A „mester” és egyik tanítványa
Életműdíjjal tüntette ki az önkormányzat Varjas József sportlövőt
Az utóbbi időben a judósok viszik a prímet, de a lövészek is „bejelentkeznek” egy-egy díjra
az éves zirci sportkitüntetések alkalmával.
„Zirc Város Sportjáért” ifjúsági kategóriában Panyi Kinga megosztással vehetett át díjat,
Varjas Józsefet pedig eddigi tevékenysége elismeréseképpen életműdíjjal tüntette ki a város.
A rutinos sportlövővel és az ifjú tehetséggel a művelődési házban beszélgettem.
Az MTTSZ Területi Klubban évek óta komoly szakmai munka folyik, melynek
eredményeképpen a zirci lövészklubot a megye legjobbjaként tartják számon. Az elmúlt
esztendőben is nagy sikerrel bonyolították le a Zirc Kupát, amelyre a megyehatáron túlról is
érkeztek lövészklubok.
Három évvel ezelőtt fiatalok vették át a klub irányítását, de továbbra sem hiányozhat a lőtérről
valaki, akinek neve egybeforr a zirci sportlövészettel.
– Mint a legtöbb gyerek faluhelyen, én is csúzlival kezdtem lőni. A légpuska ritkaságszámba
ment, ha valakinek az is volt, azt megkörnyékeztük. Úgy gyártottuk a lőszert – emlékezik
vissza a kezdetekre Varjas József, aki Tatabányán, a hetvenes évek elején ismerkedett meg a
sportág alapjaival. 1975-ben, majdnem napra pontosan 38 évvel ezelőtt már megfelelő
ismeretek birtokában érkezett Zircre, de nem a fegyvere vezette a Bakony fővárosába, a
munka miatt érkezett erre a környékre. Két társával jelentkezett a Dudari Bányaüzem
álláshirdetésére, majd megnősült, és letelepedett az akkori nagyközségben.
– Henrik Pista bácsi volt a „fő lövészbajnok”, látogatni kezdtem a foglalkozásait. Bárki
odamehetett az utcáról lőni abba a bádogbódéba, amely az apátságnál állt.
Konkrétan annál az épületnél, amelyet a minap adtak át látogatóközpontnak, és hosszú időn
keresztül szolgálta a bányász sportkört tornateremként… A sportlövészet akkoriban a Magyar
Honvédelmi Szövetség keretei között működött, és Varjas József egyre intenzívebben vett
részt a sportág helyi életében, mígnem 1989-ben átvette a később a Magyar Technikai és
Tömegsport Szövetség területi klubjaként működő szervezet ügyvezetését, amelyet aztán húsz
éven keresztül irányított.
Szelleme van a helynek, ahol beszélgetünk, hiszen itt állt egykoron a lőtér, manapság a
dartsosok használják a helyiséget. A lövészek is maradhattak a házban az ingatlan
önkormányzati tulajdonba kerülésével, lőterük a tetőtérben került kialakításra, ezt használják
jelenleg is. A háttérből érkező néptánczene arról árulkodik, hogy időközben művelődési ház
lett a honvédség egykori épületéből…
Az idők változtak, az évek múltak, új arcok jöttek. Varjas József azonban maradt, sőt, amióta
fiatalabbaknak adta át a helyét a klubvezetésben, újra gyakrabban veszi kezébe kedvenc
fegyverét, a pisztolyt. Az országos bajnokságban mindig az első húsz között végez, és
teljesítménye alapján rendre meghívják a csehországi veterántalálkozóra, ahol több százan,
köztük egykori világ- és olimpiai bajnokok mérik össze erejüket. A legfontosabbnak mégis
azt tartja, hogy tudását átadja a fiataloknak. Ez elég jól sikerült neki eddig, elnöksége idején
tíz országos bajnokot adott a zirci lövészklub, és csapatban is többször arattak diadalt a
legjobbak között. Az elért sporteredmények és az ezekért járó kitüntetések mellett büszke arra
is, hogy a zirci lövészklub alapította meg az egykori művészeti szakosztályán keresztül a
városi fúvószenekart. A tehetségek felfedezésében, a fiatalok felkészítésében továbbra is
szerepe van, és lövészeink az utóbbi években sem maradnak adósak a remek eredményekkel.
Az elmúlt esztendő a legjobban Panyi Kinga számára sikerült. Alig ejt magáról néhány
gondolatot az ifjúsági kategóriában kitüntetett sportoló, máris magához ragadja a szót az edző:

– Kinga hajlamos több időt szentelni a sportnak, ami kevés fiatalról mondható el.
Kiegyensúlyozott, nyugodt lány, mentálisan jól felkészül a versenyekre. Ez nagyon fontos a
lövészetben.
Öt évvel ezelőtt, még általános iskolában ismerkedett meg a sportággal. A kezdeti
nehézségeket követően édesapja biztatta a folytatásra, aminek meg is lett az eredménye,
hiszen felvette tagjai közé a klub, amelynek manapság már az egyik legeredményesebb
versenyzője.
– Mindig jobban teljesít a versenyeken, mint az edzéseken – mondja Varjas József – De ez
nem baj, jobban lehet teljesíteni, csak rosszabbul nem!
A légpuskával bánik a legjobban, ezzel nyerte meg tavaly a megyei diákolimpiát, míg az
országoson harmadik lett. Kinga már most tovább lépett az elmúlt évi kiemelkedő
teljesítményén, hiszen Pécselyen, lövészeink legutóbbi versenyén először fogott sportpuskát a
kezébe, s mindjárt harmadik helyezést ért el…
– Valahol itt kezdődik a tudás – jegyzi meg felkészítője. Persze a megjegyzéssel nem az a
célja, hogy elbízza magát a tanítvány…
Riportunk során néhány képet is „ellőttünk” a lőtéren, alább a két kitüntetett sportlövő

Varjas József kedves emléke Csehországból, a veterán sportlövészek találkozójáról. Hollandi Pállal, a
Magyar Sportlövők Országos Szövetsége amatőr versenyzőinek képviselőjével és barátjával, Ottlecz
Károly balatonfüredi sportlövővel
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