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A CEGLÉDBERCEL SPORTÉLETE 
  

-Ahogy kezdődött :kép az 1930- as évek elejéről. 
 
 

   
A kép előterében egy ismeretlen vendégcsapat, háttérben állva a ceglédberceli futballisták és 
szurkolóik. A képen azonosított szereplők neve a lentebb közölt névsorban aláhúzva. 

              A község sportjáról –írásos dokumentumok hiányában- a még élő idősebb szemtanúk és 

szereplők elmondásai alapján áll némi információ rendelkezésre . 
   Bár az újkori olimpiák már régen elkezdődtek és Magyarország a nemzetközi versenyeken  rendszere-          
sen kitűnően szerepelt, Ceglédbercelen sportszervezet nem volt. Komoly változást az 1920-as évek 
hoztak, amikor a Budapestre bejáró berceliek megismerték és elterjesztették a már akkor is 
legnépszerűbb sportágat a labdarúgást. 
Plutzer  (Páncélos )György, Rapi  Balázs, Majer (Major) Tamás, Volf (Várhegyi) János, Holh János, 
Volf József(Cserei Volf), Bekker(Békési) Márton, Páncélos Ferenc(Franyo), Köllner János (Gabi) Kunszt 
Ferenc,Kunszt Pál, Schőnléber Mihály, Schőnléber János (Jandi), Erdősi János, Erdei Pál , Schőnléber 
István, Sárik Pál, Czigelmajer Lipót (sapkában), Sebestyén Mihály,  Potoczki  Márton, Hakl Mihály, 
csapatot szerveztek és az „agyagos”-ban futballpályát alakítottak ki, és a nyári időszakokban itt rendezték 
a  futballmérkőzéseket. Ezek a mérkőzések ünnepi hangulatot varázsoltak a falu életébe.  
  Nem voltak egyesületként bejegyezve, így nem indulhattak szervezett bajnokságban, csak alkalmanként 
a környékbeli települések csapataival mérkőztek, és komoly múlttal rendelkező egyesületek csapatait 
győzték le barátságos mérkőzéseken. Az időszak szomorú , megrázó eseménye volt , Potóczki Márton 
egy balszerencsés futballsérülés miatt bekövetkezett  halála 1936-ban. Az időszak krónikájához  tartozik 
hogy Schenk Jakab játékvezetőként működött ezekben az években.  

 
A MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) - a Horthy-rendszer egész országot behálózó politikai-
kulturális szervezete – keretein belül működő helyi szervezet községünkben a Karcz-Szódás-féle házban 
működött és főként vezetői , Pünkösd Ferenc, Cserháti (Cziglemayer) Lipót, Farkas Ferenc, Plutzer 
Ferenc  segítették, ösztönözték az 1927-ben megalakult futballcsapat működését, ami a mai 
sportegyesület jogelődjének tekinthető. Címere nincs, a club színe a zöld, fehér. 
      1942-ben a Vasutas Kör vezetői, (Mándoki József, és az állomásfőnök Csigás ………?) 
Ceglédberceli Vasutas Sport Kör néven benevezte a csapatot a szervezett területi bajnokságba. 
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Az 1920-as évek közepétől az elemi iskolát végzett és a három évig „ismétlőbe” járó fiatalok, (13-17 
éves korosztály) rendszeresen vettek részt a Leventeszervezet által szervezett sportrendezvényeken, 
ahol főleg atlétika szerepelt. A jó fizikai adottságokkal rendelkező berceli fiatalok kitűnő eredményeket 
értek el .A kor nevelési moráljára jellemzően a leventék együttesen vettek részt a vasárnapi szentmisén. 
Az 1930-as évek végén lehetőség nyílt levente labdarúgócsapat szerepeltetésére a leventebajnokságban, 
amelynek intézője, vezetője Fülöp László volt. 
 
1940-es évek elején, leventebajnoki döntőbe jutásért küzdhetett a berceli csapat, de a „túlkorosokat” is 
szerepeltető Jászberény otthonában nem győzhettek. A legtöbbször szerepelt játékosok: Czigelmayer     
( Cselényi ) János, Holh Ádám, Herbszt Mihály, Kassakürti Antal, Macska Márton, Sasvári József, 
Schőnléber József, Steer Mihály, Juhász Pál, Kürtösi János. Schmidt Béla, Urbanek (Ujvárosi) György,  
Schenk Mihály, Schenk József voltak, valamint Zsíros István (Csöpi), aki a háború előtt a Bp. Törekvés 
levente csapatában szerepelt, később itthon a Vasutas felnőtt csapat tagja, majd vezetőségi tag (elnök ) 
lett. A levente csapat a háború alatt is működött, egészen a Szovjet hadsereg bejöveteléig. 
 
       A levente csapat idősebbjei átléptek a Vasutas felnőtt csapatba, a fiatalabbak alkották az ifjúsági 
csapatot, tehát két csapat szerepelt a szervezett bajnokságban. A csapatok hátterét és utánpótlását a 
spontán szerveződött „utcacsapatok” alkották (akik legtöbbször rongylabdával, alkalmilag 
verbuválódott összetételben játszottak), ahonnan az ügyesebbek, rátermettebbek, bekerülhettek a  
Levente vagy a Vasutas felnőtt csapatba. A szereplés körülményei igen mostohák voltak: a játéktér (a 
mai öregpálya) bár természeti adottságainál fogva hangulatos, a partoldalakba vágott természetes 
ülőhelyekkel és jó gyepfelülettel, de csapadékos időben mély talajú, rövid és keskeny pálya volt, 
öltözőépület nélkül. Átöltözésre az első időszakban Mayer ( Lizi néni) - féle kocsmában, később a 
pálya melletti Hohl és Plutzer  féle lakóházban volt lehetőség, tisztálkodásra összesen 3 lavór állt a 
játékosok rendelkezésére. A csapatokat az öltözőből a pályára zeneszóval kísérte a helyi 
fúvószenekar. A sportfelszerelését mindenki maga mosta, az idegenbeli utazás lovaskocsival, 
kerékpárral esetleg vonattal történt.  
 
A háború utáni tragikus események a sportéletre is kihatással voltak, hiszen – származásuk miatt - a 
játékosok egy részét is elhurcolták a Szovjetunióba és közülük többen sohasem térhettek haza onnan. 
Az első 3-4 esztendő tábori viszonyai kegyetlenek és embertelenek voltak. A szovjethatalom 
rabszolgatartói viszonyainak következtében, nagyon sokan haltak meg fiatalon. A túlélők számára az  
utolsó év hozott némi enyhülést , amikor már megkapták keresetüket és foglalkozhattak a munkán 
kívül sporttal, például fogolytáborok közötti( sohasem helyi csapatok ellen!) labdarúgó mérkőzések 
szervezésével és  kulturális tevékenységgel is.(Itt is kiemelkedő szerepe volt Tábori Nándor lelkész 
úrnak.) A játékosok saját maguk vették meg szerelésüket és összesen kb. 8-10 alkalommal nyílt 
lehetőségük pályára lépni a Szovjetunióban . ( többször is „ két félidő a pokolban „ ) . 
 
A  fogolytábor csapatát főként taksonyi és ceglédberceli labdarúgók alkották- az utóbbiak közül  hét 
játékos szerepelt a képen látható együttesben, akik a látszat ellenére huszonéves fiatalemberek 
voltak. 
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A képen taksonyi és ceglédberceli játékosok és szurkolóik ( ceglédberceli és taksonyi elhurcoltak) 
láthatók 1949-ben. álló sor: Falusi István, Wágner Pál, Schönléber György, Speck György, Cselényi 
(Czigelmayer) János. Középső sor: Pánczélos Ferenc, Macska Márton, Tábori Nándor (lelkész) 
Ülő sor: Havasi István, Luttenberger Mátyás, Pánczélos Márton.A képen felismerhető szurkolók: 
Beck Jakab, Encz József (Taksony), Kreisz István, Heim Jakab, Schönléber János, Sági János, 
Kohlmayer József, Schulcz János( Ujhartyán ), Havasi Mihály 
 

A II. világháború után az itthon maradt sportemberek újjászervezték a helyi labdarúgó-életet.         
A Vasutas Kör vezetői Farkas Ferenc, Plutzer Ferenc, Zsíros József és a sportvezetők,  Farkas Ferenc, 
Scheffer István, Pánczélos Antal, Varga Tamás (pék) Zsíros István (Csöpi) szereléseket hoztak,  
megszervezték a Vasutas csapatot, Ceglédberceli Vasutas Sport Club      (CVSC ) néven és 
benevezték a szervezett területi bajnokságba. A csapatnál külön edző nem volt. Ekkoriban 
leggyakrabban az alábbiak szerepeltek: Zamaróczi Dezső (kapus), Diószegi Károly, Dományi István, 
Garami József ,Harmath Mihály, Gyenes Béla, Jenei István, Juhász Pál, Kürtösi József, Juhász József, 
Pánczélos Márton, Sebestyén Sándor,Sebestyén Márton, Senkei János, Senkei Mihály, Szegedi 
Miklós, Tóth János (Jávor), Zsíros István(Csöpi), Zsíros Miklós,és 1948-tól Kugler József. 

 
1945-től tilos volt a levente név használata, helyette a korcsoport megjelölésére az” ifjúsági”elnevezés 
került és kötelező volt a játékos igazolás.  
 
A csapat 1947-ben feljutott a megyei I. osztályba. A fenti játékosok közül néhányat feltétlenül ki kell 
emelni.  

Szegedi Miklós Budapesten a Törekvés NB I-es csapatában futballozott és ifjúsági válogatott volt, 
ahol Puskás Ferenccel játszott egy csapatban! Később aktív játékvezetői tevékenységet is folytatott és 
mindmáig ő a magyar labdarúgás legfelsőbb osztályában szerepelt, egyetlen ceglédberceli játékos.  

 Senkei (Schenk) János, aki 1943-ban budapesti levente válogatott volt, néhány évig Albertirsán 
MB III -ban is játszott, a sportszerűség mintaképeként soha kiállítva nem volt, becsmérlő, szidalmazó 
szót Tőle senki nem hallott.  „Életveszélyes” szabadrúgásaival sok mérkőzést döntött el. 

 
Kugler József  aki 1948-ban a felvidékről került Celédbercelre és tehetsége révén a csapat egyik 

vezéregyéniségévé vált. A kiváló „half” Alberirsán MB III -ban , majd Cegléden MB II-ben  
játszott,majd újra „itthon” és a CVSE- nél volt edző. Ő volt az 1960- 1964 között megyei I -osztályban 
szerepelt berceli csapat vezetőedzője. 
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    1950-ben a vezetőség döntése értelmében a felnőtt csapat fuzionált az MB III-ba feljutott Albertirsa 
csapatával. 
A döntést motiválhatta a berceli pálya erősen időjárásfüggő helyzete, öltözőépület hiánya. Következménye az 
lett hogy a meghatározó berceli játékosok (,Kugler József, Senkei János, Szegedi Miklós, később Zsíros 
Miklós , Harmath Mihály, Mezei János, és Sebestyén Márton)1950 és 1953 között Alberirsán játszottak, az 

itthon maradt játékosok a területi bajnokságban  
folytatták  
Kép:1952 –ből.    
Állósor: Kassakürti Antal /elnök/, Szeidl Márton, 
Páncélos János ,Hajas Jenő,Aradi István,Juhász Pál, 
Macskási János, Civilben Hajas József, Kancsár 
Márton, Károly Mihály.  
 
Középső sor: Nagy László, Schmidt József, Zsíros 
Miklós. 
 
Ülnek: Princz Ferenc, Steer Mihály /kapus/ ,Móricz 
Mátyás. 

 
Ebben az időszakban, mivel a labdarúgáson kívül más sportágat nem űztek versenyszerűen, az OTSB által 
szervezett országos méretű szpartakiádokon is a focisták indultak, a felkészített „ profi” atléták alkotta 
mezőnyben is megállták helyüket és eredményeket tudtak elérni.Pl. 1953-ban a ceglédi járási döntőn, Schmidt 
József 100 m-en második,1000 m-en ötödik lett. Steer Mihály távolugrásban a harmadik helyet szerezte meg.  
 
                   
  A helyi labdarúgás eddigi legsikeresebb korszaka az 1950-es évek közepétől a ’60-as évek közepéig tartott, 
amikor is jórészt a megyei I. osztályban szerepelt a csapat. 1957-ben elkészült az új pálya (a jelenlegi, a Dózsa 
György úton), játéktere a szabványban engedélyezett legnagyobb méretű lett. A pálya öltözőépülete egy évvel 
később, 1958-ban került átadásra. A munkálatok Farkas Ferenc és Páncélos Antal irányításával, Darázs Ferenc 
kőművesmester közreműködésével, társadalmi munkában folytak, addig a szemközti házban, Budai Ferencnél 
öltöztek a játékosok. 
 

 
1957  A berceli csapat már az „Új pályán” 
 
 Ballról-jobbra állósor: Kassakürti Antal és Jenei 
Ferenc sportvezetők. 
Holló Tamás, Aradi István ,Sinkó Pál ,Macskási 
János, Hajas Jenő,  Ninusz János, Juhász Pál, 
Középső sor: Schmidt József, Senkei János 
Páncélos János. 
Ülő sor: Pünkösd Márton, Czékus Sándor, 
Lieszkovszki László. 
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                                           CEGLÉDBERCELI „ARANYCSAPAT”  1959-1964 . 
 

 
Állósor: Páncélos János, Prudovics László, Mezei János , Macskási  János , Hajas Jenő  
Középső sor: Senkei János ( csapatkapitány), Schmidt József,  Kövesdi János 
Első sor : Finszter Mihály, Csilló Ferenc, Tóth János 
 
Az új pálya és öltözőépület még nagyobb lendületet adott , az egyébként is formálódó csapatnak, és egyre 
többen fordultak a labdarúgás felé .Sokan vállaltak sportfeladatot, vagy szurkoltak a csapatnak és sok fiatal 
tehetség vált  az egyesület  igazolt sportolójává.                  
Az említett időszakban a csapat vezetői: Vágvölgyi Mátyás elnök,  Pánczélos Antal szakosztályvezető, Valter 
Miklós pénztáros, id. Prudovits Zoltán, Jenei István (Gádzsó), Diószegi Károly, Jenei Ferenc ,Sági István 
,Háberl András , Kohlmajer Ádám voltak. Később, Vágvölgyi Mátyás a BVSC elnöke volt, és az 1980 –as 
években tagja volt az MLSZ Fegyelmi Bizottságának, aki kapcsolatai révén sportfelszereléseket, öltözői 
tárgyakat (székeket, asztalokat, szekrényeket) - juttatott az egyesületnek. (Később, az 1970-es évek végén 
szintén az ő közbenjárására, a szolnoki állomásépület bontásából származó téglákból, épült társadalmi 
munkában az iskola tornaterme.) 
 
A felnőtt csapat játékosedzője a Felvidékről származó Kugler József volt. A legtöbbször szerepelt játékosok: 
Czékus  Sándor, Ninusz  János (Nenó), Csilló Ferenc (kapusok), Aradi István, Kovács József, Kövesdi János      
( Sztari), Finszter Mihály, Hajas Jenő , Kövesdi  János (Sztari),  Macskási János (Cica), Mezei János (Tanár), 
Pánczélos János (Tutu), Prudovits László (Prudó), Déri Tibor,Dudás Mihály, Dudás László, Pünkösd Márton, 
Pünkösd Ferenc (Püki),Reményi Ferenc, Schmidt József (Béby), Senkei János,Szabó Mihály, Tóth János 
(Sejted) Várhegyi János , Várhegyi József  ( Öcsi ), Erdei Ferenc (Vekker), Pál Vilmos voltak. 
Az említett remek futballisták közül is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a csapat házi gólkirálya Macskási 
János (Cica), aki a megye legjobban fejelő csatára volt, góljaival sok-sok mérkőzést nyert a csapat, valamint 
Mezei János (Tanár) aki megyei gólkirály volt (megosztva) és pályafutása során – példátlan módon -egyetlen 
büntetőt (11-est) sem hibázott. A „Tanár” 35 éves koráig futballozott utána 1967-től 1977-ig edzőként  
tevékenykedett .Ő volt a kovácsa az 1977-ben Megyei I osztályba jutott együttesnek. Kugler Józsefhez 
hasonlóan rengeteget tett a helyi labdarúgásért. Schmidt József (Béby) aki hosszú időn keresztül meghatározó 
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játékos volt a védelem tengelyében és a 70-es években szakvezetőként tevékenykedett,.Hajas Jenő aki a  
Törekvés, és a Gyöngyösi Építők NB II.- es játékosa és ifjúsági válogatott is volt. 
          A megyei I. osztályba jutásért vívott osztályozót 1959-ben még elvesztették, de a következő évben, 
1960-ban a csapatnak már sikerült a feljutás. A színvonalas bajnokság vonali ( Albertirsa, Pilis, Üllő, Vecsés) 
rangadóin nem volt ritka a 2000 néző, sőt olyan is előfordult, hogy a vecsési mérkőzésre különvonat indult 

Cserőből. A mérkőzések előtt, után és a szünetben az 
id. Plutzer Lénárd vezényelte „kisdobos” zenekar 
szórakoztatta a nézőket, s idegenbe is legtöbbször 
elkísérték a csapatot. 
 
 
A képen id. Plutzer Lénárd és kisdobos 
zenekara hiányosan ( általában  6-8 fő 
szerepelt):Szabó János,Szabó 
Mihály,Pünkösd Pál, Senkei József. 
 

 
 
 

 
A berceli csapat a PVSK  
stadionban,vendégeskedett 1964 –ben. 
 
11.Állósor: Kugler József  edző,Palásti János 
,Mezei János,Pál Vilmos, Macskási János, 
Kövesdi János, 
 
Guggolnak: Aradi István, Reményi Ferenc, 
Csilló Ferenc, Schmidt József, Ninusz János, 
Prudovics László, Tóth János. 
 
   

 
 
 
Az 1965 utáni időszakban (vezetők: Diószegi Károly elnők, Városi Lénárd, Földi János, Sági István, Jenei 
István ) Kugler József edző irányításával a területi bajnokságban szereplő, legtöbbször az élmezőnyben 
végző ütőképes csapat alakult ki. Így pl. az 1966-os bajnokságban a felnőtt csapat a III. míg az ifjúsági II. 
helyen végzett.  
       A helyi labdarúgás eddigi legsikeresebb kupaszereplése 1966-ban volt, amikor  a    Magyar 
Népköztársasági Kupában legtovább jutó kiscsapatok játszhatták a Népstadionban az un. Szabad Föld 
Kupa döntőjét. Csapatunk több magasabb osztályú együttest kiverve /többek között a Ceglédi Vasutas 
NBII csapatát is/ egyetlen mérkőzésre állt e bravúrtól: idegenben a Diósd együttesét kellett volna legyőzni 
(akkor még nem oda-visszavágós volt a kupakiírás). Sajnos ez nem sikerült, Diósdon óriási csatában 3:2-re 
kikapott csapatunk. A diósdi elődöntőn szerepelt csapat összeállítása: Petró Ferenc (kapus), Rapi Gyula, 
Mezei János, Finszter Mihály, Királyhidi Ferenc, Prudovits László, Várhegyi János, Pünkösd Ferenc, 
Macskási János, Déri Tibor, Szekeres Gábor. Cserék: Csilló Ferenc (kapus), Bogdány József, Erdei Ferenc. 
Gólszerzők: Macskási, Mezei (11-esből).  
 
Jellemző a játékosok létszámára, hogy a legtöbb szezonban két felnőtt csapat is szerepelt. A legtöbbször 
pályára lépett játékosok: Petró Ferenc (Jasin), Petró Károly, Puskás István (kapusok), Banai György, 
Baumann Árpád, Bogdány József, Breznyik Ferenc (Berenás), Déri Tibor,Dudás Mihály (Csudri),Dudás 
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Antal (Csuvesz), Erdei Ferenc (Vekker), Fehér Mihály, Holló Ferenc, Karsai Márton, Károly Márton, 
Kassakürti Sándor, Kassakürti Márton, Királyhidi Ferenc, Nagy László, Patakfalvi István, Pál Vilmos, 
Rapi Gyula, Ságodi István, Solymosi István (Rigó) Szabó Mihály,  Szekeres Gábor, Törőcsik Tibor, Túri 
József, Várhegyi János, Várhegyi József (Öcsi), ifj. Zsíros Miklós és Tóth István, aki később a BVSC MB 
I.- es labdarúgó szakosztályának vezetője volt. A felsoroltak közül Déri Tibor megyei válogatott volt, 
Királyhidi Ferenc (Törekvés MB-III és EVIG MB-II.) Rapi Gyula (Szolnok MB-II), Tóth István (Szolnok 
MB-II),Déri Tibor ( EVTK-MB-II) magasabb osztályban folytatták.  
1969-ben megrendezésre került a helyi Öregfiúk(Berceli Aranycsapat)  - Magyar Válogatott Öregfiúk 
mérkőzés, ahol jórészt a fenti nevekből álló helyi  csapat olyan játékosok ellen szerepelt, mint Grosics, 
Raduly,  Szojka,  Bundzsák, Zakariás, Buzánszky, Mátrai, Hidegkuti, Fenyvesi, Sipos, Várhidi. 
A  70- es évek elején a csapat a Területi bajnokságban szerepelt és többnyire az élmezőnyben végzett. 
Az 1972-73 as évben a bajnokság megnyerése esetén egyenes út vezetett volna a Megyei I 

osztályba,amikor csapatunk az utolsó forduló előtt, már behozhatatlan előnnyel vezetett.(a vezetőedző Mezei 
János a „tanár” volt) .A várvavárt siker  mégis elmaradt, mert az utolsó fordulóra –Nagykátára- a csapat 
szállítóeszköz ( TSz teherautó ) hiányában nem utazhatott el ! ? 
A következmény az lett hogy a csapatot kizárták a bajnokságból (győztes pozícióban) és megfosztották a 

feljutás lehetőségétől. A következő évtől a 
járásban folytatta az együttes. 
Kép 1974 ből - Állósor : Kugler József edző, Nagy 
László,Mocsári Mihály ,Banai György, 
Rapi Gyula, Kassakürti Sándor, Károly Márton, 
Kostyalik Károly, Szekeres Gábor, 
Guggolnak : Petró Károly, Dudás Antal, Várhegyi 
József, Szuda János,Déri Tibor, és Puskás István . 
 

 
 
 
A 70-es évek közepén a vezetőséget Városi Lénárd elnök, Földi János, Sági János, Sági István,Szabó 

Pál, Schmidt József, Prudovics Zoltán, Kreisz Antal, Süveges Imre, Karsai Márton (tudósító és ifiedző) és 
vezetőedzőként Mezei János (Tanár) alkották.,akik 1974-től sorra „hazahozták” a magasabb osztályban 
szereplő berceli futballistákat, megalapozva egy feljutásra esélyes sikercsapatot..Pl:Kreisz István( Törekvés 
MB III),Kürtösi István (Törekvés MB III),Mezei II János (Bem-SE, MB III).Mezei József (Törekvés MB. III) 
ifj  Senkei János (BVSC MB-II),Senkei József (CVSE MB-II)Zsíros István (,Kecskemét Mezőfi SE MB III, 
korábban a Törekvés MB II  és Vasutas  ifi válogatott   is volt).A megerősödött csapat hozta is az 
eredményeket,az 1975-76 os bajnoki évben mindkét csapatunk aranyérmet szerzett,de az osztályozó 
mérkőzésen a Kerepestarcsa ellenében nem sikerült magasabb osztályba kerülni. A következő évben több mint 
100 rúgott góllal nyerte meg a felnőtt csapat a bajnokságot. Az akkoriban  divatos  négy, kettő négyes 
hadrendnek megfelelően, Zsíros ,Senkei,Senkei, Kostyalik csatársor játéka,a legendás „Macskási féle” 
csatársor játékát idézte, a Földi ,Udvaros , Bogdány, Peszeki védelem pedig átjátszhatatlan volt. A játék 
szervezése a fáradhatatlan Kreisz, Kürtösi duó feladata volt. A berceli portát a Petró Ferenc, Szeidl Tamás, 
Puskás István és Kassai János    egymást             váltva őrizte, ezekben az években  . Több száz (később 
Megyei I- osztályban több esetben 1000-1500) néző járt a mérkőzésekre.    A járási bajnokcsapatnak ismét 
osztályozón keresztül vezethetett az útja a megyei I. osztályba. Ez közel másfél évtizeddel az „aranycsapat” 
után 1977-ben sikerült is! 

 A megyei I osztályban legtöbbször szerepelt játékosok: Kassai János (Kacsa), Nagy János (Dacsi 
korábban Pilis MB-III) kapusok,  id .Andráska Ferenc, Földi János (Szancsó),  Heim Tamás, Bogdány József 
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(Bogi), Hegedűs Mátyás, Herbszt József (Jopek), Király István (Sumák), Kostyalik Károly, Kovács László       
( korábban Törekvés MB-III ), Kreisz István, Mezei II János, Mocsári Mihály, Peszeki Ferenc (Rozmár), 
Scheffer József, Senkei József (Seni ), Udvaros Ferenc (Udi), Zsíros István (Szappan)Zsíros Miklós. Ceglédi 
vendégjátékosok: Laborc Pál(Gatya), Hörömpő Ferenc, Tóth István(Totya) és Zsadony Miklós. A megyei 
bajnokságban 1-1 évben edzőként tevékenykedett: Fekete Tibor (Albertirsa) és Józsa Benő (Cegléd). 

  
            Osztályozó mérkőzésen a Megyei I osztályba feljutott csapat (1977) Álló sor: Földi János (intéző), Déri 
Tibor (szakosztályvezető), Fekete Tibor (edző), Andráska Ferenc, Kostyalik Károly, Peszeki Ferenc, Bogdány 
József, Senkei József, Városi Lénárd (elnök), Sági István (gazdasági vezető)  
     Középső sor: Kreisz Antal (a serdülő csapat edzője), Heim Tamás, Király István (két góljával nyert a 
csapat), Scheffer  József, Zsiros István, Mezei II János. 
     Első sor: Földi János, Puskás István, Udvaros Ferenc ( csapatkapitány), Kassai János  
                                                    

A megyei I. osztályban ( MB- IB és MB-III nem lévén -  a magyar labdarúgás harmadik vonala volt 
akkoriban ) két évig bírta az egyesület a versenyt, egyenlőtlen feltételek mellett, hisz a bajnokságban szereplő, 
zömmel Budapest környéki csapatok tucatszám igazoltak magasabb osztályból játékosokat, ráadásul a  helyi 
létesítmény sem felelt meg ennek a színvonalnak. A 18 csapatból álló bajnokságból úgy esett ki együttesünk, 
hogy hét győzelem mellett, ötször döntetlennel , és nyolcszor  egygólos vereséggel végződött a mérkőzés.Pl: 
Óbudán, amikor a csúcsformában védő Kassai (Kacsa) 1:1  nél,  az utolsó percekben ,kétszer is védte a kétes 
körülmények között ellenünk megítélt  büntetőt, de a játékvezető harmadszor is újrarúgatta  ……… 

Az 1980 –as évek elején,a járások közigazgatási határainak megszüntetésével átszervezték a labdarúgó 
bajnokságokat is, így a Monor - Cegléd összevont körzeti bajnokságban folytatta a csapat. A vezetők Déri 
Tibor elnök,id, Földi János szakosztályvezető, Gimesi János tömegsportszervező, Süveges Imre intéző, Sági 
János gazdasági felelős, Mezei II János edző, id. Aszódi Zoltán intéző, (majd az 1983-1987 között  elnök), 
Kovácsfi Ferenc ( Kofi) intéző (1988-89-ben intétő és elnök). A megyében szerepelt csapat kiegészülve 
tehetséges fiatalokkal ( Király Ferenc, Sági Zoltán,  Murár Tibor, Peszeki Tibor,Heim Mihály, Prudovits 
László, Rábenspeck József, Szeidl László, Kalocsai Ferenc,Erdei László ,Fazekas Pál,Takács Nándor) jó 
középcsapatnak számított. 

 A ’80-as évek végén mélypontra került a sportág, délpest-megyében több egyesület is feloszlott    
(Kocsér,  Jászkarajenő, Kőröstetétlen, később a Bem SE is),és az akkori országos viszonyokhoz hasonlóan 
Ceglédbercelen is gyakran váltották egymást elnökök, vezetők, edzők. Az ő erőfeszítéseiknek köszönhetően 
viszont egyesületünk fenn tudott maradni, minden bajnoki idényben képviseltette magát.  Az időszak 
krónikájához tartozik, hogy a vasút addigi anyagi támogatásának megszűnésével 1985-ben a Közgyűlés a 
CVSC nevet CKSE névre (Ceglédberceli Községi Sport Egyesület) változtatta. 
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Ezen időszakhoz tartozik hogy, (1987-ben) a felnőtt és öregfiúk vegyes csapat 10 napos vendégszereplésen 
vett részt a Stuttgart környéki, kitelepített magyarok által lakott falvakban, ahol Shondorf, Korb, és 
Kaisersbach csapatai ellen játszott barátságos mérkőzéseket. 

A Németországban (NSZK) pályára 
lépett  ceglédberceli „vegyes” csapat. 
           Álló sor: Törőcsik László, ifj. 
Senkei János, Udvaros Ferenc, Déri 
Tibor, Gimesi János, Senkei József, 
Fritz János, Földi János 
           Első sor: Heim Tamás, Szeidl 
László, Rábenspeck József, Peszeki 
Ferenc, Breznyik Sándor, Király 
Ferenc, Dudás József (edző) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990-től új vezetőség (Senkei József /elnök/Kovácsfi Ferenc, Sági János, Heim Tamás /ifi edző/)  vette 
kézbe az egyesület irányítását. A vezetőedző Dudás József , aki játékosként NB II-es csapatokban 
futballozott(Bp-i Építők,CVSE, ). A bő tízéves időszak pozitívumai voltak: az utánpótlás felkarolása - serdülő 
csapat indítása,(a Diáksportkörrel együttműködve) iskolás korosztályos csapatok nevezése szervezett 
bajnokságba (Bozsik program) Héregi Mihály , Rapi Attila, és Polonyi Péter vezetésével - az utolsó helyeken 
kullogó csapat felzárkóztatása a közép-, majd élmezőnybe. 
 
 
 
 

 
Állósor: Steer Attila( Stéci),Kovács Gábor, 
Détári Ferenc, Papp Zoltán, Schenk 
György, Sebők János (Manó) Schönléber 
Zoltán (Söce),Tóth Attila, Horváth Gábor 
(Guszti),  Guggolnak: Dóczi István, 
Hegedűs András,Rapi Attila,Holop 
Lajos,Szántó Attila,Révész Imre (Jimi), 
Elöl:Hermann Attila, Zsadony Krisztián. 
A képen az 1996-os év IV.helyen végzett 
csapata.  
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. Az 1997-98-as körzeti bajnokságban a III. helyen végzett a felnőtt csapat, ami a közel húsz év, 
legjobb eredménye volt.  
 A III. helyezést elért csapat tagjai: Andráska Ferenc, Kovács Krisztián, Nagy János (kapusok), Dóczi István, 
Herman Attila, Holop Lajos, Kovács Gábor, ,   Rapi Attila, Rapi Szabolcs, Répási József, Benkó Csaba, 
Révész Imre, Schenk György, Schönleber Zoltán, Plutzer Miklós , Popon László,Szántó Attila, Zsadony 
Krisztián, valamint a pesti vendégjátékosok, Gosztonyi József, Kalenda Árpád, Kun Zoltán, Tóth Attila és a 
törteli Papp Zoltán voltak.  A bő játékoskeret lehetővé tette II. csapat szerepeltetését az ócsai körzetben az 
1998-1999 -es bajnokságban, Solymosi  Róbert vezetésével. 
A fenti játékosok közül Holop Lajos, Schönléber Zoltán, Szántó Attila, Zsadony Krisztián körzeti ifjúsági 
válogatott volt. 

Az időszak krónikájához tartozik, hogy a csapat erdélyi vendégjátékon vett részt, a vendéglátást a 
következő évben viszonozta az egyesület. /1998. Magyarkapus/ 

 Ezen időszak eseménye volt a Millennium tiszteletére 2000-ben nálunk megrendezett Nemzetiségi 
Labdarúgótorna, Taksony NB I B-s, Vecsés és Újhartyán csapatainak meghívásával.  

 Az 1991 től rendszeresen minden évben több ( 6-7 )tömegsportrendezvényt szervez  az egyesület 
elsősorban a helyi és a környékbeli fiatalok  ( Albertirsa ,Cegléd ) számára.  

Ezek közül kimagasló méretű sportesemény volt a Ruttner-farm ,az Önkormányzat a Szülői 
mukaközösség és a CKSE által   közösen szervezett „Szőlővessző-futás” 2001-ben amikor, Pest,Szolnok,és 
Bács-Kiskun megye 500 sportolója indult különböző kategóriákban. A rangos felnőtt mezőnyben Megyeri 
Áron az előkelő második helyen végzett, míg ifjúsági kategóriában ( 16-17 évesek) Sebők Gábor arany , 
Kürtösi Mátyás  ezüst, és Csontos András a  bronzérmet szerezte meg. 

 
2002-től az egyesületnél új vezetőség 

kapott bizalmat: Ságodi István elnök, Mányoki 
Tibor, Rapi Attila, Heim Mihály,  Fritz János, 
Révész Imre, Kókai István, Heim Tamás 
vezetők,Dudás József,és 2003-tól Popon László 
vezetőedző, amikor zömében – ceglédi – 
vendégjátékosokra épült a felnőtt csapat. 
 
A képen a 2003-ben 3. helyezést elért 
ifjusági csapat látható. Edző:Révész 
Imre. 
Kapusedző:Heim Tamás 
 
 
 

Állósor: Szuda Sándor, Révész Viktor, Papp András, Peszeki Attila, Sebők Gábor, Csontos András,  
Csontos Gábor, Földi Balázs 
Első sor: Matyó Gábor, Berényi Viktor, Murár Tibor, Hörömpő Zoltán, Király Balázs. 
     

* 
 
    Ceglédbercel sportéletében gyökeres változásokat hozott Szabó Pál testnevelő tanár  megjelenése 
és   „működése”. A korábban csak a labdarúgást űző faluban, munkája nyomán egyéb sportágra is 
rátaláltak az emberek. Az iskolában a gyerekeket a kézilabdával és az atlétika szinte valamennyi 
ágával megismertette és megszeretette, igyekezett minden fiatalt a tehetségének legjobban 
megfelelő sportág felé terelni. Ez volt az alapja annak, hogy az 1960-as évektől remek eredmények 
születtek különböző sportágakban, és közben a labdarúgás is remekül működött.       

 
 
Más csapatsportágakat tekintve az egyesület keretein belül egy időben működött a labdarúgáson kívül 

kézilabda szakosztály is. 1966-1970 között négy évig szerepelt szervezett bajnokságban a férfi kézilabdacsapat 
(Járási bajnokság: Ceglédi Építők, Ceglédi Gimnázium, Abony, Albertirsa, Nagykőrös, Törtel csapataival). 
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Először az öregpályán kialakított játéktéren játszották mérkőzéseiket, majd az új pálya Dózsa György út felőli 
oldalán létrehozott vörös salakos pályán. A csapat vezetői és edzői Szabó Pál testnevelő tanár és Tábori János 
voltak. A legtöbbször szerepelt játékosok: Törőcsik József (kapus), Diószegi Béla, Havasi János, Galambos 
János, Görög Mihály, Kancsár Ferenc, Kecskeméti Ferenc, Kókai István, Madách Oszkár, Senkei Mihály, 
Unicsovics István voltak. Szükség esetén a csapatot két focista - Banai György és Bogdány József - is többször 
kisegítette. A játékosok közül Diószegi Béla a járás egyik leggólerősebb kézilabdázója volt, ketten pedig 
később magasabb osztályban folytatták: Unicsovics István (Cegléd Közgép), Kancsár Ferenc (Budapesti 
Vasas). 
 * 
            A csapatsportoknál maradva feltétlen meg kell említeni a Ceglédberceli Diák Sportegyesület 
tevékenységét.1988-ban Szabó Pál testnevelő tanár kezdeményezésére kelt életre és az általános iskolai 
tanulók tömegsport tevékenységének előmozdítását tüzte ki célul az alábbi szakosztályokban. 
- Atlétika            :                 Szabó Pál        vezetésével 
- Torna               :                 Megyeri József vezetésével 
- Természetjáró  :                 Halász József   vezetésével 
- Sakk                 :                 Szeidl István    vezetésével 
- Kézilabda         :                 Szeidl István    vezetésével 
- Asztalitenisz     :                Szabó lászlóné vezetésével 
- Labdarugás       :                 Héregi Mihály vezetésével 
Az Egyesület gazdasági feladatait Gimesi Jánosné látta el. 
A vezetők rengeteg szabadidőt feláldozva tartották az edzéseket és foglalkozásokat azért, hogy minél fiatalabb 
korban megszerettessék a gyerekekkel a sportot, a testmozgás fontosságát. Közülük számosan értek el kiváló 
eredményt a különböző iskolás bajnokságokon, diákolimpiákon, vagy éppen ennek hatására lettek később 
aktív, igazolt sportolók. A CKSE is a Diák Sport Egyesülettel együttműködve tudott a 90-es évek közepén 
több sikeres serdülő csapatot indítani a körzeti bajnokságban.  
  2002-ben aztán hivatalosan, Cégbírósági nyilvántartásba vétellel is megalakult (és ujjáalakult)a Diák 
Sport Egyesület, amely az 1997-ben elhunyt, az iskolai és diáksportra rengeteg szabadidőt fordító, kiváló 
testnevelő tanár, Szabó Pál nevét vette fel. (Szabó Pál Ceglédberceli Diák Sport Egyesület). Vezetői: Héregi 
Mihály elnök, Gasparek Tibor elnökhelyettes, Gér Sándorné gazdasági titkár Koródi Mihályné és Virág Zsolt 
vezetőségi tagok. A szakosztályok is az igényeknek megfelelően bővültek,szakmailag magasan képzett ill. 
szakavatatott vezetőkkel működnek. 
-Atlétika                 :                                Kövesdi József  vezetésével. 
-Asztalitenisz         :                                Scheffer István  vezetésével 
-Torna                    :                                Dóczi Istvánné  Boros Erika  (Országos bajnok) 
-Természetjáró       :                                Gasparek Tibor  vezetésével 
-4-7 évesek tornája :                                Döbrössy Krisztina  vezetésével 
-Önvédelem            :                                Kövesdi  János         vezetésével  
-Kosárlabda            :                                 Fenyődi Miklós       vezetésével 
-Labdarugás            :                                Héregi Mihály          vezetésével 
 
A  szakosztályok több száz gyerek számára biztosítanak folyamatos edzéslehetőséget. 
A labdarugók a környező városok és települések (Cegléd, Albertirsa, Monor, Gyömrő, Nagykőrös, Abony , 
Mikebuda, Monorierdő )által rendszeresen szervezett versenyeken  vesznek részt, rendszerint kitűnő 
eredménnyel. Tatabányán az oszágos és nemzetközi tornán évente képviselik községünket. Pályájuk  a Dózsa 
György úti szabadidőpark hátsó részén lett kialakítva,télen az iskola tornatermében tartják edzéseiket. 
 A kosárlabda szakosztály felnőtt női csapattal a Szolnok megyei bajnokságban vesz részt.  
A csapat játékosai: Medgyessi Mónika, Gyulai Valéria, Fritz Judit, Schőnléber Mártonné (Rita),Sántáné 
Pusztai Andrea, Tóthné Daru Anita, Kröllné Serfőző Ildikó, Galambos Zita, Koglerné Hernádi Ágnes, Gér 
Sándorné(Rozi). A csapat edzője :  Fenyődi Miklós testnevelő tanár. 
 Évente megrendezik névadójuk tiszteletére a Szabó Pál emléktornát, amely számos versenyszámra (atlétika, 
kerékpár, foci, ügyességi számok, kislabdadobás, súlylökés, kötélhúzás) mozgósít sikeresen, több száz fiatalt 
és felnőttet. Az egyesületnek a folyamatos sportolási lehetőség biztosítása mellett kiemelkedő az utánpótlás 
nevelésben betöltött szerepe. 
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ATLÉTIKA: 
A sportág múltjának áttekitésekor első helyen  
 Ifj. Senkei János nevét kell említeni, aki elsőnek ért el kimagasló eredményeket Szabó Pál tanítványai és 
felfedezettjei közül. 

     1964. Országos Iskolás Magasugrásban                              I. hely  
                                                                                                                           
     1964. Országos Iskolás Négytusa csapatban                        I. hely 
                                   
               A csapat tagjai: Baumann Árpád, Darida Mihály, Kovács 
Kálmán, Patakfalvi István, Senkei János, Szamosi Jakab. 
Csapatvezető: Szabó Pál .  
 
     1967. Országos Felnőtt Tízpróba                                      III. hely  
                             ( a Bp-i Honvéd színeiben)                             
      1968. Országos Felnőtt Tízpróba                                        II. hely  
(Bakai József mögött, Bp- i Honvéd színeiben ) 
           .  
Senkei János sportpályafutását az NB II.- es BVSC, majd az 1977-ben 
bajnokságot nyert Ceglédbercel labdarúgójaként fejezte be. 
 
 

 
 1976 és 1984 között Kövesdi József atlétikai pályafutása volt kiemelkedő a berceli mezőnyből 
     -Országos Úttörőolimpián 1979 –ben 100 méteren II. helyezést ért el. 
     - Hatszoros területi serdülő bajnok 100 és 200 méteren 
     - Budapest serdülő bajnok 60 méteren /fedettpályán/ .  
     -A megyei szabadtéri és fedettpályás versenyeket 100, 200 és 400 méteren tizenötször ! nyerte meg serdülő 
                                                                   és ifjúsági korcsoportban.                             
     -1981-ben a CVSE  ifjúsági sportolójaként  az országos váltóbajnokságban : 
                                                              4x 100 méteren  V. helyezést érte el. 
                                                              4x 400 méteren  VI. helyezést érte el. 
 Kövesdi József  a Diák Sport Egyesületben az atlétika szakosztály vezetőjeként adja át tudását a fiataloknak. 
  

Kertész Sándor:  1983-ban Országos Vasutas bajnokságon a 4x 400 
méteres váltóban Országos Ifi bajnokságot nyertek.(Motyovszki Jánossal 
és Varga Attilával, Záhonyi  Zoltán). 
 
                               1984-ben IV .helyezést érték el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 13 

 
 
 
 
 

Kiemelkedő eredményeket ért el általános és középiskolai versenyeken Szabó Roland, aki ötszörös 
korosztályos országos serdülő és ifjúsági bajnok volt! 
Eredményei:1986. 100 és 200 m-es síkfutásban országos bajnokság                        
                                                                I. hely   (CVSE  színeiben) 
                   1987. 100, 200 és 400 m-es síkfutás  országos bajnokság 
                                                                I. hely  ( CVSE színeiben)              
                  1988. serdülő „A” kategóriás Budapest Bajnokság 200 m-es        
                                síkfutásban.            II. hely 
                1989. Diákolimpia 100 m-es síkfutásban (a Szeged SC  szineiben) 
                                                               III. hely                                                                             
                  1990. Nyílt Román Bajnokság, 100 m-es síkfutásban (Szeged SC)                        
                             színeiben )                  I.hely   
Kép: Szabó Roland a Népstadionban az OB dobogó I. legtetején, előtte 
edzője Szabó Pál.             
 

 

                                           Ezeken a képeken a két aranyjelvényes atléta 
Szabó Roland  és Rapi Attila  Németh Angéla olimpiai bajnok ( 1968 Mexikó ) atlétanőtől és Fenyődi Miklós 
CVSE vezetőedzőtől veszik át az Országos Bajnoki eredményekért járó elismeréseket 1986 -ban. 
 
Aranyjelvényes Ceglédberceli atléták: 
Kancsár Anna                1973-75  
Rapi Attila                      1984    -Négypróba 
Szabó Roland                 1986    -100m 
Szabó Roland                  1987   -100m 
Ezüstjelvényes Ceglédberceli atléták: 
Kertész Sándor               1984    - 400 méteren 
 
Kertész Sándor               1985    - 400 méteren 
Darida Mihály                1985    - 100 m 
Éber József                      1985    - 100m 
Várhegyi Nándor            1985    - 100 m 
Rapi Attila                      1985     -200 m 
Sebesvári  Márton           1985     -1500m 
 
Rapi Attila                      1986     -200 m 
Sebesvári Márton            1986     -1500m 
 
Proszler Zoltán               1987     -100m 
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Szeidl Erika                    1988     -100m 
 
Szeidl Erika                     1989    -100m 
Benhardt József               1989    -300m 
 
Brabander Alex                1991     -300m 
 
Várhegyi Rudolf               1992    -Magasugrás 
 
 
Bronzjelvényes Ceglédberceli atléták: 
Fülöp László                     1984     -Négypróba 
Záhonyi Zoltán                 1984     -400m 
 
Proszler Zoltán                 1985     -400m 
Várhegyi Péter                  1985     -100m 
 
Senkei Orsolya                  1986     -súlylökés 
Darida Mihály                   1986     -100m 
Éber József                         1986    -100m 
Fülöp László                      1986     -100m 
Várhegyi Nándor               1986     -Távolugrás 
 
Bordás István                      1987     -100m 
Éber József                          1987     -100m 
Sasvári Balázs                     1987      -100m 
Sebesvári Márton                1987      -1500m 
 
Kerezsi Katalin                   1988       -100m 
Rapi Attila                           1988      -Távolugrás 
Várhegyi Nándor                1988       -100m 
 
Kerzsi Katalin                      1989      -100m 
Benhardt József                    1989      -Távolugrás 
 
Benhardt József                    1991       -Távolugrás 
Megyeri Szabolcs                 1991       -100m 
Senkei Csaba                         1991       -200m 
 
Benhardt József                     1992      -100m 
Plutzer Ferenc                       1992     -100m ? 
Sasvári Balázs                       1992     -100m 
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A hölgyek közül Kancsár Anna ért  kitűnő eredményeket az 1960-70 es években. 

 
Kancsár Anna:  
Aranyjelvényes ifjúsági válogatott atléta a ’70-es években.  
Kétszeres járási iskolás négytusa egyéni bajnok (1970, 1972).  
Területi négytusa iskolabajnok (1972).  
Kétszeres megyei négytusa iskolabajnok (1969, 1972).  
Országos úttörő olimpia – 60 m-es síkfutás -III. hely.  
B kategóriás országos serdülő összetett atlétikai verseny -I. helyezés 
(1973). 
Országos úttörő olimpia – távolugrás- I. hely (1974), 100 m-es 
síkfutásban -III. hely.  
Serdülő „A” kategóriás összetett országos bajnokság 1976 távolugrás                 
- I. hely ( az MTK színeiben) 
 Budapest bajnokság 1976 – távolugrásban I. hely, 100 m-es síkfutásban                 
- II. hely, magasugrásban III. hely. ( MTK) 
 

A képen Kancsár Anna és edzője Szabó Pál.  
 
Az 1980-as években két hölgy ért el kimagasló eredményeket. 

Szeidl Erika ezüstjelvényes atlétikai cím mellett másik két sportágban is jeleskedett. 
Eredményei:  
                     Sakk: négyszeres járási Úttörő – Olimpiai Bajnok (1984, 1986, 1987, 1989) kétszeres   
                     területi bajnok ( 1984, 1985)  
                     Atlétika: Országos Úttörő Olimpia távolugrás 3. hely, 100 m-es síkfutás 3. hely(1986) 
                     Asztalitenisz: háromszoros Járási Úttörő Olimpiai Bajnok (1985, 1986, 1988) megyei Úttörő 
Olimpián 2. hely (1988) 
 

Asztalitenisz sportágban járási Úttörő Olimpiai Bajnok (1987), 2. hely 
(1986, 1988), területi bajnok (1987), 2. hely (1985), Pest Megyei 
Diákolimpiai Bajnok (1988) 
             Asztalitenisz csapatversenyben: (Szeidl Erika – Zsuzsandor 
Ibolya ) kétszeres Területi olimpiai bajnokok (1987, 1988), Megyei 
Diákolimpián 3. helyezettek (1989) 
Az eredmények Szabó Lászlóné (Kovács  Irén) irányítása mellett 
születtek. 
 
 
 
 

 
1990 –es években Váradi Ágnes, Kogler Judit, Hochrein Anita hívta fel magára a figyelmet megyei szintű 
erdményével. 
  Váradi Ágnes 1994-ben megyei sakkversenyen bajnoki címet nyert. 
  Kogler Judit 1995-ben  négypróba (gát,távol,300m,800m ) versenyen megyebajnoki címet szerzett. 
  Hochrein Anita 1996-ban fedettpályás magasugrásban megyei II. helyezést ért el. 
  Mindhárom versenyző edzője Fenyődi Miklós volt. 
 
 
 

Halmosdi Sándor: magasan képzett, atlétikai szakedző, aki évek óta sok időt fordít az iskolások 
szakszerű atlétikai képzésére. Segítette már a labdarúgók  felkészítését (a 86-ban  ifjúsági csapatával a 
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harmadik helyet szerezték meg a járási bajnokságban a CKSE szineiben ) és a diáksportot is. Az iskolások 
sakk – képzését is végzi, akik számos figyelemreméltó eredményt értek el országos és nemzetközi  szinten is. 

 
Az 1986-os ifi.: Állósor: Putzer 

Miklós, Halmosdi Sándor(edző), Szántó 
Tibor, Détári  Frenc, Budai Attila, Tóth 
András, Erős Tamás, Hornyik 
László,Détári Zoltán                          
   Első sor: Popon László, Rapi Attila, 
Lehóczki István, Holh László, Solymosi 
Róbert, Várhegyi Nándor, Steer Attila,        

       
 * 
 
ÍLYÁSZAT: 
 
 
            Az egyéni sportok művelői között helyet kell kapjon a ceglédi Zanshin sportegyesület vadászíjásza 
Szente Sándor, aki 2002-től országos sőt nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ért el. 

2002. Sopron Europa kupa 7. hely 
2003. Ausztria: Osztrák Bajnokság 4. hely 
2003. Szlovénia Európa-kupa 11. hely 
2003. Sopron Vadászíjász Európa Bajnokság 13. hely (400-500 induló) 
2003 Sopron: ELEVEN MASTERS mozgó-bukó célos versenyen I. helyezés 
2003. A BNV-n, FE-HO-VA (fegyver, horgász, vadász kiállításon) megrendezett ELEVEN    
          MASTERS mozgó-bukó célos verseny I. helyezés 
2004. 03. 06. FE-HO-VA. ELEVEN MASTERS mozgó-bukó célos verseny I. helyezés 
2004. 06. 5-6. Arló Grand Prix ,,Mesterek Tornája” országos verseny 3. hely 
2004. 07. 17-18.  Ropolypuszta 2x 51 célos Maratoni verseny Magyarországon először   
                             megrendezve, I. helyezés 
 
 * 
 

BIRKÓZÁS: 
Az egyéni küzdősportokban is vannak figyelemre méltó eredményei ceglédberceli fiataloknak. 
A CVSE birkózószakosztálya (Fábián Pál edző) által megtartott tehetségkutató nyomán a 70-es években 
ceglédberceli fiatalok (felsőtagozatos iskolások) nagy számban kezdtek el birkózni. Az első másfél évben 
az iskolában kialakított birkózószobában, majd a művelődési házban , később pedig Cegléden készülhettek. Az 
első évek kemény rostáin hárman akadtak fenn és értek el kimagasló eredményeket. 
 
-Kovácsfi Ferenc: 1970  Pest megyei bajnokság                I.-hely 
         (Kofi)           1970   Úttörő olimpia                            I.-hely 
                              1971  Országos Úttörő bajnokság         III. –hely 
                              1971  Országos  Úttörő bajnokság         II. – hely 
                              1972  Országos  Úttörő bajnokság         II. –hely 
                              1973  Országos  Serdülő  bajnokság      II.- hely 
                              1973   Pest megyei Serdölő bajnokság   I.- hely 
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                              1974    Ifjusági Magyar bajnokság          I.-hely 
                              1974    Szocialista országok versenye  /Győr/    IV.- hely.  
Kovácsfi Ferenc az aktív sportpályafutása után a helyi labdarúgásban vállalt kiemelkedő szerepet, az 1980 as 
évek közepén és 1990-2000-ig vezetőségi tag, 1988 -1989 között a Sportegyesület  Elnöke volt. 
 
Galambos József :  1972  Úttörő olimpia                                   II. hely. 
                               1974   Serdülő Országos bajnokság           III. hely. 
                               1975   Serdülő Országos bajnokság            I. hely 
                               1976   Ifjúsági Országos bajnokság            V. hely. 
                               1978   Ifjúsági Országos bajnokság            III. hely 
                               1979   Junior   Országos  bajnokság           IV. hely 
                               1980   Junior   Országos  bajnokság           III. hely 
                               1981   Felnőtt Magyar bajnokság               VI. hely 
                               1985   Debrecen -II oszt. Magyar bajnok    
 Galambos József sportpályafutását a CVSE birkózó szakosztályának edzőjeként fejezte be 1988-ban.     
 
-Kecskeméti István :1976   Serdülő magyar bajnokság   II.- hely 
                                 1978    Ifjúsági magyar bajnokság    I.-hely 
                                 1979     Junior  magyar bajnokság     I.-hely 
      1980- tól a BVSC  színeiben  Székely Pál edző irányításával: 
                                 1980    Junior világbajnokság  /Svédország/  V.-hely 
     Ebben az időszakban Magyar serdülő, ifi és junior válogatott , és felnőtt válogatott kerettag volt. 
    Sportpályafutását 1982-ben sérülés miatt befejezte.                          
                               
 
  
 
 
 
 
A versenyzőkön kívül kiemelten meg kell  említeni még egy helyi sportembert. 
 
 Gimesi János: Az 1960 –as évek közepétől a Ceglédberceli Sportegyesület tagja és labdarúgója(Gumpl János) 
. 
 A Művelődési Ház volt igazgatója, a ’70-es-’80-as években ő volt a helyi tömegsport rendezvények, kispályás 
bajnokságok, teremtornák főszervezője. Pezsgő szabadidő és tömegsport élet volt a községben munkája 
nyomán. Nevéhez fűződik az előzőekben már említett németországi vendégjáték megszervezése is. Fiatalon, 
tragikus hirtelenséggel a játéktéren hunyt el. Emléke tiszteletére 1991- től nyaranta emléktornát szervez a 
Ceglédberceli Községi Sport Egyesület . (Gimesi János emléktorna). 
 
 
 
 
Tisztelt olvasó! 
A leírt oldalakon Ceglédbercel sportéletének közel 100 éves történelmét és eredményeit igyekeztünk 
bemutatni. A szerzők köszönetet mondanak mindazoknak, akik segítséget nyújtottak az anyag összeállításában.  
 

 
 

Forrás: Zsíros István , id. Senkei  János, Déri  Tibor, Kókai István, Szegedi Miklós,Sági János, 
Havasi István , Héregi Mihály, Pánczélos Márton, Mezei János, Schmidt József 

Készítette: Senkei József és Heim Tamás  
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