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KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ
„Citius,

altius, fortius”

CEGLÉDI SPORTOLÓK AZ OLIMPIÁKON
Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár
Megjelenés: 2021. július 23.

Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó

Időszámításunk kezdete előtt 776-ból származik az első írásos feljegyzés az olimpiai játékokról, melyet a görögországi Olümpiában rendeztek. A játékok több mint ezer évig követték egymást, miközben háborúk dúltak, birodalmak születtek és tűntek el a föld színéről, de a sportolók négyévente megjelentek ebben a kis jelentéktelen városállamban, hogy Zeusz főisten kegyhelyén összemérjék erejüket, ügyességüket. A játékok folytatódtak egészen 393-ig, mikor a
Theodosius császár betiltotta a pogány rendezvényeket, így az olimpiákat is. A tizenkilencedik a században - mikor felfedezték Olümpia romjait - született újjá az ókori sportesemény
megrendezésének gondolata. Ennek megvalósításában nagy szerepe volt Pierre de Coubertin,
francia pedagógus, történész, sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjának. Az első nemzetközi nyári olimpiai játékot 1896-ban rendezték meg Athénban.
Pierre de Coubertin:

Forrás :Dutch National Archive

Városunkban született, vagy Ceglédhez kötőtő sportolók 1924-től vesznek részt az olimpiai
játékokon. Összeállításunkban az olimpiai szerepléseik emlékeit idézzük fel, korabeli újságok
segítségével.
TASNÁDI ( TIDRENCZL) JÓZSEF (1903-1985)

PÁRIZS - 1924
„TASNÁDY JÓZSEF – Varga Béla harmadik tanítványa, a még szinte gyermekifjú Tasnády József a légsulyban nyerte el a világbajnokság ötödik helyét. Alig egy éve versenyez. A mult nyáron tünt fel váratlanul, amikor kezdő létére legyőzte Magyar Ármint, a sokszoros országos bajnokot. Tőle igazán nem
várhattunk többet, olyan nagynevű külföldi ellenfeleket gyűrt le Parisban, hogy még a legrajongóbb
hívei is elcsodálkoztak rajta. Mint említettük, fiatal kezdő versenyző. A legszebb reményekre jogosítja,
hogy már most a világ ötödik birkozója.” (Szózat, 1924. július 12., 7. o.)

NAGY FERENC (1916-1977)

BERLIN - 1936

Ökölvívó válogatott
Nagy Ferenc - 1936 - Berlin

„A SPORTHÍRLAP tudósítójától – Amikor az olimpiásaink megérkeztek Berlinből,
feltűnt, hogy Nagy Ferenc mennyire szótlanul járt-kelt az ünneplő tömegben.
- Mi baj van, Ferkó? - kérdeztük tőle. Nagy helyett Sulkó Béla, a B. Vasutas szakosztály vezetője szólalt meg: Letörte a fiút az, hogy nem állhatott ki Runge ellen, pedig
hát nagyon készült minden mérkőzésére. Nem volt olyan komoly baja, hogy ne mérkőzhetett volna.
- Mégis mit gondol, miért nem mérkőzhetett? Miért nem engedte Kankovszky alelnök mérkőzni Nagyot?
Sulkó szomorúan legyint.—Jobb erről nem beszélni.
Nagy közbeszól: Féltek, hogy kiütöm a németek szemefényét, a Runget…
Sulkó folytatja: Valóban úgy volt. A többi mérkőzés alatt olyan kiválóan boxolt Nagy,
hogy mindenki őt kiáltotta ki favoritnak. Minden külföldi vezető Ferkót tartotta a
legesélyesebbnek.” (Sporthírlap, 1936. augusztus 22., 8. o.)
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JOÓS MIKLÓS (1906-1990)
LONDON - 1948
„A szellemi olimpiára két magyar munkáját küldtük el. Az egyik volt dr. Földes Éva „A fiatalság forrása”
című műve, a másik Joós Miklós értekezése a modern pentatlonról. A két pályázatot áprilisban kellett Londonba juttatni és a zsüri az összes pályamunkák elolvasása után most hozta meg döntését.” (Kis Ujság,
1948. július 9., 1. o.)

CSORDÁS GYÖRGY (1928-2000)
LONDON - 1948

„Ha végigtekintünk a magyar úszósport történetén, látjuk: mindig akadtak kimagasló
képességű hosszútávuszóink. Néhány héttel ezelőtt az újpesti Csordás ugrott ki az ismeretlenség homályából. Mitróhoz hasonlóan Csordás is a vidék szülöttje. Mitróval ellentétben azonban nem kacsaúsztatóban tette meg az első szárnypróbálgatásait. Cegléden,
szülőföldjén szabályos uszoda és pezsgő úszóélet volt.
Csordásra tavaly még nem is gondoltak az olimpiai keret összeállításánál. Eredményei
nem voltak kimagaslóak. Mikor júniusban hirtelen kiugrott. 1500-on Mitró mögött a második helyen végzett és 19:47.6-tal az európai élgárdába került.
- Ha igaz, a világranglistán most a negyedik helyen állok. Megvertem Stpeticset, aki az
Európa-bajnokságon harmadik volt. Bizony nagyon szép lenne egy jó helyezést elérni. A
hátralevő időben mindent Londonra összpontosítunk.” (Népsport, 1948. július 2., 4. o.)

HELSINKI - 1952

„OLIMPIAI DICSŐSÉGTÁBLA – V. hely – 4x200 m gyorsváltó: Gyöngyösi László, Csordás
György, Nyéki Imre, Kádas Géza – 8:52.6” (Népsport, 1952. augusztus 3., 2. o.)

„1500 MÉTER MAGASSÁGBAN ÜNNEPELTÜNK – (Tudósító Csordás György) A helsinki
olimpia utolsó előtti napján, augusztus 2-án indult haza, Budapestre a magyar ökölvívók, céllövők és úszók egyik csoportja. Nagyon nehezen hagytuk ott Helsinkit, minthogy
ezen a napon négy sportágban dőlt el az olimpia bajnokság sorsa és ezekben a számokban magyar versenyzők is esélyesek voltak… Gépünk végre felszállt. A tizenegy magyar
sportoló izgatott, figyelő pillantása pergőtüzében tüntem el a pilóta fülkéjében. Egy
perc sem telt el, s már hallottam a fejhallgatón a rádióriporterünk hangját. Ragyogó
magyar támadásról beszélt, amelynek végén Puskás Öcsi gólt rugott és a magyar válogatott 1:0-ra vezetett a jugoszlávok ellen! A rádiós azt hitte megőrültem, amikor szinte
kitéptem a fülke ajtaját és beordítottam a fiúknak egygólos vezetésünket. Egetverő
hurrázás és éljenzés rázta meg a gépet. Mindenki a fülke ajtajánál tömörült és mikor
Czibor második gólunkat is megszerezte, már biztos volt a magyar olimpiai bajnokság.
Közben azt is megtudtuk, hogy vízilabdázóink 4:0-ra győztek az Egyesült Államok csapata ellen és ezzel a győzelemmel ők is megszerezték az olimpiai bajnokságot.” (Esti Budapest, 1952. augusztus 7., 6. o.)
MELBOURNE - 1956
„RÁTOK GONDOLUNK: ÜZENETEK MELBOURN-BE” – Úgy hisszük, nyugodtan állapíthatjuk meg, az olimpia résztvevői közül senki nem gondol annyit haza, mint a magyar versenyzők. Az itthon maradottak miatti aggodalom ott ül az arcokon, s talán még a verseny
közben is zavarja olimpiásainkat. Üzenetszolgálatunk, amelyet nyugodtan nevezhetünk
„Aggodalom Elosztó Bizottságnak” is, éppen ezért teljes gőzzel dolgozik, s igyekszik ménnél több üzenetet gyűjteni.
CSORDÁS GYÖRGYNEK felesége üzeni: Remélem megkaptad a táviratom és a levelem.
Mindnyájan egészségesek vagyunk. Gabika nagyszerű formában van, ma reggel két poharat tört össze. Nagyon sokat gondolunk rád, szurkolunk, hogy minél jobban szerepelj.
Sokszor csókolunk!” (Nemzeti Sport, 1956. november 30., 4. o.)
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SZONDY ISTVÁN (1925-2017)
HELSINKI - 1952
„A NEGYEDIK OLIMPIAI ARANYÉRMÜNK! ÖTTUSACSAPATUNK HATALMAS KÜZDELEMBEN OLIMPIAI BAJNOK LETT
– Helsinkitől, az olimpia legtöbb versenyének színhelyétől
120 km-re, hegyek és fenyvesek között, festői tó partján van
a kies Hameenlinna. Többszáz méteren át erős emelkedésen futottak a versenyzők, a táv utolsó száz méterein pedig
erdőben jelölték ki az utat. Nagy volt a tét. Az első négy
szám után a svéd Hall és a magyar Szondy vezetett, a csapatversenyben pedig mindössze három pont volt a különbség a magyar csapat javára a svédek előtt.

Mind a három magyar hatalmas akaraterővel, minden erejének megfeszítésével küzdött a másodpercekért. A svéd Hall
ugyan kitünő futással biztosította első helyét az egyéni összetett versenyben, de a csapatverseny győzelme, az olimpiai
bajnokság Magyarországé lett. Leírhatatlan lelkesedéssel köszöntötték a magyarok az eredményt. Körülvették, ölelgették
a versenyzőket, akik a meghatottságtól eleinte szólni sem
tudtak. Ezen az olimpián a magyar csapat megtörte a svéd
öttusázók 28 éve tartó hegemóniáját és 20 ország, 54 versenyzője között megnyerte a csapatversenyt, elfoglalta az
egyéni verseny második és harmadik helyét.

Sűrűn hullott az eső, amikor a győztes emelvényre szólították
a magyar csapatot, az olimpiai öttusa versenyének győztesét.
Benedek, Szondy, Kovácsi és a többi magyar meghatottan
tekintett a győzelmi árbocra, amelyen a címeres magyar zászló lobogott.” (Szabad Nép, 1952. július 26, 8. o.)

GÁL JÓZSEF (1918-2003)
HELSINKI - 1952
„A XV. OLIMPIA EREDMÉNYEI – Könnyűsúlyban Gál József az első mérkőzését
pontozással elvesztette az iráni Tovfighe ellen, második mérkőzésén pontozással
legyőzte Oh Tai Kun délkoreait, majd a harmadik forduló során Nettesheim
(nyugatnémet) ellen szerzett pontozásos győzelmet. Ezzel Gálnak is 5 hibapontja
lett és kiesett.” (Népsport, 1952. augusztus 5., 2. o.)
„A XV. OLIMPIA TANULSÁGAI – Gál József kötöttfogású könnyűsúlyú világbajnokunk nem ismeri alaposan a szabadfogású birkózást. Lassú is volt. Mindezek
ellenére jól megállta a helyét kötöttfogású tudásával és nagy nemzetközi tapasztalatával. Az Európa-bajnok Nettesheim legyőzése nagyszerű fegyvertény volt
részéről.” (Népsport, 1952. szeptember 19., 3. o.)

KENÉZ BÉLA (1922-1994)
HELSINKI - 1952

„A XV. OLIMPIA EREDMÉNYEI – Lepkesúlyban Kenéz Béla képviselte a magyar birkózósportot. Kenéz győzött pontozással Akbas (török) ellen, vesztett kétvállal Vulkov
(jugoszláv) ellen. Kenéz 7 hibaponttal kiesett a további küzdelmekből.” (Népsport, 1952
augusztus 5., 2. o.)
„KENÉZ BÉLA korszerűen, lendületesen birkózott. Ha nem vétett volna öntust második
mérkőzésén, biztosan helyezést ért volna el. Neki elsősorban a fogásbiztonságán és a hidalásán kell javítani.” (Népsport, 1952. szeptember 9., 3. o.)

VI. évf. 2. sz.

4. O.

FÜLE JUDIT (1941-2019)
RÓMA - 1960

„BEBIZTOSÍTOTTA RÓMAI REPÜLŐJEGYÉT: Füle Judit, Magyarország 1960. évi mesterfokú
tornászbajnoka. Ceglédi női sportoló ilyen magasra még nem jutott. Füle Jutka ma is a Ceglédi Építők versenyzője és ennek a sportkörnek a tagjaként emelkedik nap mint nap egyre
magasabbra a magyar sportolók széles táborában. Jutka helye ma már biztosítva van a boldog hat között, akik Rómában képviselhetik majd női tornában a magyar színeket...”
(Pest Megyei Hírlap, 1960. július 17., 6., 10. o)
„Különösen izgultam akkor, amikor a gerendára léptem. Ugyanis előttem Tass Olginak és
Ducza Anikónak nem legjobban sikerült a gyakorlata, leestek a szerről. Rajtam múlott, hogy
a csapat meg tudja tartani a hetedik helyét vagy visszaesik. Sikerült a gyakorlatom, 9.2 pontot kaptam. Büszke vagyok erre, s ezért köszönetet mondok Béla bácsinak is, hogy a magyarok közül én szerepeltem legjobban, s az egyéni versenyben 150 induló közül a 19.
lettem.” (Kürti Béla: Ceglédi Olimpiai Kalauz, Cegléd, 1996, 81. o.)

REZNÁK JÁNOS (1930-1988)
RÓMA - 1960

„1960-ban részt vett a római olimpián az ugyancsak ceglédi tornászlánnyal Füle Judittal
együtt. Az olimpiai küzdelmekben döntetlennel kezdett az ausztrál Mitchell ellen, második
fordulóban legyőzte a brit Richmondot, a harmadik forduló megint döntetlenül végződött a
bolgár Dzsiberrel, s Reznák János anélkül, hogy egyetlen vereséget szenvedett volna, az V.
helyen kötött ki a nehézsúlyúak szabadfogásúversenyében.” (Kürti Béla: Ceglédi Olimpiai
Kalauz, Cegléd, 1996, 75. o.)
TOKIÓ - 1964

„A XVIII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON RÉSZTVEVŐ MAGYAR
SPORTOLÓK NÉVSORA – BIRKÓZÁS: Alker Imre, Bajkó Károly, Csatári József, Hollósi Géza, Kozma István, Polyák Imre, Reznák János, Rizmayer Antal, Varga János, Vigh Imre.” (Népsport,
1964. augusztus 18., 4. o.)

CSERNAI TIBOR (1938-2012)
TOKIÓ - 1964

„REMEK KÜZDELEMBEN – NAGYSZERŰ GYŐZELEM A DÖNTŐBEN: Magyarország-Csehszlovákia
2:1
Amikor a csapatok megjelentek a pályán, udvarias taps fogadta őket. Még inkább erősödött és
szinte viharos erejűvé nőtt a taps, amikor a magyar játékosok japán szokásokhoz híven, mély
meghajlással üdvözölte a szurkolókat.
A 47. percben Csernai a fél pályáról ellenálhatatlanul vezette fel a labdát. Vojta megtámadta.
Csernai a jobbszélre húzódott, Bene elé játszott. Fiatal középcsatárunk kapura tört, egymás
után cselezte ki ellenfeleit, majd élesen a kapu elé lőtte a labdát, amely a menteni igyekvő
Weiss bal lábáról a bal felső sarokba vágódott. 1:0 Magyarország javára…
A hajrá rendkívül izgalmasra sikerült. A mieink kapkodtak, a csehszlovákok erejük megfeszítésével támadtak. Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, a magyar játékosok boldogan borultak egymás nyakába. Megszületett a tizedik aranyérem.” (Népsport, 1964. október 24. , 3.o.)

ECSER KÁROLY (1931-2005)
TOKIÓ - 1964

„VILÁGCSÚCCSAL BÚCSÚZTAK A SÚLYEMELŐK: ECSER KÁROLY REMEK ORSZÁGOS CSÚCCSAL
ÖTÖDIK
A súlyemelés utolsó versenynapjának az volt a legfőbb kérdése: vajon Vlaszov római aranyérme
mellé megszerzi-e a másodikat, megőrzi-e a „világ legerősebb embere” címet? Elmaradt az ötödik helyért várt nagy harc is, mivel Ecser Károly ragyogó országos csúcsot teljesített, 507.5 kg-ot.
Ezzel a magyar súlyemelő, aki idén lépte át a bűvös 500 kg-os határt, és az olimpián porcsérüléssel a térdében versenyzett, vetélytárs nélkül szerezte meg a roppant erős mezőnyben kiválónak
mondható ötödik helyet.” (Népsport, 1964. október 19., 2. o.)
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PÁKOZDI LÁSZLÓ (1951-2015)
MONTREÁL - 1976
„PÁKOZDI VERESÉGET SZENVEDETT – Hétfőn délután a közép-, a félnehéz- és a nehézsúlyban
bonyolították le a nyolc közé jutásért folyó mérkőzéseket. A tizedik párban szorítóba lépett Pákozdi László is, aki az NSZK-beli Peter Hussinggal csapott össze. A találkozó hatalmas küzdelmet
hozott, de Pákozdi kitünő hajrája ellenére az olimpiai bronzérmes és kétszeres EB ezüstérmes
Hussing 5-0 arányban győzött, s ezzel Pákozdi számára is véget ért az olimpia.” (Népsport,
1976. július 27., 3. o.)

ZALAI GÁBOR (1953- )

MOSZKVA - 1980

„ELMENTEK A HAJÓK – A csillaghajó kivételével valamennyi egység itt sürög-forog a füredi kikötőben. Mit csinál a legénység? Összeszokottan, olajozottan zajlik a csomagolás, mindenki tudja
mi a feladata, ácsorgó embert nem látni. Zalai Gábornak azért marad egy kis ideje arra, hogy
tájékoztassa az újságírót.
Ez itt a 470-es hajó – mutat az egyik utánfutóra helyezett járműre. – Ez abban különbözik a finn
dingitől, hogy kétszer gyorsabb annál, s kezelésére csak a legkiválóbbak képesek.” (Népsport,
1980. július 4., 5. o.)
„SZÉP MAGYAR SIKER – A hetedik futammal kedden befejeződtek Tallinban a vitorlásverseny
küzdelmei. A magyar vitorlázók nem várt sikerrel búcsúztak, mert a Detre testvérek futamgyőzelmükkel felkerültek a dobogó harmadik fokára.
Hetedik futam – 470-es osztály: 1. Lindgren, Tallberg (finn ) 2. Borowski, Swensson (NDK) 10.
Fundák György, Zalai Gábor.” (Népsport, 1980. július 30., 1. o.)

PÁLINKÁS LÁSZLÓ (1959- )
NEW YORK - 1984

„MOZGÁSSÉRÜLT SPORTOLÓK FÁKLYA VILÁGJÁTÉKA: MAGYAR SIKERNAP—A legnagyobb érdeklődés azonban ugyancsak az egyetemhez tartozó uszoda felé irányult. A házigazdák hazai
győzelmeket reméltek, végül a mieinket tapsolták. A 32 ország mozgássérült úszói között a hat
magyar volt a főszereplő. Legalább egyszer mindegyik felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Még Koller István edző is hitetlenkedve mondogatta a verseny után: Egy nap alatt nyolc
arany az uszodában, ilyen még nem volt!
És a nyolc tulajdonképpen kilenc. A 4x50 méteres férfi gyorsváltó (Stettner, Pálinkás, Jeszenszky, Tory) ugyanis akkora fölénnyel ért célba az első helyen, hogy az első három úszónk
nem győzte kivárni, míg az ellenfelek is beérkeznek, hanem örömükben vízbe ugrottak megölelni a hajráembert. Mivel ez tilos, diszkvalifikálták a váltónkat. A közönség szimpátiatapsa nemigen vigasztalta meg a fiúkat.” (Népsport, 1984. június 21., 7. o.)

BÓDI JENŐ (1963- )
SZÖUL - 1988
„BÓDI ÉS MAJOR FUT AZ ÉRME UTÁN – A második mérkőzésen már Bódi is remekelt. Ő a tavalyi VB
-bronzérmes japán Nisigucsit verte meg a nagykönyvben leírt módon. Pörgetés, két hátsó emelés,
és 7:0 lett a vége. Bódinak és Majornak is szépítenie kellett. Mert egyszer-egyszer mindketten kikaptak. És talán éppen ezért, mert kétségtelen fizikai fölényüket nem sikerült akcióra átváltani.” (Népsport, 1988. szeptember 19., 5. o.)

BARCELONA - 1992

„SIMA ÜGYEK avagy ténykép az ötödik helyről – Bódi Jenő csütörtökön
délelőtt a tavalyi bronzot nyert kubai Maren ellen azért küzdött, hogy most ő nyerhessen
bronzot. ha már szebb érem nem sikerült. Nos, nem sikerült a bronz sem! Az első perc végén a
kubai megemelte Európa-bajnokunkat, és három pontért hátra is vágta. Aztán még két pont,
0:5. A legvégén egy levitellel 1:5-re alakult az eredmény, annyi idő azonban már nem volt,
hogy Bódi pörgessen vagy emeljen.” (Nemzeti Sport, 1992. július 31., 3. o.)
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HARCZI ZSOLT (1967- )
SZÖUL - 1988
„KI ÁLLÍTJA MEG A KÍNAIAKAT? – A küzdelemsorozat nagy kérdése, hogy lesz-e valaki, aki meg
tudja állítani az ázsiai világbajnokokat, közöttük főleg a kínaiakat, akiket szerdán nagy pompával
fogadtak Szöulban. A férfiak egyéniben Klampár Tibor és Harczi Zsolt, párosban Klampár—Kriston
Zsolt oldalán jóval kevesebb kecsegtető lehetőség elé néz.” (Népsport, 1988. szeptember 23., 6. o.)
„ASZTALITENISZ – 50 százalékos eredménnyel fejezték be a magyar asztaliteniszezők a csoportmérkőzéseket. Továbbjutott Klampár Tibor, Urbán Edit és a Bátorfi—Urbán páros, kiesett viszont Harczi
Zsolt, a Klampár—Kriston kettős és Bátorfi Csilla.” (Fejér Megyei Hírlap, 1988. szeptember 29.,
15. o.)

BÍRÓ NORBERT (1974- )

SYDNEY - 2000
„BÍRÓ NORBERT AZ ELSŐ PONTSZERZŐNK – A tatamin megszületett a magyar küldöttség első két
pontja: Bíró Norbert remek versenyzéssel az ötödik helyen zárt.
Érmet szerettem volna nyerni, és mindent meg is tettem érte. Ez a teljesítmény most pontokat jelentett. A kubai nagyon erős ellenfél, alig lehetett megmozdítani. Kétszer megintettek, utána kockáztatnom kellett, és eldobott. A vereség ellenére az vigasztal, hogy én bírtam vele a legtovább a tatamin. A vigaszágon megvertem az olimpiai címvédőt, majd az olaszt is. A bronzmérkőzésre már elfáradtam, mert gyorsan jöttek egymás után a meccsek, és a lábam is megsérült, a körmeim is beszakadtak. A fájdalmakat az érem enyhítette volna, ám most ennyire futotta az erőmből – mondta a
magyar csapat első pontszerzője.” (Nemzeti Sport, 2000. október 20., 16. o.)
ATHÉN - 2004
„KÉT BRONZÉREM A NYITÓ NAPON – Magyar dzsúdós először négy éve lépett paralimpiai tatamira és a Sydneyben az
első napon szereplő Bíró Norbert volt küldöttségünk első pontszerzője. Bíró Norbert nyitotta a sort, és sajnos első mérkőzésen ipponnal kikapott a tajvani világbajnoktól. Azért kellett szurkolni, hogy a tajvani megnyerje a következő meccsét,
így Norbinak a vigaszágon maradjon reménye a bronzéremre. A tajvani győzött, majd Norbi magabiztosan verte következő ellenfeleit, így pedig bronzérmet akasztottak a nyakába és ő lett a küldöttség első athéni érmese.” (Nemzeti Sport,
2004. szeptember 19., 18. o.)

UNGVÁRI MIKLÓS (1980- )
ATHÉN - 2004
„UNGVÁRI MIKLÓST MEGÁLLÍTOTTA A PORTUGÁL PÍNA – Ilyen szenzációs rajtra vártunk: a
magyarok számára győzelemmel kezdődött az athéni dzsúdótorna, Ungvári Miklós ipponnal
győzte le a kétszeres Európa-bajnok azeri Izmajlovot. Nagyon fontos győzelem volt.
A mieink ezen a napon mindent bedobtak, Ungvári edzője, Bíró Tamás például a hajától és
szakállától is megvált, hogy a szőnyeg széléről segíthesse tanítványát, ám sajnos ez sem segített: Ungvvári nem bírt a következő ellenfelével, a portugál Pínával. Mivel Pína a következő
körben kikapott, Ungvári Miklós nem folytathatta a vigaszágon, helyezetlenül zárta az olimpiát.” ( Nemzeti Sport, 2004. augusztus 16., 8. o.)
PEKING - 2008

„SZABÁLYTALAN FOGÁS MIATT BÚCSÚZOTT UNGVÁRI MIKLÓS – Hiába verte meg Ungvári Miklós a háromszoros Európabajnok grúz Zaza Kedelasvillt, mégis helyezetlenül zárta a 66 kilósok küzdelmeit.
Ezt követte az orosz Alim Gadanovval szembeni összecsapás, amelyet még sokáig emlegetnek. A főbíró nem adta meg az
egyik oldalbíró kokáját, majd Ungvári lábfelszedését minősítette vissza jukóról kokára, így hiába kapott Gadanov is intést,
csak egyenlő volt az állás. A hajrában, a földharc közben Ungvári a tunéziai Mirszi szerint belenyúlt riválisa dzsudogijának
ujjába, ezért három másodperccel a vége előtt megintette a magyart, aki ezzel elveszítette a mérkőzést. Ungvári helyezetlenül zárta az olimpiai küzdelmeket.” (Nemzeti Sport, 2008. augusztus 11., 11. o.)
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LONDON - 2012
„UNGVÁRI MIKLÓS SZÍVE-LELKE ÉS MINDEN FÁJDALMA BENNE VOLT AZ OLIMPIAI
EZÜSTÉREMBEN – A csúcs felé vezető út legvégén bukott el Ungvári Miklós – de az
ezüstéremig olyan elszántsággal és céltudatossággal menetelt, ami előtt csak kalapot
emelni lehet. Ungvári Miklós olimpiai ezüstérméről nem egy dobás, egy akció, egy
mozdulat vagy éremmel való szomorkás póz maradt meg. Sokkal inkább a ceglédi
dzsúdós járása, arca, tekintete égett bele a memóriánkba.” (Nemzeti Sport, 2012.
július 30., 6. o.)
„A negyeddöntőbe jutásnál még kettőből kettő volt a magyarok mérlege, aztán a folytatás
már visszafogottabban alakult, Karakas Hedvig és Ungvári Miklós is vigaszágra került. Ott
RIO - 2016
csak az utóbbi tudott meccset nyerni, így az ötödik helyet szerezte meg a 73 kilósok között.” (Nemzeti Sport, 2016. augusztus 9., 4. o.)

PÁSZTOR ISTVÁN (1971- )
ATHÉN - 2004

„CSAK ÁLOM MARADT A DOBOGÓ – Az olimpiai címvédő orosz válogatottal a bronzéremért mérkőzött szombaton Magyarország férficsapata, amely az elődöntőbe jutással a honi
kézilabdabarátok legszebb reményeit váltotta valóra. Skaliczki László mester tanítványaitól azt várta a magyar szövetség vezérkara, hogy pontszerő legyen, s ezt bőven túlteljesítette, hiszen éremért küzdött az olimpia hajrájában. … A mieink többnyire kiszorított helyzetből próbálkoztak, s ha néha ziccerbe kerültek, rontottak. Pásztor ennek ellenére űzte,
hajtotta társait, akik közül Gál bravúros, a háta mögül elengedett lövéssel egyenlített. … A
hajrában még igyekezett összeszedni magát csapatunk, ám ekkora előnyt nem engedett ki
kezéből Oroszország, amely megérdemelten szerzett bronzérmet. OROSZORSZÁGMAGYARORSZÁG 28:26.” (Nemzeti Sport, 2004. augusztus 29., 5. o.)

SZELLŐ IMRE (1983- )
PEKING - 2008
„ELROMLOTT AZ ÜTŐGÉP: SZELLŐ IMRE SIMÁN KIKAPOTT A BRITTŐL, AKINEK KORÁBBAN
ELTÖRTE AZ ORRÁT – Az angol nemcsak hogy fél fejjel magasabb volt, hanem erősebbnek
is tünt – ami formális logika szerint képtelenség, hiszen akkor hogyan tartja a nyolcvanegy
kilós súlyhatárt? Mindenesetre honfitársunk vitte be az első ütést, amit – szakítva a pekingi
hagyományokkal – be is nyomtak a pontozók. Akkor még nem sejtettük, két és fél meneten
keresztül ez lesz Szellő egyetlen pontja. A magyar széleseket ütött, ezek a lengők nem találtak célba, az angol viszont pontosan szurkált, és 7:1-nél mindenki beletörődött a megváltoztathatatlanba. A végén még rá is számoltak Szellőre, 10-2-vel fejeződött be a meccs,
egyszersmind bokszolóink pekingi szereplése.” (Nemzeti Sport, 2008. augusztus 21., 11. o.)

LŐRINCZ TAMÁS (1986- )
PEKING - 2008
„JÓ REGGEL, ROSSZ ESTE: SZÉP REMÉNYEK UTÁN BÁCSI PÉTER ÖTÖDIK, LŐRINCZ TAMÁS NYOLCADIK LETT – LŐRINCZ TAMÁS: Nehéz mit írni. Igaz három meccsből csak egyet nyert meg, nyolcadik lett, azonban – a pontokat tekintve – egyik vesztes meccsén sem kapott ki valójában, ráadásul ezeken a találkozókon csak ő mutatott be pontot érő, illetve a bírók szerint
pontot nem érő akciókat.” (Nemzeti Sport, 2008. augusztus 14., 11. o.)
LONDON - 2012
„LŐRINCZ TAMÁS CSAK A DÖNTŐBEN NEM, TUDOTT AKCIÓT BEMUTATNI – Lőrincz Tamás délután birkózóiskolát tartott a
legnevesebb ellenfeleknek is, este azonban a dél-koreai Kim Hjeon Vu kifogott rajta, így ezüstérmet vehetett át a 66 kilogrammos súlycsoportban.” (Nemzeti Sport, 2012. augusztus 8., 2. o.)
RIO - 2016
„CSAK BOSSZÚSÁG –Mi birkózni jöttünk, de arra itt nincs nagy igény, úgy látszik.
Még ki sem hevertük Lőrincz Viktor hétfői bronzmeccsét, amelyet egy teljesen
megalapozatlan intéssel veszített el, és amely miatt a Magyar Birkózó-szövetség
hivatalosan tiltakozik is. Erre kedden bátyja, a Londonban ezüstérmes, 66 kilós
Lőrincz Tamás esett ki már az első meccsen bírói ítéletek következtében anélkül, hogy bárki akciót hajtott volna végre rajta.” (Nemzeti Sport, 2016. augusztus
17., 4. o.)
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CZIGÁNY DÓRA (1992- )
„LOBOGÓ HARCI TŰZ – A magyar női válogatott parádés teljesítménnyel, harci tűzben égve legyőzte orosz vetélytársát, és bejutott az elődöntőbe! Kedden
a spanyolok ellen már a finálé a tét. … Czigány Dóra. Vártuk tőle a csodát. Ő is
várt vele. Aztán elindult. Megmutatta, iszonyatosan nagy a szíve. és iszonyatosan nagy gólokra is képes! MAGYARORSZÁG-OROSZORSZÁG 11-10.” (Nemzeti
Sport, 2012. augusztus 6., 10. o)

LONDON - 2012

„KARNYÚJTÁSNYIRA VOLT – Megint közepesen kezdett, megint nagyszerűen
küzdött, megint visszaszerezte az esélyt, és a végén megint kikapott a magyar
női vízilabda-válogatott Londonban, de ez a vereség mindennél jobban fáj –
ennek a semmiből felépített csapatnak a bronzérme múlott rajta – AUSZTRÁLIA-MAGYARORSZÁG 13-11.” (Nemzeti Sport, 2012. augusztus 10., 12. o.)

RIO - 2016
„EMELT FŐVEL TÁVOZNAK – Bár egy másodperccel a rendes játékidő vége előtt
még vezetett, ötméteresekkel kikapott Oroszországtól a bronzmérkőzésen, így
2008 és 2012 után ismét negyedik helyen végzett a női pólóválogatott. Bíró Attila
szövetségi kapitány látja a hibákat, de úgy véli, csapata emelt fővel térhet haza.” (Nemzeti Sport, 2016. augusztus 21., 4. o.)

LŐRINCZ VIKTOR (1990- )
RIO - 2016
„A BÍRÓ DÖNTÖTT – Hiába birkózott remekül Lőrincz Viktor, a bronzmérkőzésen csúnyán kitoltak
vele: a bírónak volt képe fél perccel a vége előtt meginteni a magyart.—Szívedet, lelkedet kitetted
most a szőnyegen a német ellen….—Igen, de ez is kevés volt, mert kivették az olimpiai bronzérmet
a zsebemből. Először is megintettek egy fogásból, pedig a válla alatt volt a kezem, amiért nem
kellene, hogy intés járjon. Aztán mindent beleadtam, behoztam a két pontot, megcsináltam az
intéséért járó akciót, erre visszaadták az ellenfelemnek a lehetőséget, hogy ő is akciót csináljon...
Először is össze kell szednem magamat, mert nem tudom elhinni, hogy ez történt. Az viszont biztos, hogy kedden reggel tíz órakkor itt leszek a csarnokban, és segítek a testvéremnek, Tamásnak,
mindenben, amiben tudok. Ott állok majd mögötte, biztatom és remélem, hogy megnyeri az olimpiát. Mert megérdemli!” (Nemzeti Sport, 2016. augusztus 16., 5. o.)

2021-ben, a tokiói olimpián szereplő ceglédi és Cegléden versenyző sportolók:

JANSIK SZILÁRD, LŐRINCZ TAMÁS, LŐRINCZ VIKTOR, ÖZBAS SZOFI,
PÁSZTOR MÁTYÁS, UNGVÁRI ATTILA

„Mi az Olimpia? Egyének vagy nemzetek versenye? Elsősorban persze, hogy az egyéneké, még a csapatsportágakban is.
Elsősorban az egyén az, aki képességeit kifejlesztve, lelkiismeretesen felkészülve méri össze erejét
versenytársaival. És amikor felállhat az olimpiai dobogó legmagasabb fokára, az ő nevétől hangos a világ. De a dicsőség nemcsak az övé, azé a közösségé is, amelyből származik, s amely segítette őt magasratörésében. Az, hogy a versenyző hazája színeit képviseli, külön többlet erőt ad
neki. ... Kérdezze meg akármelyik magyar olimpiai bajnokot: győzelmének melyik mozzanata
volt a legfeledhetetlenebb? Kivétel nélkül valamennyien azt válaszolják, hogy amikor a dobogó
legmagasabb fokán állva halhatták a Himnusz hangjait, s látták a legmagasabb árbócra felkúszni a magyar lobogót.”

