
lek közé. A „politikai  bunda” ténye 
látszott igazolódni, Ferikét feláldozta 
a magyar sportdiplomácia a német 
barátság oltárán. Később sikeresen 
állt helyt nagy versenyeken is és tagja 
volt az Európa-válogatottnak. 

Jós Miklós (1906-1990)  
Az öttusa csapat első nemzedékének 
képviselője. A berlini olimpián részt-
vevő magyar csapat tartaléka volt, 
majd 1948-ban a londoni olimpiára 
készülő válogatott szövetségi kapitá-

nya.  A „Modern pentatlon” című 
könyvével szerepelt az 1948. évi 
olimpia szellemi versenyén, ahol 
műve dicséretben részesült. 1959-
ben ő szervezte meg a CVSE vívó-
szakosztályát. 
 
Nagy Ferenc (Cegléd, 1916-1977) 
A nehézsúlyú ökölvívó fiatalon került 
az élvonalba. A berlini olimpián — 
élete első világversenyén — szép 
reményekkel lépett szorítóba, ahol 
két mérkőzését megnyerve az arany-
éremre is esélyessé lépett elő. Az 
elődöntőben a német Runge ellen 
kellett volna mérkőznie, de  a magyar 
szövetség elnöke nem engedte köte-

1936 Berlin—XI. nyári olimpiai játékok 

1948 London—XIV. nyári olimpiai játékok 
Csordás György (Cegléd, 1928-
2000) 
1948-ban Londonban a 400 és az 
1500 méteres gyorsúszásban rajtolt 
és tagja volt a 4x200 méteres gyors-
váltónak is. Pontot érő helyezést a 
hosszabb távon ért el, negyedik lett. 
1952-ben Helsinkiben nem jött ki 
neki a formaidőzítés, sem 400, sem 
1500 méteren nem jutott a döntőbe, 
a 4x200 méteren viszont az ötödik 
helyen végzett a magyar váltó. A 

ben országos ifjúsági bajnok volt 100 
méteres mellúszásban. Az Épületsze-
relő SK versenyzőjeként és az öttusa 
csapat tagjaként debütált az olimpián. 
Az összetett egyéni versenyben a 18. 
helyen zárt, csapatban kizárások 
miatt helyezetlenül végeztek a magya-
rok. 1952-ben Helsinkiben a magyar 
csapat remekül szerepelt, olimpiai 
bajnok lett a svédek előtt, Szondy 
István pedig  egyéniben is felállhatott 
a dobogóra, a harmadik helyezést 
érte el. Ezzel a nagy sikerrel megala-
pozták a magyar öttusa sport későbbi 
évtizedekben elért sikereit. Harmadik 
olimpiáján, 1956-ben Melbourne-ben 
lovaglásban vívta ki a csapatba kerü-
lést. Bajnokunk ma már méltón viseli 
a „Cegléd díszpolgára” címet. 
 
Jós Miklós 
Ld. 1936 Berlin 

sportnapilap az olimpiák ceglédi hőseiről 
1924-től 2016-ig 

 

melbourni olimpián nem jutott be a 
döntőbe. Összességében nem volt 
szerencséje az olimpiákkal. A ceglédi 
születésű örökös magyar bajnokot az 
évek során az 1500 méteren elért 
Európa-csúcsai és nyolc főiskolai 
világbajnoki címe vigasztalhatta. 
 
Szondy István (1925-) 

Szondy Cegléden kezdett el sportolni 
úszóként, majd öttusázóként. 1941-

1924 Párizs 
VIII. nyári olimpiai játékok 

Tasnády (Tidrenczl) József (1903
-1985)  
Gyermek és ifjúkorát Cegléden töl-
tötte. 16 éves korában kapcsolódott 
a ceglédi birkózósportba. A MOVE 
SE versenyzője volt, majd 1923-ban a 
fővárosi MAC-hoz került. 1924-ben 
az első ceglédi olimpikon volt. V. 
helyezett volt a légsúlyúak mezőnyé-
ben. 

Megjelenik 2016. október 6-án 

A Sportmúzeum és a Kossuth Művelődési Központ és 
Könyvtár közös kiadványa 

Halhatatlanok 

Városunk sok kiemelke-
dő sportolóval büszkél-
kedhet. A kiadvány 
tisztelgés a kiváló ceglé-
di olimpikonok előtt. 

I. évfolyam, 1. szám 



Gál József (Cegléd, 1918-2003)    
A nagyszerű birkózó Cegléden 
született. Tehetsége 2-3 olimpiára 

„termett”, melyet alapjaiban a 
világháború eseményei két alka-
lommal is meghiúsítottak. 1948-
ban tért haza orosz fogságból és 
azonnal edzésbe állt közel hatéves 
száműzetése után. 1948-ban 
pedig, hiába verte meg a kijelölt 
magyar utazót, Gált itthon hagy-

ták. 1950-ben kivívta a sportág 
első magyar birkózó világbajnoki 
aranyérmét. Az 1952-es Helsinki 
játékok versenye sem hozott 
számára szerencsét. Még idehaza 
a tatai edzőtáborban kulcscsont-
törést szenvedett és bár az olim-
piáig teljesen felépült, ekkor már 
nem akartak változtatni a kijelölt 
csapaton. Gál József „Cegléd 
díszpolgára” és róla nevezték el a 
Városi Sportcsarnokot. 
 
Kenéz Béla (Cegléd, 1922 – 
1994) 
A CVSE birkózója lepkesúlyban 
lépett szőnyegre Helsinkiben, a 
kötöttfogásúak viadalán. A sorso-
lása sem volt könnyű, bár az első 
mérkőzését megnyerte a török 
Aktas ellen, utána viszont kika-
pott a jugoszláv Vukovtól tussal. 
Az orosz Gurevicstől történő 
pontozásos veresége a kiesést 

Ecser Károly (Cegléd, 1931-
2005)  
Az Ecser família 1940-50. között 
aktív szerepet töltött be a ceglédi 
úszó- és vízilabda sport megerősí-
tésében. Ecser Károlyt megélhe-
tése a fővárosba szólította, ezáltal  

Csernai Tibor (1938-2012) 
1956-58. között volt a CVSE 
labdarúgó csapatának játékosa. 
Hamar feltűnt ritka adottsága és 
tehetsége. Sorba álltak a „kérők”  
az NB II-es ceglédi klub ajtajában. 
A BVSC, az Ózd és a Tatabánya 
volt a karrierje egyes állomásai-
nak helye, ahol őrületbe hajtotta 
az akkor szebb napokat megélt 
teltházas nézőteret. 1964-ben 
tagja volt a Tokióban olimpiai 
bajnoki címet kivívó magyar csa-
patnak. Bátyja válogatott labdarú-
gó volt, majd később a Bayern 
München edzője.  
 
 

1952 Helsinki—XV. nyári olimpiai játékok 

1964 Tokió—XVIII. nyári olimpiai játékok 

1960 Róma—XVII. nyári olimpiai játékok 

a legjobb magyar női tornásznő 
volt, ami remek teljesítmény.  

Füle Judit (Cegléd, 1941-) 
A Római Olimpiai Játékokon az 
1952-es aranyérmek után egy 
megfiatalított magyar tornász 
válogatott vett részt. A magyar 
csapat tagja volt a ceglédi születé-
sű Füle Judit is, aki a Ceglédi 
Építők SK versenyzője volt egész 
pályafutása során, edzője pedig 
Kürti Béla, aki a csúcsokra repí-
tette felfedezettjét. A 19 éves 
mesterfokú bajnok ceglédi lány az 
egyéni összetett versenyben a 
legjobb volt a magyar nők közül 
(19.). 1959-1962 között az olim-
pián kívül is minden Európa-
bajnokságon és világbajnokságon  
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jelentette számára. Vigaszul egy 
évvel később a Nápolyban rende-
zett világbajnokságon Kenéz Béla 
a hatodik helyezést érte el. 

Soltész László (1924-1990) a 
nehézsúlyban ért el számottevő 
sikereket. 1949-ben főiskolai 
világbajnok volt, majd 1952-ben 
szép reményekkel utazott Helsin-
kibe. Az olimpia idején Soltész 
László a Bp. Honvéd SE színeiben 
versenyzett. Kenéz Bélához 

hasonlóan mindkét fogásnemben 
ért el magyar bajnoki címeket. A 
kötöttfogású válogatott tagjaként 
utazott Finnországba. Sajnos 
azonban útközben sárgaságba 
esett és a birkózó szőnyeg helyett 
a kórházban töltötte az olimpiai 
„küldetését”.  
 
 

Csordás György  
Szondy István 
Ld. 1948 London 

csak később, 23 éves korában 
választott adottságainak megfele-

lően sportágat. A súlyemeléssel 
kezdett el foglalkozni és 1961-ben  

már tagja lett a válogatott keret-
nek. Szépen ívelt fel a pályája és 
hamarosan az európai élvonalba is 
felzárkózott. 1964-ben az első 
magyar súlyemelő volt, aki elérte 
az 500 kg-os álomhatárt az akkor 
még három fogás-nemes rend-
szerben. A Tokiói Olimpián az V. 
helyen végzett  505 kg-os teljesít-
ménnyel. Egy évvel később Euró-
pa-bajnok, majd pedig a világbaj-
nokságon bronzérmes lett. 
 
 
Reznák János 

A végén belefáradt a szövetség 
méltatlan hozzáállásába és fiatalon 
visszavonult a versenyzéstől. 
 
Reznák János (Cegléd, 1930–
1988) a CVSE birkózója volt és 
Róma már a harmadik olimpiája 
lehetett volna, ha az előző két 
eseményen sérülése nem gátolja 
meg ebben. A szabadfogásúak 
mezőnyében, noha négy mérkő-
zésen is veretlen maradt  (2-2 
győzelem és döntetlen), az V. 
helyen végzett a nehézsúlyban. 
1964-ben a tokiói olimpián nehéz-
súlyban indult, de nem ért el 

helyezést. Ezzel együtt a korszak 
legsikeresebb ceglédi birkózója 
volt.  

1956 Melbourne—XVI. nyári olimpiai játékok 

Csordás György 
Szondy István 
Ld. 1948 London 



Pákozdi László (Cegléd, 1951-2015) 
Cegléden született, régi ökölvívó dinasztia 
tagja, felmenői és családtagjai között többen a 
ringben mutatták be tudásukat. 1974-ben 
Clevelandban legyőzte a nehézsúlyban világ-
bajnoki ezüstérmes kubai Marvin Stinsont. Az 
olimpián biztos tagja lett a magyar csapatnak, 
miután az előolimpiai versenyeken Írország-
ban és Skóciában is legyőzte ellenfelét. Sajnos 
azonban mindez az olimpián nem sikerült, 
miután az első fordulóban legyőzte a nigériai 
ellenfelét, de utána az NSZK-beli Hussingtól 
vereséget szenvedett és kiesett a további 
küzdelmekből. 

ken igen. Itt Bíró Norbert a judó-
ban lépett tatamira és remekül 
helytállva a bronzérmet szerezte 
meg. A látássérült sportoló a 
ceglédi judo sport egyik jelentős 
személyisége, versenyzőként, 
edzőként és sportszervezőként is 
komoly sikereket tudhat maga 
mögött. Bíró Norbert négy évvel 
később Athénban is helytállt, az 
ötödik helyen végzett a súlycso-
portjában. 

Bíró Norbert (Cegléd, 1974-) 
A XXVII. Nyári Játékokon nem 
volt ceglédi sportoló jelen, de az 
azt követő paralimpiai eseménye-

1976 Montreal 
XXI. nyári olimpiai játékok 

2000 Sydney—paralimpia 

1988 Szöul—XXIV. nyári olimpiai játékok 
gásúak 62 kg-os mezőnyében két 
győzelem után szembe találkozott 
a versenybírók manipulációival. 
Végül a bronzcsatában alulmaradt 
és a IV. helyen végzett. 1992-ben, 
Barcelonában sem volt több sze-
rencséje Bódi Jenőnek az olimpián. 
A bronzmérkőzésen nem bírt a 
kubai ellenfelével szemben és az V. 
helyen végzett. 
 
Harczi Zsolt (Cegléd, 1967-) 
A szöuli olimpián szerepelt először 
a versenyszámok között az asztali-
tenisz. Az olimpiai csapat tagja volt 
Cegléd büszkesége, Harczi Zsolt. 
A CVSE-ben nevelkedett és a klub 
színeiben érte el sportpályafutása 
legnagyobb sikereit. Zsolt remekül  

Bódi Jenő (1963-) 
A nagykőrösi születésű, Jászkara-
jenőn gyerekeskedő, majd szülei-
vel Cegléden élő kis Bódi gyerek 
Kenéz Béla edző kezei között 
ismerkedett meg a birkózás alap-
jaival. 1988-ban frissen nyert  
Európa-bajnoki cím birtokában 
utazott Szöulba, ahol a kötöttfo-
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1984 New York 
paralimpia 

Pálinkás László (Cegléd, 1959-) 
1984-ben Pálinkás László a New Yorkban 
megrendezett paralimpián tagja volt az 
aranyérmet nyerő magyar 4x50 méteres 
úszó vegyesváltónak. A CVSE-ben nevelke-
dett, úszó- és vízilabdázó volt, később 
kapcsolódott a Koller István vezette fővá-
rosi mozgássérülteket összefogó közösség-
hez. Az 1984-es versenyeken a 4x50 méte-
res gyorsváltóban is bajnoki címet vívott ki 
a magyar váltó, de mivel a célba elsőként 
érkező magyar úszók a medencébe ugráltak 
örömükben — ami szabálytalan —, kizárták 
őket a versenyből…  

helytállt a kvalifikációs vetélkedé-
seken, az olimpián azonban rend-
re az ázsiai ellenfelekkel került 
szembe, ellenük azonban már 
akkor sem volt az európaiaknak 
sok esélyük. 
A 2008-as pekingi és a 2012-es 
londoni olimpián az asztalitenisze-
zők szövetségi kapitányaként vett 
részt. 

Bódi Jenő 
Ld. 1988 Szöul 

2004 Athén—XXVIII. nyári olimpiai játékok 

Ungvári Miklós (Cegléd, 1980-) 
Ifjú Európa-bajnokunk szereplését 
nem kísérte szerencse az athéni 
olimpián, a harmadik fordulóban 
kiesett. Miklós ebben az évben a 
Kecskemét színeiben versenyzett, 
legtöbbet Cegléden készült Bíró 
Tamás edző vezetésével. Az Eb-n 
hetedik lett, 2005-ben világkupa-
versenyt nyert Budapesten és 
Rómában. Az Európa-bajnokságon 
ezüst-, a világbajnokságon bronz-
érmes lett. A csapat-Európa-
bajnokságon második volt. 2006-
ban Moszkvában nyert vk-viadalt. 
2008-ban a Pekingben rendezett 
olimpián nem ért el helyezést, 

2012-ben Londonban ezüstérmes. 
A 2016-os Riói olimpián V. helye-
zést ért el. 

1992 Barcelona 
XXV. nyári  
olimpiai játékok 

1980 Moszkva 
XXII. nyári olimpiai játékok 

Zalai Gábor (Cegléd, 1953-) 
1980-ban Moszkvában rendezték 
meg az immár XXII. nyári olimpiai 
játékokat. A krónika egy Cegléden 
született sportoló indulását rögzíti. 
Zalai Gábor a MAHART  SE  vitorlá-
zó szakosztályának versenyzőjeként 
érte el a szép sikert. Nehéz lenne 
feltételezni, hogy ebben  a szép vízi 
sportágban szülővárosában bontogat-
ta szárnyait, de így is siker a 470-es  
hajóosztályban elért XI. helyezés, 
párban Fundák Györggyel. 



Pásztor István (Cegléd, 
1971-) 
Cegléden született. Pályafutá-
sa legsikeresebb éveit Vesz-
prémben töltötte, a Fotex 
Veszprém kézilabdacsapatnál. 
1993-ban csatlakozott a bako-
nyi alakulathoz, és 2008-ban, 
12-szeres bajnokként, és 11-
szeres kupagyőztesként távo-
zott. Három európai kupa-
döntőben is szerepelt. 2002-
ben alulmaradtak az SC Mag-
deburg elleni EHF-bajnokok 
ligája döntőben, csakúgy, mint 
a z  1 9 9 7 - e s  E H F -
kupagyőztesek Európa-
kupája döntőben. Utóbbi 
sorozatot 2008-ban sikerült 
megnyernie, majd a Balatonfü-

redi KSE együtteséhez igazolt.  
A válogatottban 215 alkalom-
mal szerepelt, három világbaj-
nokságon és négy Európa-
bajnokságon vett részt. A 
2004-es olimpián megszerzett 
negyedik hely pályafutása talán 
legnagyobb sikere. 2005-ben 
meghívták a világválogatottba.  

nyerte meg, harmadik lett. A 
2015-ös, Budapesten megren-
dezésre került világbajnoksá-
gon szintén bronzérmes lett. 
A 2016-os rigai Európa-
bajnokságon a negyeddöntőig 
jutott, míg a XXXI. Nyári 
olimpiai játékokon, Rio de 
Janeiróban vitatható bírói 
döntések között kikapott a 
bronzéremért vívott mérkő-
zésen, így az ötödik helyen 
fejezte be szereplését.  

Lőrincz Viktor (Cegléd, 
1990-) 
A Ceglédi VSE birkózója. 
2010-ben junior Európai-
bajnoki címet szerzett. A 
Belgrádban megrendezett 
Európa-bajnokságon, mely 
pályafutása első felnőtt Euró-
pa-bajnoksága volt, a harma-
dik helyen végzett 2012-
ben. Még ebben az évben 
Bakuban, a Golden Grand 
Prix-döntőn a 84 kilogram-
mosok között első lett. Első 
világbajnoki érmét 2013-ban 

2004 Athén—XXVIII. nyári olimpiai játékok 

2016 Rio—XXXI. nyári olimpiai játékok 

2012 London—XXX. nyári olimpiai játékok 
Európa-bajnok válogatottnak. 
A 2016-os riói olimpián IV. 
helyezett volt. Kiemelkedő 
játékával hozzájárult a csapat 
által kivívott szép helyezéshez.  
 

 

Czigány Dóra (Cegléd, 
1992-) 
Cegléden, fiúk között kezdett 
vízilabdázni. 2008-ban az ifjú-
sági Európa-bajnokságon má-
sodik volt. 2009-től Egerben 
játszott, 2012-ben megnyer-
ték a magyar bajnokságot. 
2012-ben részt vett az olimpi-
ai selejtezőn, melyen a váloga-
tott kivívta az ötkarikás sze-
replés lehetőségét. Az olimpi-
án Londonban negyedik helye-
zést ért el. 2013-ban negyedik 
helyen végzett a női BEK-ben. 
2014-ben bronzérmes lett a 
magyar bajnokságban, a góllö-
vőlistán második helyen vég-
zett. 2016-ban tagja volt az 

 4  

Szellő Imre (Cegléd, 1983-) 
Junior világbajnoki ezüst–, és 
felnőtt Európa-bajnoki bronz-
érmes ökölvívó. A 2008-as 
pekingi  olimpián V. helyezés-
ével dicséretes helytállást 
tanúsított a 81 kg-os súlycso-
portban. 2014 óta a profik 

2008 Peking—XXIX. nyári olimpiai játékok 

súlycsoportban is Európa-
bajnok lett. 2014-ben egyete-
mi birkózó-világbajnokságot 
nyert. Részt vett a riói olimpi-
án 2016-ban.  

Harczi Zsolt 
Ld. 1988 Szöul 
Ungvári Miklós 
Ld. 2004 Athén  

Lőrincz Tamás (Cegléd, 
1986-) 
A ceglédi birkózó 2006-ban 
élete első felnőtt világverse-
nyén Európa-bajnok lett a 66 
kg-os súlycsoportban. 2007-
ben a világbajnokságon ötödik 
lett, ezzel olimpiai kvótát 
szerzett. A pekingi olimpián 8. 
helyezést ért el. 2008-ban 
ezüstérmes volt a csapat-
világkupán. 2011-ben Európa-
bajnoki bronzérmes lett. A 
világbajnokságon ötödik he-
lyen végzett. 2012-ben, a  
londoni olimpián ezüstérmet 
nyert. 2013 márciusában meg-
nyerte az Európa-bajnokságot, 
majd 2014-ben 71 kg-os   

 
 

táborát erősíti tovább a Rácz 
Félix fémjelezte Ferobox 
Event csapatában. Azóta 14 
profi mérkőzését megnyerte.  
 
Bíró Norbert 
Ld. 2000 Sydney—paralimpia 
Harczi Zsolt 
Ld. 1988 Szöul 
Lőrincz Tamás 
Ld. 2012 London 
Ungvári Miklós 
Ld. 2004 Athén 

Czigány Dóra 
Ld. 2012 London 
Lőrincz Tamás 
Ld. 2012 London 
Ungvári Miklós 
Ld. 2004 Athén 


