
 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT 

 

Varga Lajos sportpályafutása 

Települési Értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

Készítette: 

 

Határ Győző Városi Könyvtár  

Gyomaendrőd, Fő út 230. 

 

 

 

 

 

Gyomaendrőd, 2018. december 20. 
 
 
              
        Dinyáné Bánfi Ibolya 
        Intézményvezető 
 
 
 
 
 



 
 

 
2 

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: Varga Lajos 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: 

Varga Lajos tanár, tornász, olimpikon, edző, tizenháromszoros mesterfokú országos 
bajnok, több nemzetközi verseny győztese. 1933. november 23-án született Gyomán. Már 
szülőhelyén, gyermekkorában kapcsolatba került a sporttal. Később ő is a híres Kiskunfélegyházi 
Testnevelési Gimnáziumban tanult, ahol Tulit Péter tanítványa volt. 1957-ben Pécsről került az 
Újpesti Dózsa Sport Clubba, ahol számos kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményt ért el.  

Sportpályafutása 
1959-től 1964-ig a magyar tornász válogatott keret egyik legeredményesebb tagja volt. 

Sportpályafutása során több mint tíz országos bajnoki címet nyert, részt vett számos 
bajnokságon. 1959-ben a magyar tornász válogatott keret tagjaként részt vett élete első Európa 
Bajnokságán, majd egy évvel később olimpiai induló lett. Részt vett a római és a tokiói olimpián. 
1960-ban Rómában a magyar csapat a 12., míg 1964-ben Tokióban a 9. helyezést szerezte meg. 
Varga Lajos mindkét olimpián meghatározó szerepet játszott. 43-szoros válogatott tornász volt.  
Fontosabb eredményei:  

1958 moszkvai Világbajnokság. 1959: koppenhágai Európa Bajnokság: 26. össz. egyéni, 
mf. GB 1. össz. egyéni, mf. GB 2. lóugrás, 2x mf. GB 3. korlát, talaj; 1960: XVII. (római) Olimpia 
12. össz. csapat, 25. gyűrű, 26. korlát, 32. össz. egyéni, 34. lóugrás, 46. nyújtó, 52. talaj, 57. 
lólengés, 2x mf. GB 1. lóugrás, lólengés, 3x mf. GB 2. össz. egyéni, gyűrű, nyújtó, Bp., 2. össz. 
egyéni, Konstanca 2. holtv. össz. egyéni, Berlin, 3. össz. egyéni, Bukarest 9. össz. egyéni; 1961: 
luxemburgi Európa Bajnokság: 25. össz. egyéni, mf. GB 1. korlát, Tbiliszi 1. holtv. össz. egyéni; 
1962: prágai Világbajnokság: 12. össz. csapat, 25. korlát, 33. gyűrű, 40.lóugrás, 42. össz. egyéni, 48. 
lólengés, 60.talaj, 72. nyújtó, 2x mI. GB 1. talaj, gyűrű, mf. GB 2. össz. egyéni, mf. GB 3. lólengés, 
Bp., 2. össz. egyéni, Párizs, 3. össz. egyéni, Bukarest, 4. holtv. össz. egyéni; 1963: 2x mf. aB 2 
gyűrű, korlát, London, 3. össz. egyéni; 1964: XVIII. (tokiói) Olimpia 9. össz. csapat, 15. nyújtó, 35. 
holtv. össz. egyéni, 40. talaj, 2x 48. gyűrű, korlát, 61. lólengés, 103. lóugrás, mf. aB 2. nyújtó, 3x 
mf. aB 3. gyűrű, korlát, talaj, Bukarest, 4. össz. egyéni, román aB 4. gyűrű, 5. korlát, 6. össz. 
egyéni; 1965: CSB 1. 

A sportolás és a munka mellett tanult, 1963-ban végzett a Magyar Testnevelési Főiskolán, 
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szakedzői oklevelet és testnevelő tanári diplomát is szerzett. 1960-1988 között testnevelő 
tanárként és sporttisztként dolgozott a különböző szintű rendőr iskolákban. 1988-1999 UTE torna 
szakosztályának vezető edzője volt. 

Több évtizedes edzői tevékenysége során több száz gyerekkel ismertette és szerettette 
meg a rendszeres sportolást és ezt a nagy figyelmet, pontosságot és összpontosítást igénylő 
nehéz, szép, de látványos sportágat. Az UTE edzőjeként minden nyáron – kb. 30 alkalommal – 
elhozta a gyomai edzőtáborba a budapesti fiatal sportolókat, akik közt ott volt Csollány 
Szilveszter, Fajkusz Csaba, Supola Zoltán is. 

A sport terén végzett munkásságát számos díjjal ismerték el: megkapta a Magyar 
Köztársaság Érdemérem Arany Fokozatát, a Testnevelés és a Sport kiváló dolgozója lett, A Haza 
Szolgálatáért Érdemérem arany, ezüst, bronz fokozatának tulajdonosa és az Újpesti Torna Egylet 
örökös bajnoka megtisztelő cím birtokosa lett. 

Nyugdíjba vonulása után feleségével együtt visszaköltözött Gyomaendrődre, ahol ismét 
felpezsdítette a tornasportot, amit a város 1996-ban Gyomaendrődért Emlékplakettel honorált. 
2006. február 7-én hunyt el. 2008. június 11-én a városi sportcsarnok felvette a nevét, melynek 
falán Varga Lajos tiszteletére emléktáblát is avattak és több alkalommal rendeztek tornaversenyt 
az emlékére Gyomaenrődön. 

 
Források:  

 Gyomaendrődi ki kicsoda. Gyomaendrőd, 2004. p. 398-399. 

 Ki kicsoda Gyomaendrődön. Gyomaendrőd, 2017. p.683-684. 

 B.K. [Bíró Károly]: Táborozik az UTE. Gyomaendrődi Híradó, 1994. augusztus, p. 12. 

 Bíró Károly: A bőrömből nem tudok kibújni: Itthoni beszélgetés Varga Lajos olimpikonnal. 
Gyomaendrődi Híradó, 2000. március. p. 3. és 2000. április, p. 8. 

 http://www.gyomaendrod.hu/list/hiressegeink/6789  

 http://www.gyomaendrod.hu/list/hirek/608 

 http://www.utetorna.hu/tortenetunk.php  

 http://torna.ute.hu/hirek/Varga-Lajos-tornasz-olimpikonra-es-legendas-edzonkre-
emlekezunk-2484 

 http://torna.ute.hu/hirek/Varga-Lajos-tornaedzore-emlekezunk-20 

 http://www.bekesmegye.com/gyomaendrod-varos/hirek/varga-lajos-olimpikon-nevet-
vette-fol-a-sportcsarnok-gyomaendrodon 

 https://www.beol.hu/bekes/kozelet-bekes/varga-lajos-nevet-vette-fel-a-gyomaendrodi-
sportcsarnok-151947  

 http://www.gyomaendrod.hu/text/doc/dokumentumok/kepviselo_testuleti_ulesek/20
08/0424/mellekletek/27._napirendi_pont.pdf  

 http://www.haon.hu/varga-lajos-emlkre/news-20080704-05111267  

 http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu/index.php?iskola=iskola_testneveles  
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Varga Lajos sportpályafutására, elért eredményeire büszke szülővárosa. A sport terén 
végzett edzői munkája hozzájárult ahhoz, hogy a sport – ezen belül a torna sport népszerűbbé 

http://www.gyomaendrod.hu/list/hiressegeink/6789
http://www.gyomaendrod.hu/list/hirek/608
http://www.utetorna.hu/tortenetunk.php
http://torna.ute.hu/hirek/Varga-Lajos-tornasz-olimpikonra-es-legendas-edzonkre-emlekezunk-2484
http://torna.ute.hu/hirek/Varga-Lajos-tornasz-olimpikonra-es-legendas-edzonkre-emlekezunk-2484
http://torna.ute.hu/hirek/Varga-Lajos-tornaedzore-emlekezunk-20
http://www.bekesmegye.com/gyomaendrod-varos/hirek/varga-lajos-olimpikon-nevet-vette-fol-a-sportcsarnok-gyomaendrodon
http://www.bekesmegye.com/gyomaendrod-varos/hirek/varga-lajos-olimpikon-nevet-vette-fol-a-sportcsarnok-gyomaendrodon
https://www.beol.hu/bekes/kozelet-bekes/varga-lajos-nevet-vette-fel-a-gyomaendrodi-sportcsarnok-151947
https://www.beol.hu/bekes/kozelet-bekes/varga-lajos-nevet-vette-fel-a-gyomaendrodi-sportcsarnok-151947
http://www.gyomaendrod.hu/text/doc/dokumentumok/kepviselo_testuleti_ulesek/2008/0424/mellekletek/27._napirendi_pont.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/text/doc/dokumentumok/kepviselo_testuleti_ulesek/2008/0424/mellekletek/27._napirendi_pont.pdf
http://www.haon.hu/varga-lajos-emlkre/news-20080704-05111267
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu/index.php?iskola=iskola_testneveles
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váljon településünkön és példát adjon a fiatal generáció számára. Mindezek miatt javasoljuk a 
Gyomaendrődi Települési Értéktárba történő felvételét. 
 
 
III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
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3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 

 
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 

 


