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Varga János, Abony Város Díszpolgára hivatalosan is a Nemzet Sportolója lett!

Sajtóreferens, 2018 november 20 kedd - 12:20:29

Hivatalossá vált, hogy
émeth Szilárd

Varga János

olimpiai bajnok birkózó a Nemzet Sportolója lett.

, a Magyar Birkózószövetség elnöke hivatalos értesítést kapott róla, így

ténnyé vált, hogy az olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok birkózó, a 79
éves

Varga János

a Nemzet Sportolója lett.

Mint ismert, a négyszeres olimpiai bajnok párbajtQrözQ,

Kulcsár GyQzQ

halálával megüresedett egy hely a Nemzet Sportolóinak tizenkét tagú társaságában, s a
jogszabályok értelmében a korábbi jogosult halálától számított hatvan napon belül nekik
kellett új javaslatot tenniük az új tagra.
A Nemzet Sportolói október végén

Varga Jánost

sportpolitikáért felelQs miniszter képviseletében
kormány elé, s kabinet elfogadta a jelölést.

javasolták a megtisztelQ címre, akit a

Szabó Tünde

Polyák Imre

államtitkár terjesztett a

2010-es halála óta most került

újra birkózó a Nemzet Sportolói közé.

A Nemzet Sportolói így jelenleg:
sportlövQ,

Bíróné Keleti Ágnes

vízilabdázó,
Ildikó

Balczó András

Magyar Zoltán

vívó,

Schmitt Pál

Weltner Györgyné Ivánkay Mária
birtokosai voltak:

tornász,

tornász,

vívó,

öttusázó,

Kamuti JenQ

Hammerl László

vívó,

Portisch Lajos sakkozó,

Székely Éva

úszó,

Kárpáti György
Sági Györgyné RejtQ

Varga János

birkózó és

siketlimpiai bajnok asztaliteniszezQ. Halálukig a cím

Puskás Ferenc, Zsivótzky Gyula, Polyák Imre, Albert Flórián, Gyarmati

DezsQ, Grosics Gyula, Buzánszky JenQ, Földi Imre

és

Kulcsár GyQzQ

.

Abony Város Önkormányzata nevében szívbQl gratulálunk Varga Jánosnak, és további jó
egészséget kívánunk!
Darányi Erika

Fotó: nemzetisport.hu

Kapcsolódó hírek:

Isten éltesse Varga Jánost, aki ma ünnepli 79. születésnapját!

Varga János számára az idei év az ünneplés jegyében telik: a kötöttfogású birkózó 50
évvel ezelQtt nyerte meg olimpiai bajnoki címét. Emellett arra is nagyon büszke, hogy idén
Budapesten tartják a 2018-as birkózó világbajnokságot. A birkózólegenda éppen ma, október
21-én ünnepli 79. születésnapját. Vidéki környezetbQl indulva a világ birkózósportjának
megbecsült, tisztelt alakjává vált. Lelki erQt az emberek szeretetébQl merített. Így
számára a mai napig az egyik legnagyobb elismerés, az
az, hogy szeretik és tisztelik szülQvárosában.

Abony Város Díszpolgára

Olvasd tovább -->
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