
Hosszan tartó, súlyos betegségben 2014. május 17.-én Baján elhunyt Márity János. 

 

Márity János Baján született, az általános iskolában ismerkedett meg a sporttal.  

Az iskolaudvar rövidnek bizonyult a kislabdahajításnál, de labdarúgásban is otthonosan mozgott. 

  

Szatmári János sprinter edzővel való találkozása meggyőzte őt, hogy a sportok királynője 

sportágában lelje meg örömét élete végéig. János a Bajai Dózsában, majd a Bajai Vasas MTE-ben, 

Bajai Sport Körben bontogatta szárnyait. 

 

Tízpróbázott, végül a 110m-es gátfutás és a gerelyhajítást választotta. E két számban sokszoros 

Bács-Kiskun megyei felnőtt bajnokként ő a legeredményesebb atléta számszakilag. 

 

Nagyon sok versenyen szerepelt sikeresen megyei válogatottként, rá mindig lehetett számítani 

több versenyszámban is. Szenior kort elérve sikert sikerre halmozva erősítette a Szekszárdi 

Szenior Atlétikai Club népes csapatát. János fiatalon és szenior korban is a klubhűség mintaképe 

volt.  

 

Szenior versenyeken, ha gerelyhajításban indult, onnan biztosan aranyéremmel, kupával tért haza 

bajai otthonába. Ez a hazai és nemzetközi versenyekre egyaránt vonatkozott. 

 

1992-ben Oberwartban már sokadszor került megrendezésre a Mag. Georg Glöckner úr által 

szervezett dobó többpróba Európa bajnokság. Itt is elnyerte a kupát.  

Öten határoztuk el  

( +Márity János, Magyari József,  Pál,Dr. Jerémiás Attila és Horváth Gábor), hogy 

Magyarországon is rendezzünk hasonló országos bajnokságokat. János szakmailag, anyagilag is 

támogatta a rendezvényeket. 

 

Már XX. alkalommal kerülnek ezek a versenyek megrendezésre hazánkban. János nagyon sok 

Világ- és Európa bajnokságról tért haza érmekkel, kupákkal, melyek színesítették a lakás 

vitrinjeit. Ő tartja a 60-64 éves korcsoport országos csúcsát is 50.33 m-el. 

 

Edzőként is sikeres ember volt, Janák Mária gerelyhajító az ő tanítványa volt, aki Moszkvában, 

az 1980-as Olimpián képviselte Magyarországot. Mária a magyar örökranglistán az ötödik helyen 

van. 

János a legutolsó munkahelyéről, a Generali – Providencia Biztosító Bajai kirendeltségétől sikeres 

üzletkötőként vonult nyugdíjba.  

 

Sokoldalú tevékenysége, nagy munkabírása szerénységgel párosult. Versenyzőtársai szerették, 

tisztelték, a városi, megyei, országos elöljáróságoktól többször kapott elismeréseket. Sajátságos 

humora mindig jókedvre derítette a környezetében lévőket. 

 

János a hosszan tartó betegségét nem tudta legyőzni, de a mennyországból villámként repül 

továbbra is a gerely a kezéből. 

 

ISTEN ÁLDJON JÁNOS! 

 

Márity János temetése 2014. május 30.-án 18.00 órai kezdettel lesz a Bajai Köztemetőben  
( Bokodi út ). Értesítési cím: 6500. Baja, Bem József utca 40. - Márity Jánosné 
                                                                                   

     Szerkesztette: Horváth Gábor  


