
Az Obsitos Sport Klub rövid története 
 

        Az Obsitos Sport Klub, a Budapesti Területi NB III-as teke csapatbajnokság egyik legfiatalabb tagja - 
bár ezzel a névvel csak 2008-tól találkozhatnak a tekesport szerelmesei - a kezdetek 1994-ig vezethetők 
vissza.  
        Az egykori adyligeti határőr laktanya dolgozói közül tíz fő - élükön az akkori igazgatóval Bendes 
Győzővel - 1994-ben jelezte a területileg illetékes Budapesti Tekézők Szövetségének, hogy szeretnének 
indulási jogot kapni az NB III-as tartalék bajnokságba. A szövetség hozzájárult a csapat indulásához, 
amit ekkor BM Határőrség néven regisztráltak. Az indulás azonban meglehetősen emlékezetesre sike-
rült, mivel az előzetesen „hazai” pályának megnevezett MOM tekepálya az első bajnoki mérkőzést meg-
előző éjszaka használhatatlanná vált, a fölötte lévő disco tűz miatt. Ekkor a Vízművek Sportkör nyújtott 
segítő kezet a csapatnak, mely kapcsolat hosszú évekig tartott, hiszen egészen 2011 decemberéig a 
Vízművek tekecsarnoka volt megjelölve hazai pályaként. Tíz játékossal kezdte meg NB-s bajnoki szerep-
lését az akkori csapat. Az első évben a 12. a következőben pedig a 10. helyet szerezte meg. Az 1996-
97-es bajnoki szezon előtt történt az első névváltoztatás, az új név Határőr Igazgatóság lett. Ebben a 
szezonban a csapat az ötödik helyen végzett. Nem kellett az első dobogós helyezésre sem sokat várni, 
mivel az 1997-98-as bajnokságban 12 csapat közöl a bronzérmet akasztották a csapat tagjai nyakába. 
Új év, új név mondhatnánk, de ez elsősorban még az erős munkahelyi kötödés és az ottani névváltozás 
egyenes következménye volt. Az 1998-99-es bajnoki idényt Balassi Bálint Határrendész  Szakiskola 
néven kezdték meg, de ekkor már két, vagyis „A” és „B” csapattal, ami a Vízművek „C” csapata meg-
szűnésének volt elsősorban köszönhető. Innen érkezett ugyanis az erősítés, négy játékos személyében, 
majd még egy fő az Elektromosból. A 2000. év újabb névváltozást hozott. A hatályos jogszabályok a 
Nemzeti Bajnokságokban való indulást csak sportegyesületeknek tette lehetővé, ezért a teke csapat kez-
deményezésére az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában, ottani székhellyel megalakult az Adyligeti 
Rendészeti Sportegyesület három szakosztállyal – teke, sportlövészet, labdarúgó – ami elsősorban az 
ottani dolgozók, tanulók és persze akkor még úgymond civilek sportolási igényeit volt hivatott biztosítani. 
        Sok szép sikert értek el az egyesület sportolói a többi szakosztályban elsősorban a lövészversenye-
ken. Az évek során további két szakosztállyal – kick-box, aikido – bővült az egyesület, melyek tagjai el-
sősorban az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola tanulóiból kerültek ki. A 2001-2002-es bajnoki kiírás-
ban a teke szakosztály „B” csapata a tartalék bajnokság harmadik helyén végzett, a következő 2002-
2003-as évadban pedig megszerezte a tartalék bajnokság bajnoki címét. Az ARSE játékosai nem 
csak a bajnokságban vitézkedtek, hanem a különböző kupaversenyeken is. Több dobogós és sok érté-

kes helyezést szereztek ezeken, a 
versenyeken, ilyen volt például 
a 2000. évi Millennium Kupa 
„A” csapat 3. helyezése vagy a 
2003. évi Mészáros András em-
lékverseny csapat 2. helye. Az 
egyéni ranglistákon is rendre 
feltűntek az ARSE játékosok. A 
2003. évi Tímár Károly Emlék-
versenyen Papp Ferenc a férfi 
„B” korosztály 2.,  míg Győri 
Ferenc a 3. helyezettje volt. 
A képen az Obsitos Sport Klub 
igazolt versenyzői láthatók, bal-
ról-jobbra: Bíró Sándor,  Nagy 
Lajos,  Szántó Ferenc,  Farkas 
János,   Győri Ferenc,    ifj. Bíró 
László, Kocsis Béla, Papp Fe-
renc (2011. október 16.-án el-
hunyt), Mátraházi István (2010-
ben a Ferencvárosba igazolt), 

Kis Vigh Béla. A képen a 2011-  
ben és 2012-ben igazolt új játéko- 

                                                                                                               sok még nem szerepelnek. 
 
 



       
 Tari László „Brinya” 2005,       Bíró Laci bácsi 2007,             Séder József 2010,            Papp Ferenc 2011       

 
        Sajnos ma már nem csak a szép sikerekre kell emlékezni, hanem több elhunyt tagunkra is. Tari 
László a népszerű „Brinya” 2005-ben hagyta itt örökre a csapatot, 2007-ben a mindenki „Laci Bácsija” 
Biró I László hunyt el, 2010 februárjában az egyesület egyik alapító tagja Séder József  - aki az ellenőr-
ző bizottság elnöki tisztét is betöltötte – hunyt el váratlanul, 2011 októberében pedig Papp Ferencet bú-
csúztatták a csapat tagjai. Az Ő eltávozásuk pótolhatatlan vesztesége a klubnak.  
 
        A 2007-es év újabb mérföldkőnek bizonyult a csapat életében. Az ekkor még szoros munkahelyi 
köteléket, a székhelyet is biztosító Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola igazgatója egyoldalúan fel-
mondta a korábban határozatlan időre kötött együttműködési szerződést, ami nem maradt következmé-
nyek nélkül. Az egyesület ekkor változtatta meg a nevét az Adyligeti Rendészeti Sportegyesületről, Obsi-
tos Sport Klub-ra, mely néven szerepel ma is az NB-III-as bajnokságban, székhelye pedig Pomáz lett.     
        A csapattól több meghatározó játékos is távozott ebben az időben. Kocza Zoltán a Postás Sport 
Egyesületbe, Balogh Ferenc a Köbányai Tekézők Sport Egyesületbe, Vanyúr István pedig, aki koráb-
ban szakosztályvezető is volt a Tiszakécske VSE csapatában folytatta sportpályafutását, Mátraházi Ist-
ván pedig a Ferencvárost választotta . Ezekre, az átigazolásokra a klub igazából büszke lehet, mert min-
dannyian itt váltak olyan játékossá, akikre az ARSE illetve Obsitos Sport Klub-nál erősebb csapatok is 
felfigyeltek és átigazolásukat erősítésnek tekinthették. 
        A 2011-es év vége újabb mérföldkő volt a sport klub életében, mivel 17 év után pályát váltott a 
csapat. A közgyűlésen a tagság, elsősorban a gazdasági kényszerítő körülmények hatására a váltás 
mellett szavazott. Az új „hazai pálya” a szentendrei Szabadkai úti „Hell” sörözőben lévő tekepálya lett. 
Közös összefogással, de elsősorban Király Karcsinak köszönhetően elkezdődött a pálya rendbetétele. 
Első lépésként a „nekifutó” rész borítása lett kicserélve. A pálya legnagyobb előnyét az jelentette, hogy 
folyamatos edzéslehetőséget biztosított a sportklub minden tagjának.. Sajnos azonban ez az idilli kép 
nem tartott túl sokáig. Az Obsitos Sport Klub 2012/2013-as csapatbajnokságra, előzetes egyeztetés 
után hazai pályájának a Postás SE tekecsarnokát jelölte meg, mivel Szentendrén, a Szabadkai úton 
lévő Hell Söröző tulajdonosával az üzemeltető váratlanul felmondta a bérleti szerződést, így az Obsitos 
Sport Klub-nak sem volt módja, az ott lévő pálya további felújításához, karbantartásához hozzájárulni. 
 
Az Obsitos Sport Klub tagjai azt vallják, hogy „ami nem pusztít el, az megerősít” s bár a klub sok hányat-
tatást megélt, a jövőben arra törekszik, hogy megerősödve s a 2011-ben elért egyéni – Farkas János 100 
vegyes dobásból elért 497 fa - és csapat - 2011. szeptember 22-én a Chinoin ellen 1-2-es pálya Kis Vigh 
Béla 449 fa, Győri Ferenc 451 fa, Szántó Ferenc 457 fa, 3-4-es pálya Király Károly 442 fa, Biró László 
442 fa, Farkas János 426 fa, összesen 2667 fa - csúcsot túlszárnyalva ismét meghatározó tagja legyen a 
honi tekesport harmadik vonalának., 
 
                                                                                                                                Bíró Sándor 
                                                                                                                    Obsitos Sport Klub elnök 
Pomáz, 2013. február 18. 
 
 
(Az egyesületről – a jobb oldalon lévő logora kattintva – a honlapjukról lehet többet megtudni.) 


