mezt. 

Tizennégyszeres magyar bajnok (1958-1960, 1963-1972), 1963-tól tíz egymást követő évben ő 
szerezte meg a magyar bajnoki címet. Tizenhétszeres magyar csúcstartó, ő volt az első magyar 
súlylökő, aki túldobta a 17 métert (1959), illetve a 19 métert (1962). 1971-ben felállított 20,45 
méteres magyar csúcsa csak közel harminc év után dőlt meg. 

Háromszoros Európa-csúcstartó, magyar dobóatlétaként ő szerzett elsőként Európa-bajnoki 
címet (1962, Belgrád; 1966, Budapest). 

Három olimpián vett részt. 1964-ben Tokióban a harmadik helyen végzett, ezzel a nyári 
olimpiák történetében ő lett a második, aki férfi súlylökésben nem amerikai sportolóként érmet 
tudott szerezni.  
Eredményei:  
Európában veretlen volt 1964-1968 között. 
Magyarországon veretlen volt 1971-2001 között. 
Európa- Bajnokságokon elért eredményei: 

 1958. Stockholm 7. helyezés (16,77 m) 

 1962. Belgrád Európa bajnok (19,02 m) 

 1966. Budapest Európa bajnok (19,43 m) 

 1969. Athén 7. helyezés (18,78 m) 

 1971. Helsinki 4. helyezés (19,99 m) 

mailto:varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/1937
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%BCgyminiszt%C3%A9rium
https://hu.wikipedia.org/wiki/1981
https://hu.wikipedia.org/wiki/1987
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendfokozat
https://hu.wikipedia.org/wiki/1963
https://hu.wikipedia.org/wiki/1962
https://hu.wikipedia.org/wiki/1971
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dob%C3%B3atl%C3%A9ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/1964
https://hu.wikipedia.org/wiki/Toki%C3%B3


 
 

 
3 

Olimpiai bajnokságokon elért eredményei: 

 1964. Tokió 3. helyezés (19,39 m) 

 1968. Mexikó 13. helyezés (18,86 m) 

 1972. München 8. helyezés (20,10 m) 
 
Sportpályafutását 37 évesen, 1974-ben fedett pályás bajnoksággal fejezte be. Az aktív 

sportolástól 1975-ben vonult vissza. Elért eredményeit számos díjjal ismerték el: Sport 
Érdemérem Arany Fokozat 1964; Sport Érdemérem Ezüst Fokozat 1971 és 1975; Érdemes sportoló 
1968, 1970, 1972; Kekkonen Finn Köztársasági Elnök díja 1966. Ezen kívül az „Év sportolója” és a 
„Sport újságírók díj” tulajdonosa. 

1994. február 17.-én hunyt el Budapesten. Varjú Vilmos sírja a rákospalotai temető 27-es 
parcellájában található. 

Budapest XVI. kerületében a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Társaság tömöríti azokat a 
sportolókat és sportvezetőket, akik versenyzőként, bíróként, vagy szakvezetőként személyesen is 
részt vettek olimpiai játékokon. A baráti kör 2007-ben alakult, s amikor nevet választottak a 
szervezetnek, a kerületi olimpiai baráti kör teljes tagsága egyhangúlag a szentmihályi 
sportemberre szavazott. A baráti kör őrzi névadója emlékét, megemlékeznek róla születésnapján, 
látogatják síremlékét, 2011-ben emlékplakettet készíttettek. A XVI. kerületi önkormányzattal 
közösen ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak Varjú Vilmos egykori lakóházának – 
Budapest, XVI. kerület, Lajos utca 7.sz. – kertjében. 

Varjú Vilmos életútja a Békés megyei településről a főváros felé vezetett, sportpályafutása a 
fővárosban teljesedett ki, de endrődi származása miatt településünk lakói ma is nagy tisztelettel 
tekintenek rá. Eredményei ma is példaértékűek, a sportot szerető emberek büszkén emlegetik és 
a fiatal generációnak példaképet adhatnak sikerei. Városunk 1994-ben Gyomaendrődért 
Emlékplakettet, 2003-ban posztumusz Gyomaendrőd Díszpolgár címet adományozott neki. 

Mindezek miatt Varjú Vilmost kimagasló sportkarrierje és a súlylökésben elért hazai és 
nemzetközi versenyeken eredményei miatt javasoljuk a Gyomaendrődi Települési Értéktárba. 

 
Források:  

 Gyomaendrődi ki kicsoda. Gyomaendrőd, 2004. p. 405. 

 Ki kicsoda Gyomaendrődön. Gyomaendrőd, 2017. p.690. 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%BA_Vilmos_(atl%C3%A9ta)  

 https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/va/vilmos-varju-1.html  

 http://mandarchiv.hu/cikk/532/Varju_Vilmos_a_sulyloko_legenda  

 https://www.gyulaihirlap.hu/114142-idoutazas-gyulan-8211-80-evvel-ezelott-szuletett-v  

 http://www.btirt.hu/temetok/rakospalotai-temeto 

 https://mult-kor.hu/cikk.php?id=7907&page=4&pIdx=2&print=1  

 https://varjuvilmosolimpiaibaratikor.wordpress.com 

 http://olimpia.hu/a-varju-vilmos-barati-tarsasag-tagjai-a-fiatalok-taboraban-  

 http://olimpia.hu/tizeves-szuletesnapjat-unnepelte-a-varju-vilmos-olimpiai-barati-kor  

 A névadóra emlékeztek. 
http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=4137&v=cikkek  

 https://atletika.hu/hu/hirek/2012/hetvenot-eve-szuletett-varju-vilmos  

 http://web.t-online.hu/vilaghy/magyar/varju_vilmos.htm  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1975
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_17.
https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/va/vilmos-varju-1.html
http://mandarchiv.hu/cikk/532/Varju_Vilmos_a_sulyloko_legenda
https://www.gyulaihirlap.hu/114142-idoutazas-gyulan-8211-80-evvel-ezelott-szuletett-v
http://www.btirt.hu/temetok/rakospalotai-temeto
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=7907&page=4&pIdx=2&print=1
https://varjuvilmosolimpiaibaratikor.wordpress.com/
http://olimpia.hu/a-varju-vilmos-barati-tarsasag-tagjai-a-fiatalok-taboraban-
http://olimpia.hu/tizeves-szuletesnapjat-unnepelte-a-varju-vilmos-olimpiai-barati-kor
http://www.helyihirek.hu/index.php?fp=cikk&id=4137&v=cikkek
https://atletika.hu/hu/hirek/2012/hetvenot-eve-szuletett-varju-vilmos
http://web.t-online.hu/vilaghy/magyar/varju_vilmos.htm
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 http://olimpia.hu/felavattak-varju-vilmos-emlektablajat 

 Sz.R.Zs.: Szentmihályi dr. Konrád Ferenc Uszoda. XVI. Kerületi Újság. 26. évf. 21. sz. 
(2017. november 8.) 7-8. p. 
https://www.budapest16.hu/sites/default/files/tartalom/hirek/dokumentumok/2017_
11_08_21.pdf  

 http://www.gyomaendrod.hu/list/hiressegeink/2210  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az endrődi származású sportoló kimagasló, gyönyörű eredményeket ért 
sportpályafutása során. Életútja, eredményei büszkeséggel töltenek el minden sportszerető 
embert, ezért javasoljuk a Gyomaendrődi Települési Értéktárba. 
 
 
III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 

 

 

http://olimpia.hu/felavattak-varju-vilmos-emlektablajat
https://www.budapest16.hu/sites/default/files/tartalom/hirek/dokumentumok/2017_11_08_21.pdf
https://www.budapest16.hu/sites/default/files/tartalom/hirek/dokumentumok/2017_11_08_21.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/list/hiressegeink/2210
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3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár nevében eljárva hozzájárulok, 
hogy az intézmény által készített anyagot, képeket a Gyomaendrődi Települési Értéktár Bizottság 
felhasználja, nyilvánosságra hozza. 
 
Gyomaendrőd, 2018. december 20. 

 
 
 

Dinyáné Bánfi Ibolya 
Intézményvezető 

 


