A Gázművek Munkás Testedző Egyesület
tekecsapatának története
Százados krónikák bizonyítják, hogy a tekézés – „leánykori” nevén: kuglizás – ősi
magyar szokás volt. Eötvös Károly, a híres XIX. századi utazó író említi, hogy csak olyan
fogadóban szállt meg, ahol már volt „kilenc baba”. A kocsmák
mellett döngölt agyagú pályán – melyet az eső elől befedtek –
főleg ünnepnapokon és búcsúk alkalmával versenyeket is rendeztek. Ahány kocsma, annyi szabály. A kuglizás afféle „sörcsúszda”
volt: vagyis ok az ivásra a győztesnek, meg a vesztesnek is egyaránt.
(Itt azonban álljunk meg egy pillanatra: a kuglipálya alapjaiban
eltérő volt a tekepályáktól:
a pálya talaja
bábuk száma
a pálya hossza

a kugli
a teke
domború egyenes
eleinte hét (hiányzott a 4-es és 6-os
három
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a szerkesztő)
Később azonban kialakult a sporttekézés és a századfordulón
már tekeklubokban versenyeztek a „profik”.
A nagyobb üzemek, gyárak környékén szinte divatos lett a gurítás. A Gázművek dolgozói is előszeretettel kugliztak Óbuda-szerte, de saját pályájuk csak 1949-ben lett. A GMTE az üzemvezetés jóindulatú támogatásával már 1948 augusztusában megalakította legifjabb szakosztályát: a tekét. Először a
Baross téri Park szállóban működő versenypályát bérelték és szombatonként 15 és 21 óra között biztosítottak játékidőt a dolgozóknak. A szakosztály induló taglétszáma 58 fő volt; közülük több, mint a fele „kocatekéző”, vagyis szórakozásból járt le. Egy kisebb csoport viszont már háziversenyeken gyakorolt: azt
tűzték ki célul, hogy rövidesen beneveznek az országos bajnoki rendszerbe.
A Park szállóban rendelkezésre álló heti egy alkalom több volt a semminél, de kevésnek bizonyult. Saját pálya építése lett volna a megoldás, ezt azonban a körülmények – főleg a pénzhiány – nem
tették lehetővé. Néhány hónapra sikerült az Elektromos Művekkel megegyezni, hogy a Latorca utcai
pályán edzhessenek a „gázosok”. Így azután már megtarthatták az első komolyabb háziversenyüket a
Köztársaság tériek és az Óbudaiak között. (Csak a
históriai hűség kedvéért: az utóbbiak győztek 15
fával.)
A jól sikerült verseny után megjött az étvágy
és a „gázosok” beneveztek a Vasas által rendezett
amatőr serlegversenybe, ahol 18 csapat közül az
első ötben végeztek. A Gázújságban a következő
felhívást jelentették meg: „Ezúton felkérjük a szakosztály tagjait, hogy szerezzenek be gumitalpú
cipőt, mert a pályákon a Tekeszövetség utasítása
szerint a bérbeadók csak így engedélyezhetik a játékot. Kérdéseikkel forduljanak Fellegi József szakosztályvezetőhöz (GEO, Közvilágítás), aki szívesen áll rendelkezésükre”.
A Fellegi József szervezésében lezajlott házibajnokság díjkiosztó ünnepsége a Park szállóban
volt, ahol megjelent Virágh Sándor vezérigazgató és Barabás József egyesületi elnök. A győztes csapat
a Közvilágítási osztály „Tekéző ember” című bronzszobrát kapta, amely vándordíj formájában 3x egymás
után (vagy 5x megszakítással) a győztes tulajdonába kerülhetett. A házibajnokság során két rekordot is
feljegyeztek: a bűvös 400 fa fölé került Szászi Lajos és Laklóth Aladár, ami már a versenyzők között
is elismerésre méltó.
Az első bajnoki mérkőzést a Rádió csapatával vívták a „gázosok” és 63 fával nyertek. A „sporttörténelmi”nevezetességű találkozó játékosai a következők voltak: Baranyai 364, Kalmár 370, Földvári

344, Acsódi 369, Gaál 359, Szászi 382, Nosztrai 394, Mecseki 371 fa. A versenyben alkalomadtán elindult Jónás Zoltán is, az egykori gázgyári labdarúgó, illetve edző, az egyesület későbbi elnöke.
A sportág népszerűsége egyre nőtt, így a saját pálya érdekében önkéntes adakozó akciót szerveztek, amit ilyen módon kommentált az üzemi újság: „Ezen példamutató kezdeményezés a gázgyári dolgozók nagy érdeklődését mutatja sportunk felé, ezért ezt a szellemet, mint erkölcsi sikert könyvelhetjük el.
Reméljük, hogy a lelkes támogatás és az üzemvezetés segítsége elegendő lesz a tekepálya építésének
megkezdéséhez. Hajrá Gáz!
1949-ben a Budapesti Alszövetség I. osztályú teke bajnokságába bekapcsolódtak a Gázművek
MTE játékosai és hősies küzdelem után az élre álltak. Csak a korabeli atmoszféra felidézésére közöljük a
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Hideg zuhanyként érte az „nyomuló” szakosztályt, hogy az Elektromos Művek 1949 január elsején felmondta a pályabérleti szerződést. Végleg eldőlt, hogy a saját pálya felépítése halaszthatatlan. Így azután
széleskörű összefogással a Krisztina körúti épület alagsorában elkészült a 2x2 sávos pálya, melyet
július 16-án délután 2 órakor meghitt sporttársi körben avattak fel. Az ünnepi beszédek elhangzása után
Hegyi Gyula sportállamtitkár egy tízdobásos versenyt vívott Virágh Sándor vezérigazgatóval, amit egyetlen (udvarias?) fával az államtitkár nyert meg. Ezután a bécsi Európa bajnokságon szép sikerrel szerepelt magyar női és férfi válogatott tartott bemutatót a jelenlévők lelkes szurkolása mellett.
Ekkora már összeállt a csapat, mely az ’50-es években a Budapest bajnokságban szerepelt. Nem
voltak könnyű helyzetben, hiszen a később nemzetközi hírűvé vált U. Dózsával, a MOM-mal, Csepeli Vasassal, stb voltak a „Május 1” csoportban.
A Krisztina körúti pálya nem volt hosszú életű. Az itteni mérkőzések alkalmával sok játékos panaszkodott a „gázszagra”. Egy hatalmas esőzés következtében úgy beázott, hogy az egyik oldali pályapárt fel is kellett „adni”. Ezután a mérkőzéseket csak két pályán játszották.
1958. augusztus 20.-án egy hatos tornával ünnepelte meg a szakosztály tízéves évfordulóját. A
fővárosi társüzemek egyesületei – Elektromos Művek, Vízművek, Díjbeszedő Vállalat, s a vegyipari központi csapat a Kőbányai Lombik – is indultak, továbbá vendégként meghívták az Egri Spartacus csapatát. A háromnapos tornát végül az egriek nyerték, akiknek a Vegyipari Szakszervezet serlegét Cserepes
István, a szakosztály vezetője adta át. A banketten Jónás Zoltán sportköri elnök kívánt további sok sikert a tekézőknek.
Az üzemi bizottság 1959-ben a nyereségrészesedés egy jó részét a tekepályára fordította.
. 1961-ben például az országos Öregfiúk Bajnokságon – melyet a Zuglói Danuvia pályán rendeztek
június 5.-én, a nagyszámú jelentkezők közül Cserdy I. a 43. helyet szerezte meg.
A kárpótlásul kapott óbudai (aqvincumi) épületben „kartellbe” tömörülve, pontosabban társadalmi munkában nekilátnak az új pálya felépítéséhez. Lassan
haladnak a munkálatok és a befejezést csak egy „magyaros” trükk segítségével tudták megoldani. Az ötvenes évek közepén az Óbudai Gázgyár kemencéit felújító német vendégmunkásokat ugyanis rábeszélték, hogy a munkásszállásuk építésével párhuzamosan hozzák rendbe az új pálya épületét is.
Ezzel a sajátos „árukapcsolással” került végre tető alá a tekepálya, s 1962.
február 25.-én fel is avatták az új, korszerű 4 sávos tekepályát. Az örömbe
egy kis üröm is vegyült: az avatóra elhunyt legfőbb támogatójuk, az akkori ve-

zérigazgató Daigner Mihály. A pályaavatón 8 csapat vett részt: Lampart, Ú. Dózsa, Pápai Textil,
Magyar Likőr, K. Lombik, Chinoin, Baross Hungária és a Viscosa csapata. A betonfalaktól a padozatig és a csempézésig az építkezés nagyobb része társadalmi munkával készült el. A létesítmény beteljesítette a tekézők álmát, hiszen nemzetközileg is
használható versenypályához jutott. Ez persze
amolyan „állítgatós” pálya volt, vagyis némi
zsebpénz fejében a környékbeli gyerekek rakosgatták a bábukat. Egyébként is: a gázgyári
lakótelepről, a közeli házakból rendszeresen ide
jártak szórakozni a fiatalok, meg a felnőttek is.
(Itt és így ismerkedett meg a tekével Mihályné,
Fülöp Katalin is, aki később az Elektromos NB
I.- es női csapatában játszott. – a szerkesztő).

Az 1962-es prágai világbajnokságra készülő
magyar válogatott a Gázművek pályán tartott
edzést a következő összeállításban:
Varga József, Rákos József, Szabó József,
Révész Jenő, Balogh Mátyás, Gárdos Gusztáv,
Gyebrovszki György, Kratochwill József, Várfalvi Gyula, Lengyel Sándor, Kiss Pál szakvezető
Ahogy a teniszben a labdaszedegetőkből gyakran lettek kiváló játékosok, úgy az „állítgatók” közül a tehetségesebb még a válogatottságig is eljuthattak (pl: a Tornyosi fivérek, akikről később még megemlékezünk.) A pályaavató után rögtön megkezdték a toborzást és kezdő, illet- ve haladó csoportban egyéni
bajnokságot rendeztek. A szépen fejlődő szakosztály az évek végére „kinőtte” a pályát és újabb bővítésre, illetve felújításra került sor.
A tekecsapat a hatvanas évek első felében a Budapest II. osztályban az élen küzdött a feljutásért, de
hasonlóan jól szerepelt a „B” és „C” csapat is. Több ifjúsági csapatot is ki tudott állítani a szakosztály,
melyek a korcsoportos bajnokságban megállták a helyüket. Az „A” csapat általában ebben az összeállításban szerepelt a bajnokságban: Kőrös, Kondor, Nagy, Ronkai, Eötvös, Teberi.
A Komárom megyei Népújság által kiírt kupáért folyó küzdelemben Teberi Kálmán – kitűnő – 472 fás
eredményével nagyban járult hozzá a Gázművek MTE győzelméhez.

A tekeszakosztály alapítója és első szakosztályvezetője,
néhai Fellegi József temetésére 1963-ban első ízben emlékversenyt rendeztek. A kétnapos rendezvényen a legjobb
fővárosi egyesületek indultak. Olyanok, amelyek egy~,
vagy két osztállyal is feljebb játszottak, mint a Gázművek.
Így csupán negyedik helyen végzett a Teberi, Eötvös, Kőrös, Nagy, Ronkai, Kondor összeállítású csapat. Mégis
eljutottak a Budapest első osztályig olyannyira, hogy 1970ben majdnem sikerült az NB II-be jutás. Ekkorra Tornyosi
Lajos a magyar ifjúsági válogatott tagja lett.
1971-ben az országos Ifjúsági bajnokságot a
Tornyosi fivérek nyerték: 1. Tornyosi István, 2. Tornyosi
Lajos lett!
A Magyar Viscosa Pál Ödön emlékversenyén 23 csapat vett
részt. Egyéniben Kovács a 3. (ahol 70 versenyző indult), a
csapat 2. lett.
Az augusztus 13.-i országos elnökségi ülés döntése értelmében a jövő évi (1972-es) Világbajnoki keretben a férfiak között készülhetett Tornyosi Lajos, az ifjúságiaknál Tornyosi István.
Szeptember 2.-án St. Pöltenben került sorra a Vegyipari válogatott ausztriai szereplésére, a BSV
Glanzstoff elleni barátságos találkozóra. Egyéniben Kemencei Mihály 444 fával mindenkit megelőzött, s
a párosban a Kemencei – Brassói páros 846 fát~, az osztrák Dötti – Weiss páros 819 fát ért el. A verseny érdekessége volt, hogy 3-mas pályán került lebonyolításra.
1972-ben Tornyosi Lajos a BKV Előre SC csapatához igazolt át.
1973-ban a budapesti Ifjúsági Egyéni Bajnokságon Hlobik Sándor 798 fáseredményével és 10.
helyezésével kivívta magának a jogot az országos döntőn való indulásra, ahol 728 fát ütve a 20. helyen
végzett.
Ennek ellenére a hetvenes években a szakosztály időnként „gyengélkedett”, a hadra fogható versenyzők száma csökkent. A „B” csapatnál előfordult, hogy a bajnoki mérkőzéseken sem volt meg a 12
fős minimális létszám. A szakosztály vezetése is döcögött: nem volt intéző, aki rendszeres kapcsolatot
tartott volna a többi csapattal, illetve a Budapesti Tekézők Szövetségével.

Sokat jelentett a fejlődés szempontjából, hogy 1975. július 11 – 13.-án rendezték a jubileumi 10. VEGYIPARI KUPÁT az Aqvincumi pályán, mely alkalomból avatták fel az új automata berendezést és
ezzel véget ért az „állítgatós korszak.
Újabb évtized múltán – a ’80-as években – megint nagyot lépett előre a GMTE tekepályája, mivel
az akkori legmodernebb műgyanta burkolattal látták el a játékteret. A borítás elég tartósnak bizonyult,
hiszen a mai napig ezen játszanak bajnoki mérkőzéseket. Persze azért néha elkel egy kis javítás. Jelenleg viszont a 2003-tól bevezetett - szuper minőségű paneles pálya lenne az ideális megoldás, de en-

nek megvalósítására sincs fedezet. Pedig akkor 2015-től csak NB II es lehet a csapat (az Országos Szövetség döntése alapján! Hiába
minden győzelem, veríték! Minden világbajnokságra új pályát kell építeni – így a 2013-mas zalaegerszegi VB-n is. A versenyek után ezeket
az alig használt pályákat szinte „féláron” meg lehet vásárolni. – a szerkesztő)
A ’70-es évek problémáit Teberi Kálmán szakosztályvezetőnek
sikerült konszolidálnia. Az egyesület több évtizedre végre a „normális
kerékvágásba” került. Nyugodtan lehetett készülni a versenyekre, gyűjtögetni a bajnoki pontokat. Azért a ’70-es években is „kicsúszott” egyegy jó eredmény:
’75-ben 14 csapat közül az NB III-ban 5. helyezés.
’79-ben a Budapesti Ifjúsági Bajnokságon ifj. Teberi Kálmán 3.
lett.
’80-ban a Budapesti Ifjúsági bajnokságon párosban a Martos
György (Vegyterv) – ifj. Teberi Kálmán duo 2. helyet, Egyéniben ifj. Teberi Kálmán szintén 2. helyezett lett. Az NB III-mas csapat a 4. helyet vívta ki magának.
Az 1982/83-mas (új rendszerű őszi – tavaszi bajnokságban) az NB III-mas csapat bronzérmes
lett.
’90/91-es szezonban a Serdülő Fiú Egyéniben Szabó János 3., párosban a Szabó – Tornyosi kettős aranyérmet szerzett.
’91/92-ben az NB III. tartalékbajnokság Haide János csoportban szereplő csapat 3. helyezett lett.
A 12-ek bajnokságán Szabó László 3., a Budapest Senior Bajnokságban Porkoláb György 1. helyezett lett 414 fás eredménnyel. A Török János emlékversenyen ifj. Teberi Kálmán 429 fás eredményt
ütve (rosszabb tarolással) lett 2.
’92/93-ban az NB. III-mas bajnokságban 15 csapatból a Gázművesek ezüstérmet szereztek. A
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokságon Sztopka Roland 452 fával az első lett.
’93/94-ben a Báthori László ifjúsági emlékversenyen Sztopka Rolandnak „csak” az ezüst jutott.
’94/95-es csapatbajnokságokban a középmezőny után az NB III-ban 4. hely, a tartalékbajnokságban az első helyet sikerült elérni. Ekkor kapott a pálya új elektromos kijelzőt a VILATI-tól, mely a mai
napig kifogástalanul üzemel! Sőt az országban egyedül itt
van meg az a lehetőség, hogy (netán) áramkimaradás után
az automatika visszaállítja a legutolsó állást!
’95/96-os csapatbajnokság nagy fordulatot hozott a
tekeszakosztály életében. Az „A” csapat megnyerte az NB
III.-as bajnokságot, a „B” (tartalék)csapat „csak” 2. lett. Ezzel az eredménnyel egy osztállyal magasabbra, az NB II.ben indulhatott ősztől a gárda.
Az új, ismeretlen, sokszor sokkal rosszabb minőségű
pályákon nem sikerült eredményt elérni, így visszaesett a
csapat az NB III.-ba.
A ’98/99-es csapatbajnokságot viszont már önbizalommal, biztosan aranyéremmel zárta az „A” csapat, s a
tartalékcsapat is ismételte önmagát a korábbi eredménnyel:
ők 2.-ok lettek. Így az új évezredet az NB II. É – K-i csoportjában folytatta a csapat. A tartalékcsapat is
„egy osztállyal feljebb” lépett, a Szuper Liga – NB I – NB II-be.
A 2000/2001-es bajnokságban a tartalékok az 5.-ek lettek.
’01/02-es csapatbajnokságban a tartalékcsapat az előkelő 2. helyen zárt.
’05/06-os évadban a Kató Ferenc emlékverseny Ifjúsági Fiú kategóriájában ifj. Takács János 3. helyezett lett. Sajnos az Élet őket sem kíméli: 2005-ben el kellett búcsúzniuk Balázs János – tól.
’09/10-ben a Báthori László ifjúsági emlékversenyen ifi kategóriában
Berki András 12. lett.
A ’10/11-es szezonban a tartalékcsapat a 3. helyezést érte el. A
Budapest Felnőtt Egyéni Bajnokságon Kovács János 6., Paulovits Pál
8., Bányai Bálint 11., Takács János 12., Major Gábor 13. helyezettek
lettek ugyan, de továbbjutottak az országos döntőt megelőző Kelet döntőbe. Sajnos nem jutott tovább ifj. Erdélyi Gábor, Igaz József, Gulyás Alfréd és Császár Péter.

A Budapest Senior Bajnokságon 5. Menyhei Tamás, 7. Lapis Imre lett.
A 2012/13-mas bajnokságban érte el a csapat eddigi legjobb eredményét. Az NB II. Észak-keleti
csoportjában tíz csapatból – többek között 4 fővárosi együttest is megelőzve – bajnokságot nyert!!! Így
jogot szereztek az NB I-ben való indulásra, mellyel éltek is. A történet írásakor a csapat a 9. helyen áll,
tehát nem fenyegeti a kiesés veszélye.
A Budapesti Tekézők Szövetségével való jó viszonyra mi sem jellemzőbb, minthogy évek óta a
szövetség több versenyt rendez a pályán: TOP 12, Kató Ferenc emlékverseny, Bp.-i Egyéni Selejtező,
Senior Egyéni Bajnokság, stb. A szövetség kérésére az elsők között lett itt számítógép, mely a versenyek
lebonyolításában, a jegyzőkönyvek vezetésében ma már elengedhetetlen segítségű eszköz.
A csapat évente részt vesz a Vegyipari Kupán, melyet minden évben az ország más-más nagyobb
városaiban rendeznek.
Szólnunk kell még a pályabérlőkről: egyetlen fővárosi tekepályán sem játszik csak a pálya tulajdonosa. Így van ez a GMTE-nél is.
Anno, amikor a Margitsziget egyik kettes pályáján játszó Pénzintézetek pályája (az uszoda építése
miatt megszűnt), Óbudára költözött. Jogutódja a Magyar Nemzeti Bank tekecsapata – akik még női
szakosztállyal is rendelkeztek - pénz~ és tagok híján 2002-ig játszottak itt.
A ’80-as években a Gorkij (ma Városligeti) fasorban (ahol még ’64-ben Európa Bajnokságot is rendeztek) játszó Gép és Felvonó Szerelő Vállalat pályája hirtelen megszűnt. Ők is Óbudán találtak „hazát”.
Később a név változott GFV – OTISra, majd ’93/94-től OTIS Felvonó, ’94/95-től OTIS – Aritmetika lett a
nevük. A ’98/99-es bajnokságot már csak Aritmetika néven kezdték, mely maradt egészen 2007-es
megszűnésükig. Pedig ekkor még tartalékcsapatuk bronzérmes lett.
Mindkét együttesből akik szerettek tekézni, beolvadtak a Gázművek csapatába, ezzel is erősítve Őket.
Kétévi „magány” után újabb változás következett: az újonnan alakult Watt 22-es női NB I.-es csapat kopogtatott, s talált bebocsátást. Ritka jó kapcsolat alakult ki a két csapat között: még egymás mérkőzéseire is eljárnak szurkolni. Szinte családias a légkör a két csapat között.
Velük egyidőben jelentkezett a Mavir SE is. Ők ugyan „amatőrök”, de szívesen tekéznek szabadidejükben, valamint nagy az igény a FŐGÁZ dolgozói részéről is.

A csapat....

Álló sor: Trizna Dezső, Menyhei Tamás, Fekete György, Bólya Tamás, Erdélyi Gábor – szakosztályvezető helyettes, Dorkó István, Lapis Imre, Major Gábor, Berki András, Igaz József, Szabó Tibor, Szabó László, Sulyok László,
Müller László, Gulyás Alfréd, Nagy B. József, Ábrahám Gyula, Medgyesi László, Branyiczki Endre
Ülő sor: Bányai Bálint, György Roland, Császár Péter – a BTSZ felügyelő bizottságának vezetője, Varga Pál –
edző, Gyurina László, Paulovits Pál – szakosztályvezető, Takács János, Kovács János és (oldalt) Kalmár Tibor
volt technikai vezető, aki a mai napig minden hazai mérkőzésen ott van a részére „fenntartott” helyen.

Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejteni a Gázművek tekecsarnokának előterében lévő mini múzeumról, amihez fogható Budapesten sehol sincs! Féltve őrzik a régmúlt „ereklyéit”: megtalálható itt a kisméretű vasgolyótól a lukas (bowlinghoz hasonló) tekegolyón át a régi bérlők csapatmezein keresztül az

ötvenes évek igazolványain át sok minden!!! Akit érdekel a sportág történelmének néhány „szelete”, annak büszkén megmutatják. (Az itt bemutatott képek is innen származnak.)

Az „állandó szurkoló”
Budapest, 2013. február 24.
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