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Varga János Abonyban született, 
s ott is kezdett el birkózni, de 
tehetsége azután kezdett kibon-
takozni, hogy a Honvédhoz 
igazolt. Szabadfogásban ért el 
nagyobb sikereket: 1961-ben 
ezüst-, egy évvel késõbb pedig 
bronzérmet szerzett a világbaj-
nokságon, s ebben a fogásnem-
ben is indult az 1964-es tokiói 
olimpián, ahol hetedik lett. 
Kötöttfogásban viszont helye-
zetlenül zárt, pedig 1963-ban 
világbajnoki címet is szerzett. 
Ezek után 67-ben megnyerte az 
Európa-bajnokságot és második 
lett a vb-n. Az 1968-as mexikói 
olimpián nem talált legyõzõre 
– ahogy az 1970-es vb-n és Eb-n 
sem. Ott volt még a 72-es mün-
cheni olimpián is, ahol a negye-
dik helyen zárt. Visszavonulása 
után a Budapest Honvéd, majd 
a junior válogatott edzõje volt, 
de késõbb is rendszeresen kijárt 
szeretett sportága viadalaira. Így 
ott volt az áprilisi Matura Mihály 
junior emlékversenyen is. 

– Kimondottan szeretek verse-
nyekre járni, mert mindig remek 
meccseket, látványos akciókat 
lehet látni. Ráadásul nagyon 
szép eredményeket értek el a 

magyarok a versenyen. Csakúgy, 
mint a felnõttek az Európa-baj-
nokságon. Kiváló teljesítmény 
volt a négy bronzérem, csak az 
a kár, hogy arany nem volt köz-
tük. Na meg sajnos a világbaj-
nok Kiss Balázs doppingügye 
is árnyékot vetett a szereplésre. 
Bár meggyõzõdésem, hogy tel-
jesen vétlen a versenyzõ: biz-
tos, hogy nem tudatosan szedte 
be a szert, hanem valami kajá-
val vagy táplálékkiegészítõvel 
került a szervezetébe. 

S hogy mit tesz, amikor nem 
versenyekre jár? Éli a nyugdíja-
sok életét.

– Szerencsére jó egész-
ségnek örvendek, amit talán 
annak is köszönhetek, hogy 
rendszeresen kijárok a házunk 
mellé kertészkedni, füvet 
vágni. Ezenkívül tagja vagyok 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
Hagyományõrzõ Bizottságának. 
Velük szinte minden hétvégén 
utazunk valahová, szóval nem 
unatkozom. 

Az elmúlt években vívóver-
senyeken is rendre feltûnik, 
hiszen lánya, Gabriella két-
szeres Európa-bajnok ebben a 
sportágban. 

– Szegény Gabika most egye-
dül kénytelen utazgatni ázsiai 
versenyhelyszínekre, mert egy 
évben legalább három más kon-
tinensbéli viadalon is el kell 
indulniuk, de arra már nincs 
pénz, hogy az edzõje vele tart-

son. Úgy viszont nehéz ered-
ményt elérni, hogy nincs ott 
senki, aki tanácsot tudna adni 
neki. Nagyon bízom benne, 
hogy a választások után a sport-
ban is változni fog a helyzet. 
 � Karádi�Zoltán

A 70 éves olimpiai birkózóbajnok remek egészségnek örvend

Varga János még mindig  
szeret versenyekre járni
A közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját az 
1968-as olimpia birkózóbajnoka, Varga János. A 40 
éve világ- és Európa-bajnoki címet szerzett egykori 
birkózó ma is jó egészségnek örvend, s szinte állan-
dó résztvevõje a különbözõ birkózóversenyeknek és 
más sportrendezvényeknek.

Varga János ott volt a Matura Mihály-emlékversenyen is
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Az országban elsõként 
Százhalombattán kezdték meg 
a szúnyogok elleni védekezést. 
A vérszívókkal idén is többféle mód-
szerrel – földi és légi technológiák 
alkalmazásával – veszi fel a harcot a 
város által megbízott szakcég.

Tavaly a folyamatos gyérítés 
ellenére is drasztikusan elsza-
porodtak a szúnyogok a város 
területén, ezért idén még koráb-
ban és még nagyobb területen 
irtják a vérszívókat. A földi és 
légi kémiai védekezést a tavalyi 
515 hektárról 715-re emelték, 
belevéve ezzel a város külte-
rületeit is: az erõmû és a Duna 
között található erdõt, valamint 
a Mol és a város között húzódó 
fás területeket is.

A városban és környékén 
összesen 23 alkalommal végez-
nek majd irtást. – Az elmúlt 
évben húsz alkalommal volt szú-
nyogirtás betervezve, ami leg-

utóbb 15 millió forintba került 
– mondta Kabelács Hajnalka, az 
önkormányzat sajtóosztályának 
munkatársa. – Tavaly a csapadé-
kos nyár nem kedvezett a szú-
nyogok elleni védekezésnek, és 
sajnos a környezõ települése-
ken sem védekeztek a vérszívók 
ellen olyan intenzitással, mint 
Százhalombattán, ezért onnan 
jött az utánpótlás.

A korai védekezés lényege, 
hogy mintegy ötven hektár víz-
felületen elõször légi biológiai 
módszerrel a szúnyoglárvákat 
pusztítanák el. Ez sokkal haté-
konyabb védekezési mód, mint-
ha a már élõ szúnyogok ellen 
kellene küzdeni. – Az év további 
részében kerülhet sor a további 
légi és a földi kémiai védekezés-
re, melynek során az Országos 
Epidemiológiai Központ által 
bevizsgált és engedélyezett sze-
rekkel permeteznek. ht

Megkezdõdött
a szúnyogirtás


