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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére. 
 

 A Füzesgyarmati Sporttelep névadása  
 

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Városunk Kossuth utcai Sporttelepe elsősorban a labdarúgóknak és a labdarúgást szeretőknek 

ad otthont, sok-sok évtizede. Eddig a Sporttelepnek nem volt neve. Több esetben szót 

váltottunk a névadó személyéről, de közös nevezőre nem jutottunk.  

 

Felmerült helyi labdarúgó, sportvezető neve is, de olyan híres labdarúgónk, világbajnoki 

ezüstérmes, mint Lázár Gyula eddig nem akadt.  

 

Lázár Gyuláról keveset tudunk, azt is inkább csak lexikonból. Életét és sportpályafutását 

röviden az alábbiakban ismertetjük (az életrajzi és sportolói anyagokat a Wikipédiából vettük 

át): 

 

Lázár Gyula, beceneve: Tanár úr, (Füzesgyarmat, 1911. január 24. - Budapest, 1983. február 

27.) világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó. Tagja a Ferencváros 1931-1932-es idényben 

100 százalékos eredménnyel bajnokságot nyert csapatának. Becenevét a szurkolóktól kapta: 

kiválóan kezelte a labdát, pontosan passzolt és csúszós talajon sem volt párja a pályán. 

Mindig szerény volt és játékostársai is egyöntetűen elismerték játéktudását. 

 

1930-ban mutatkozott be az Üllői úton, egy Wiener AC elleni 1-0-s győzelmet hozó 

találkozón. Többször hívták külföldre játszani, de végig hű maradt a Ferencvároshoz, ahol 

összesen 511 (!) mérkőzésen szerepelt (273 bajnoki, 199 nemzetközi, 39 hazai díjmérkőzés) 

és 39 gólt szerzett (12 bajnoki, 27 egyéb). Ötszörös magyar bajnok, négyszeres magyar kupa-

győztes, egyszeres KK győztes. Az FTC-ben utoljára 1943. november 14-én lépett pályára az 

Újpest ellen (1-2) a Megyeri úton. 

 

1931 és 1941 között 49 alkalommal szerepelt a válogatottban és 1 gólt szerzett. 1931-ben a 

Svájc elleni 6-2-es győzelemmel végződött mérkőzésen mutatkozott be a nemzeti 

tizenegyben. Lázár kiváló játékot produkált és a meccs végén a játékosokat a szurkolók a 

vállukon vitték le a pályáról. Játszott az 1934-es olaszországi és az 1938-as franciaországi 

világbajnokságon. Itt az ezüstérmet szerzett csapat tagja. 
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1937. június 20-án tagja a Közép-Európa válogatottnak, mely 3-1-re legyőzte a Nyugat-

Európa válogatottat. 

 

A Nemzeti Sport 1931. évi számából egy idézet: 

„Lázár nagysága abban tornyosul fel a magyar futball egén, hogy benne mintha sűrítve 

jelentkezne, amit elődei tudtak, tettek és a pályán véghezvittek. Művésze a labdának a szó 

egész értelmében, de művésze a játéknak is olyan egyéniséggel, amely bele tud olvadni az 

egészbe, az együttesbe, hogy annak minden mozdulatával hasznára váljon.”  

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

A fenti indokok alapján teszünk javaslatot a Sporttelep elnevezésére, névadására. Ebben a 

szándékunkban megerősít bennünket a Ferencvárosi Torna Club vezetése is. Tiszteletük 

jeléül, a tervezett névadási ünnepség napján – 2013. június 2.-án - barátságos labdarúgó 

mérkőzésre érkeznek Füzesgyarmatra és részt is vesznek az avatási ünnepségen. A szervezési 

munkákat már elkezdték, kellő reklámot is biztosítanak számunkra. 

 

Kérjük a képviselő-testületet, hogy javaslatunkat támogatni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kossuth u. 87. sz. (630/30. hrsz.) 

alatti Városi Sporttelepet 2013. június 2. napjától kezdve Lázár Gyula, Füzesgyarmat 

szülöttjéről nevezi el az alábbiak szerint: 

„Lázár Gyula Sporttelep”. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a névadással kapcsolatos teendőket végezze el és az avatási 

ünnepséget szervezze meg. 

 

Határidő: 2013. június 2. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2013. április 17. 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 


