
1978. december 12-én hoz-
tuk létre a Ceglédi Sporttör-
téneti Bizottságot azzal a 
céllal, hogy összegyűjtsük a 
város sportmozgalmának 
történeti adatait, tárgyi em-
lékeit. Az alapító tagok va-
lamennyien jó ismerői vol-
tak a város sportéletének, 
mindannyian tudták, hol 
lehet kutatni, hol lehet a 
múlttal találkozni. Kürti 
Béla, a Bizottság vezetője, a 
város legrégibb testnevelő 
tanára, tornaedző, szövetsé-
gi elnök, Józsa Ferenc általá-
nos iskolai tanító, a Turini 
Százas Küldöttség Múze-
umbaráti Kör elnöke, Józsa 
Sándor vállalati főkönyvelő, 
egykori atléta, Lénárd Andor 
vállalati ellenőr, egykori 
labdarúgó, Tóth Lajos fő-
könyvelő, egykori magyar 
ifjúsági birkozóbajnok, Túri 
László önálló kisiparos, az 
első ceglédi sportfotós. 

1991 a „fordulat éve”. Ez év 
április 11-én a Városi Ön-
kormányzat a közgyűlés 
egyhangú szavazatával át-
engedte bizottságunknak a 
Gubody u. 9 sz. épületet, 
mely eddig iskolai oktatás 
célját szolgálta…. 1992 má-
jus 10-én került sor a Ceglé-
di Sportmúzeum felavatásá-
ra. Az avatást maga Gallov 
Rezső államtitkár, az Orszá-
gos Testnevelési és Sporthi-
vatal elnöke végezte el, ki-
emelve ünnepi beszédében, 
hogy az ország első vidéki 
sportmúzeuma, az első ál-
landó jellegű sporttörténeti 
kiállítás, mely példaértékű 
valamennyi városunk szá-
mára.  
  
(Kürti Béla / A ceglédi Turini 
Százas Küldöttség Múzeum-
baráti Kör értesítője : 1992. – 
Cegléd : Kossuth Múzeum, 
1992., 59-60. o.)  
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Múltidéző 
a Ceglédi Sportmúzeum 25 éve 
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Vasárnap délelőtt dr. Béke-
si László nyitotta meg a 
Sportmúzeumban a kiállí-
tást. Mellette állnak: Kürti 
Béla (múzeumvezető), Gál 
József, Pákozdi László, 
Szondy István, Pálinkás 
László, Ecser Károly, Cser-
nai Pál, Harczi Zsolt olim-
pikonok.  
(Ceglédi Kék Újság, IV. évf. 

16. sz., 1996. április 17. 1. o.)  

Kürti Béla ny. testnevelő 
tanár, Józsa Ferenc ny. álta-
lános iskolai tanár, Józsa 
Sándor vállalati belső ellen-
őr, Lénárd Andor  ny. válla-
lati belső ellenőr, Tóth Lajos 
vállalati gazdasági vezető  
és Túri László kisiparos. 
Valamennyien azt megelő-
zően, fiatal korukban aktív 
sportolók, vagy később 
sportvezetők voltak.  
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1979-ben a következő sze-
mélyekkel bővült ki a civil 
szervezet: Beck Mihály, 
Csendes György, Fábián Pál, 
Gór István, Jakab Albert, 
Katona István, Kovács Nán-
dor, Laborcz Tibor, Ócsai 
Károly, Száraz György, Szá-
raz Mihály, Szűcs István, 
Tóth István, Ungureán 
László, Velkey Imre, Billay 
Gyula és Virágh Ferenc. 

A Sporttörténeti Bizottság 
új aktivistái  az ezredfordu-
lón: 
Kürti Béla (alapító elnök), 
Tószegi Miklós (elnök), Ma-
gyar Antal, Nagy László 
Lázár, Elekes József, Molnár 
Károly, Farkas Albert, Nagy-
győr Árpád, Hódóssy Sándor, 
Kisfaludi István, Dr. Túri 
József, Zsengellér Lajos, 
Arany László, Palcsó Bélá-
né, Dr. Petrikné Lakatos 
Judit és Pálinkás László. 
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A napjainkban aktív bi-
zottsági  tagok: 
Magyar László (elnök), Pé-
ter Aladár, Pásztor István, 
Dr. Leitner József, Farkas 
Albert, Ócsai Károly, Károly 
Tamás, Ócsai Attila, Kisfalu-
di István, Nyíri Ferenc, Ber-
kes Istvánné, Tóth Tibor, 
Zalai Tibor, Dr. Túri József, 
Kovács László, Tóth Ernő és 
Simon András. 
A dőlt betűvel jelölt egykori 
tagjaink sajnos már elhunytak. 



A riói olimpiára utazó ceglé-
di olimpikonokat búcsúztat-

ták a Sportmúzeumban. 
Lőrincz Tamás, Lőrincz Vik-

tor, Ungvári Miklós és Czi-
gány Dóra kemény felkészü-

lés után nagy reményekkel  

A ceglédi Városi Sportmú-
zeumnak ajándékozta az 
olimpiai és világbajnoki 
érmeit – köztük az 1952-es 
helsinki játékokon csapat-
ban nyert aranyat – a 86 
éves egykori öttusázó, 
Szondy István. A már ko-
rábban többszáz sporttörté-
neti relikviát a múzeumnak 
adományozó ceglédi dísz-
polgár úgy gondolja: 
„Annyi megbecsülést kap-
tam a várostól, hogy ebből 
valamit vissza kell adnom”.  
- A relikviák mostantól a 
róla elnevezett teremben 
tekinthetők meg a sportmú-
zeumban – tájékoztatta la-
punkat Magyar László, az 
intézmény igazgatója. 
(Ceglédi Panoráma, VI. évf. 

1. sz., 2012. január 13. 12. o.)  

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság Budapesten a Hélia 
Szálló báltermében rendezte 
meg a XII. Nemzetközi 
Gyűjtő Találkozót, melyen 
14 ország képviselői jelentek 
meg. A mintegy 150 sport-
relikviákat gyűjtő az olimpi-
ai- és sportmozgalom nagy 
becsben őrzött emlékeit 
vonultatta fel a hagyomá-
nyos rendezvényen … A 
rendezvény keretében ka-
mara kiállításon mutatko-
zott be a Ceglédi Sportmú-
zeum, a ceglédi állandó 
kiállítás néhány jeles darab-
jával. A három vitrin, illetve 
tároló kedvelt célpontja volt 
a látogatók programjának.  
(Ceglédi Panoráma, IV. évf. 
21. sz., 2010. október 22., 18,. 
o.) 
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indul majd augusztusban az 
olimpiára. A Sportmúzeum 
vezetője, Magyar László 
büszkeségét fejezte ki a ceg-
lédi fiataloknak.  
 
(Ceglédi Hírmondó, XXVII. 

évf. 14. sz., 2016. július 7.  7. 
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Dr. Szabó Lajos a Ma-
gyar Olimpiai és Sport-
múzeum főigazgatója, 
több tudományos fokozat 
birtokosa. Magyar Olim-
piai Akadémia Tanácsá-
nak tagja. Többször járt 
Cegléden és segítette az 
itt folyó munkát. Több 
hazai és nemzetközi törté-
nelmi jellegű kiállítás 
alkotója.� 

Dr. Székely Ferenc (1934-
2011) a Heves megyei 
Sportmúzeum alapítója és 
igazgatója. A második 
vidéki városunkban, 1993-
ban nyílt meg, ahol magas 
színvonalú és gazdag tár-
házú gyűjtemény látható.  
Kürti Béla kortársa, a 
sport hagyományőrzés 
egyik jeles úttörője volt. 
Többször járt a ceglédi 
múzeumban is. 

Balról Dr. Hencsey Pál ny. egye-
temi tanár (Budapest), a legfelké-
szültebb magyar sporttörténé-
szek egyike. Neves kutató és 
számtalan könyv szerzője. Az 
olimpiai mozgalom fejlődésének 
és terjesztésének  népszerű tudó-
sa. Jobbról Dr. Bali Mihály 
(1920-2009) Szeged sportmúltjá-
nak úttörő követője, a ceglédiek 
nagy barátja volt.  



járó kutatás bevállalása. 
… A múzeum megnyitása óta eltelt 
25 év gazdag tartalommal és csodá-
latos sportsikerekkel örvendeztette 
meg Cegléd polgárait. Javult a 
sport infrastruktúrája, 1983-ban 
felépült a Városi Sportcsarnok, ez-
zel és a Vasutas Sportcsarnok mo-
dernizálásával egyre több sportág 
talált saját otthonra. A ceglédi, leg-
tehetségesebb sportolók közül töb-
ben a legújabb kori olimpiai játéko-
kon értek el szép sikereket. Itt Harc-
zi Zsolt, Pásztor István, Pálinkás 
László, Bíró Norbert, Ungvári Mik-
lós, Szellő Imre, Lőrincz Tamás, 
Czigány Dóra és Lőrincz Viktor 

Negyedszázada, 1992. május 10-én 
került felavatásra Magyarország 
első vidéki sportmúzeuma Ceglé-
d e n .  A  t i t u l u s a  s z e r i n t 
„Sporttörténeti Gyűjtemény” annak 
eredményeként „tárta ki kapuit” a 
nagyközönség előtt, hogy megelő-
zően, 1978-tól testet öltött a város-
ban egy civil szerveződés, a 
„Sporttörténeti Bizottság”, azzal az 
elkötelezett céllal, hogy előbb-
utóbb bemutatják a sportszerető 
embereknek munkájuk eredménye-
it. 
 Kürti Béla és kortársai merész ter-
vei között szerepelt Cegléd sport-
múltjának felfedezése és az ezzel 

nevét emelhetjük ki.  
A Sportmúzeum lépést tartott a 
sikeres ceglédi sportolók teljesítmé-
nyével, egyre gazdagabb lett a 
gyűjtemény és országos elismerést 
vívott ki. 2005-től kezdődően telje-
sen új külsővel, kimondottan új 
arculattal fogadja látogatóit. A 
Szondy István és a Zsengellér Gyu-
la nevét viselő kiállítási termek 
országos példaértékkel bírnak és 
élvezik a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elismerését is.  
 
(Ceglédi Panoráma, XI. évf. 4. sz., 

2017. február 24. 12. o.)  
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75 év teljes gőzzel : A Ceglédi Vasutas Sportegyesület 
története 1935-2010. – Cegléd : Ceglédi Sporttörténeti 
Alapítvány, 2010.,  526 p. 

75 éves asztaltársaság : A ceglédi asztalitenisz története 
(1931-2006) / Magyar László, Péter Aladár. – Ceg-
léd : Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány, 2007., 208. p.  

A ceglédi tornasport története képekben / Kürti Béla. – 
Cegléd : Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány, 2011., 
130 p. 

A sport szépsége Cegléden  : Pillanatképek városunk 
sportéletéből. -  Cegléd : Ceglédi Sporttörténeti Bi-
zottság, 1992., 90 p.  

Cegléd Városi Sporttörténeti Gyűjtemény : A vidék első 
sportmúzeuma 1992-2002. – Cegléd, 2002., 28 p. 

Ceglédi Olimpiai Kalauz / Kürti Béla. – Cegléd : Ceglédi 
Sporttörténeti Bizottság, 1996., 114 p. 

Ceglédi sporttörténeti kronológia / Kürti Béla. – Cegléd : 
Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány, 2009., 148 p. 

Fejezetek a ceglédi sport múltjából (1884-1984) / Kürti 
Béla. – Cegléd : Cegléd Város Tanácsa, 1984., 191 p.  

Tallózás a ceglédi sport múltjában / Kürti Béla. – Cegléd : 
Ceglédi Közgép SE, 1987., 100 p. 

2 O G D O � �  0 ~ O W L G p ] Ğ  

6]RQG\�,VWYiQ�WHUHP =VHQJHOOpU�*\XOD�WHUHP 


