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Abonyiak -  Abonyért

Az abonyi Pünkösdölő keretében 13. alka-
lommal került sor az Abonyiak-Abonyért ki-
tűntetések átadására. 
Abony Város Önkormányzatának kuratóriu-
ma – melynek tagjai Pető Zsolt elnök, Virágné 
Lendvai Ilona, Nagy Gáborné, Drávay József 
és Tóth Ernő – a beérkezett javaslatokból öt 
olyan személyt választott ki, akik hosszú éve-
ken át tartó eredményes munkájuk alapján 
kiérdemelték ezt a megtiszteltetést. 

  A kitűntetéseket hangulatos ünnepség kere-
tében 2008. május 11-én, pünkösd első nap-
ján, a X. Regionális Fúvószenekari Találkozó 
alkalmával a római katolikus templom és a 
Kinizsi Városkapu előtti téren Romhányiné 
dr. Balogh Edit polgármester jelenlétében 
Pető zsolt a kuratórium elnöke, valamint 
a kuratórium tagjai adták át. Az ünnepség 
színvonalát emelte a hat fúvószenekar és a 
mazsorettek igényes műsora.
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VArgA IstVÁn

Abonyban született. Családjukat a szeretet és 
a megértés jellemezte. 
A Kálvin úti iskola tanulójaként Diószegi 
László testnevelő tanár szerettette meg vele 
igazán a sportot. Kezdetben a labdarúgást 
kedvelte, de később Magyar Sándor testneve-
lő tanár kezei alatt elkezdett kézilabdázni. 
Fejlődése a kézilabda játékban töretlen volt. 
A katonai behívó jelentette számára a nagy 
változást. Európa egyik leghíresebb kézilab-
dacsapatának a Budapesti Honvédnak lett a 
játékosa. Első útja Madridban a BEK döntő 
mérkőzés volt, ahol második helyen végeztek. 
Itt találkozott a mérkőzés előtt Puskás Öcsi-
vel, akitől minden Honvéd játékos, vezető 
egy Real Madrid karórát kapott. Gyönyörű 
éveket töltött el a Budapesti Honvédban.
1972-től a Debreceni Dózsába igazolt. 
1980-ban 8000 néző előtt búcsúzott a deb-
receni közönségtől. 1982-ben az akkori 
NSZK-ba került játszani és egyben dolgozni. 
Öt évig még játszott az első osztályban és öt 
évig edzősködött. 

Mint magyar válogatott játékos beutazta 
szinte az egész világot. Olyan személyekkel, 
államférfiakkal, művészekkel, énekesekkel, 
írókkal, tudósokkal, sportolókkal találkozott, 
akiket az egyszerű ember csak a médiából is-
mer. Csodálatos élmények raktározódtak el 
benne a négy évtized alatt.
1994-ben egyedüli kézilabdázóként Göncz 
Árpád Köztársasági Elnöktől vehette át a 
„Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Ke-
resztjét.
Fontosabb eredményei:
Ötszörös magyar Bajnokság csapatban:  (4 a 
Bp-i Honvédban, 1 a Debreceni Dózsában.)
Háromszoros MNK győzelem csapatban (2 
Bp-i Honvéd, 1 Debreceni Dózsa)
Bajnokcsapatok Európa Kupáján (BEK) 
ezüstérem.
Két olimpiai részvétel : 1972. és 1976. Mont-
real 1976-ban 6. helyezés 127-szeres magyar 
válogatottság.
Világ- és Európa válogatottság. Német or-
szágban kétszer, hazánkban egyszer volt az év 
kézilabdázója.
Világcsúcsként egy bajnoki szezonban 294 
gólt dobott.
Hatszor volt magyar, egyszer német bajnok-
ságban gólkirály.
Varga István boldog családi közösségben él 
Debrecenben.

Tóth Ernő




