
1 

 

Medovarszki János 
 

 Békéscsaba, 1937. október 27. – 2014. szeptember 11. 

 

Medovarszki János kimagasló sport- és sportvezetői karriert tudhat maga 

mögött. Tanító, középiskolai testnevelő tanár, főiskolai docens, atlétikai edző, 

atléta, magasugró.  

 

Atléta-pályafutását középiskolás korában kezdte, kétszeres korosztályos bajnok, 

majd hatszoros felnőtt magyar bajnok lett magasugrásban. Tizenegy esztendőn 

keresztül (1952. és 1963. között a legendás edző, sportvezető, Christián László 

szakmai irányítása mellett sportolt.)  

1957-től tíz éven keresztül volt magyar válogatott, összesen 27-szer öltötte 

magára a címeres mezt. 1961-ben beállította az akkori magyar magasugró 

rekordot (206 cm), négy évvel később pedig meg is javította azt: 209 cm-re. Ez 

két évig volt érvényben. Legkiemelkedőbb nemzetközi eredménye az 1965-ös, 

budapesti Universiadén szerzett 3. helye, s az Európa-bajnoki 10. helye, emellett 

az oslói Európa Kupán elért 2. helyezése (1965.).  

A belügyi szpartakiádokon két alkalommal nyert aranyérmet (1964-ben úgy 

nyerte meg a viadalt, hogy az olimpiai bajnokot előzte meg, míg egy másik, 

ugyanabban az esztendőben rendezett viadalon az akkori világcsúcs birtokosát 

győzte le). 

 

1968-ban a Rózsa Ferenc gimnázium tanára lett, ahol igazgatóhelyettesi 

beosztásban dolgozott. Iskolai munkája mellett atlétaedzőként is tevékenykedett. 

Legsikeresebb tanítványa Szepesi Ádám volt, aki a müncheni olimpián 5. 

helyezést ért el, de az atlétika különböző szakágaiban további korosztályos 

bajnokai és válogatott versenyzői is voltak. Egy időben a magyar ifjúsági 

válogatott ugró szakágának a felkészülését is irányította. 

 

1976-ban kinevezték a Vandháti úti középiskolai kollégium igazgatójává, ahol 

13 tanéven át dolgozott. Az intézmény az irányítása mellett sportkollégiummá 

alakult, és az országban az elsők között Kiváló Kollégium címmel tűntették ki. 

Szerepet vállalt a Békéscsaba Előre Spartacus SC elnökségében (1977–89.) és a 

szakosztályok utánpótlás-nevelő munkájában. 1988-ban megválasztották az 

egyesület társadalmi elnökének (két évig töltötte be a tisztet), emellett tagja lett 

a Magyar Olimpiai Bizottságnak (1989–92.) is.  

 

1989-ben megbízták a békéscsabai tanítóképző főiskola testnevelés tanszékének 

vezetésével. Szakmai közreműködésével épült fel a korszerű tornacsarnok és 

kezdeményezésére alakult meg a főiskola diáksport egyesülete (ahol éveken át 

az NB I-ben szerepelt a női röplabda szakosztály). 
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1992-ben, nyolc esztendőn keresztül tagja volt a Magyar Olimpiai Akadémia 

tanácsának. Nevéhez fűződik az olimpiai vetélkedők rendszerének kidolgozása, 

vetélkedők szervezése, lebonyolítása.  

Országos olimpiai vándorgyűlések megszervezését és lebonyolítását irányította. 

Rendszeresen jelentek és jelennek meg publikációi a megyei sajtóban, az 

országos szaktudományos kiadványokban, előadásokat tartott több nemzetközi 

tudományos konferencián.  

 

Sporttörténeti kutatómunkája során megírta a Mudin fivérek történetét, Pierre de 

Coubertin és Justh Zsigmond barátságát, kutatta a Békés megyei olimpikonok 

sportmúltját, Vajda Péter, Christián László munkásságát és a legeredményesebb 

megyei középiskolák sporttevékenységét. Több megyei és országos 

sporttörténeti tárgyú könyv szerkesztésében szerzőként is szerepet vállalt. 

Megírta Békés megyei olimpiai krónikáját. 

 

Edzői pályafutása 1960-ban kezdődött, s az első időszak 15 éven át tartott. 1997-

es nyugdíjba vonulását követően Medovarszki János visszatért az atlétika 

pályához: a Békéscsabai Atlétikai Clubnál vállat edzői szerepet. Több országos 

bajnoka, korosztályos válogatott versenyzője van jelenleg is. Legsikeresebb, 

legsikeresebb a gátfutó Baji Balázs. 2006 és 2010 között a tanítványai több, mint 

60 korosztályos országos bajnoki és diákolimpiai címet szereztek! 2009-től a 

Békéscsaba AC-ra épülő Kelet-magyarországi Régió Utánpótlás-nevelési 

Központ szakmai vezetője. 

 

Tevékenységét számtalan elismeréssel jutalmazták: 

1976: Gyula Város Sportjáért,  

1986: Kiváló Munkáért,  

1989: Békés Megye Diáksportjáért,  

1996: Békés Megye Sportjáért,  

1997: Magyar Felsőoktatásért,  

1999: MOB Érdemérem (kollektív elismerés a MOA tanácstagjaival),  

2005: Békéscsaba Sportjáért,  

2006: Christián László Centenáriumi Emlékdíj,  

2007: Aranydiploma, Magyar Atlétika Utánpótlásáért,  

2008: Az Év Békéscsabai Edzője,  

2009: Békéscsaba Sportjáért (kollektív elismerés a Békéscsabai AC edzőivel). 

 

Leánya válogatott atléta volt, két fia pedig jelenleg is élvonalbeli labdarúgó-

játékvezető. 

 
(forrás: Sportmúzeum / Buda-Cash Békéscsabai AC) 


