1899. augusztus 15.-én vagy kétszáz Sport-szerető postás megalakította a
Budapesti Posta és Távirda tisztviselők Sportegyesületét. Ehhez a naphoz köthető a magyar sportélet első vállalati, szakmai sportklubjának életre hívása. (Ekkor az
UTE 14, az MTK 11 esztendős volt, az FTC pedig három hónapos.) Színei a zöldfehér.
A postás tekézés bölcsőjét, a Postaállomások „ringatták”.
Az állomás vezetősége még 1944 előtt építtetett földből egy
pályát. Az nagyrészt társadalmi munkában készült el.
Helyeselték a vezetők, hogy tekéztek a vidékről felkerült,
fiatal dolgozók. Jellegzetes sportágnak minősítették a tekét.
Még kantin is volt az üzem területén, s akkor a
hagyományok szerint még a pohár sör is hozzátartozott a
fogadásokkal fűszerezett viadalokhoz.
Lassan kialakult a versenyszerű tekézés. A nevezési,
pontosabban mondva a „beszállási” díjakból fedezték a
legszükségesebb kiadásokat. A versenyt leginkább három-,
vagy hét fára játszották, a dobások száma pedig három,
Mátravölgyi József, az
vagy 3x3 volt. Gyakran játszottak csapatversenyt is. Az
egyik alapító
úgynevezett krix-parti tétje egy, vagy két pohár sör volt.
MULATSÁGOKKAL – KOMOLYAN
Aztán néhány évvel a felszabadulás után már sokkal komolyabban folytatódott.1947-ben teljes mértékben társadalmi munkában épült a Postaállomás új,
korszerű aszfaltpályája. Megfeleltek a verseny szabályoknak a körülmények, a golyók
és a bábuk is. (A bábukat természetesen kézzel állították: a szerk.)
Ezek után jogos kérdésként hangzott el:helyes lenne versenyszakosztályt alakítani.
A terv folytatásaként a Postaállomás három tekéző dolgozója Szabó Kálmán, Kövér
János és Erdélyi Béla, a szak-szervezetben felkereste Sasvári István elnököt.
Minden rendben volt, csak az igényelt pénz hiányzott. Ennek ellenére a tekéző csoport
elhatározta, hogy a legjobbakból összeállított csapatát nevezi a Budapesti Alszövetségi bajnokságba. A versenyzéssel járó kiadásokat eredeti módon teremtette elő a
lelkes gárda: kultúrműsorokat adott és mulatságokat rendezett. Nem is maradt el a
lelkesedés következménye.
A Budapesti Postás férfi csapata 1948-ban már jelen volt a Budapesti Alszövetség
kétfordulós bajnokságán. Pálos Béla igazgató, a szakosztály vezetője nagyon örült,
hogy bemutatkozhatott a nyolc főből és az egy tartalékból álló csapata. Nem is szerepelt rosszul a gárda. A 12 együttes között a hatodik helyet szerezte meg.
HÍRVERÉS
A Szakszervezet támogatásával a Postaállomás vezetője javasolta valamennyi
postaszervének, hogy nevezzen csapatot az általa szervezett hírverő mérkőzésre.
Közel húsz együttes vett részt az egyfordulós viadalon. A Budapest 70-es Hivatal
három csapattal is képviseltette magát.
Az un tehetségkutató meghozta az eredményt. A legjobbak már bekerülhettek abba a
csapatba, amely 1949-ben harmadik lett, így 1950-ben már az NB II-ben játszhatott. A magasabb osztályban természetesen már vidékre is el kellett látogatnia az
együttesnek. A kétfordulós bajnokságban a hatodik helyen végzett a gárda.
1952-ben a tekesport hatalmas fejlődésnek indult. Már az NB II-t is két csoportra
bővítették. A Bp Postás csapata hatodik lett, a legjobb tíz közé bekerült Birgenstock
Gábor és Szabó Kálmán is.
Egy évvel később Postás-bajnokságot tartottak a bérelt, nehéz Krisztina körúti
pályán. (Volt MOM pálya: a szerk.) Remek egyéni teljesítmények születtek: Szanyi
Ferenc 1237, Gyuricza László 1231, Szabó Kálmán 1229 fát döntött.

PÁLYACSÚCS
1954 nyarán a Könnyűipari Minisztérium könnyűnek egyáltalán nem nevezhető
pályáján tartották a kerületi bajnokságot. Csapatunk a második helyen végzett,
Szabó Kálmán pedig 200 dobásból 858 fás új pályacsúcsot ért el.
Nagyon hiányzott ekkor már a saját pálya. A csapat ötödik lett a bajnokságban, s
költözött. Felmondta a szakosztály vezetőség a Gázművektől bérelt nedves, fűtetlen
Krisztina körúti pályát, s átköltözött a már központi fekvésű és központi fűtéses Szalai
u.-i pályára, az Oktatásügyi Minisztérium ugyancsak pincében levő létesítményére.
1955-ben azonban sikerült a nyolcadik helyet megszerezni a bajnokságban.
Ez az év hatalmas postás-sikereket hozott az egyéni versenyeken. Az is igaz, hogy
ezeket nem a budapesti, hanem a szegedi postások érték el. Nagy Torma Gyuláné
például Országos Bajnok lett, előbb Oláh Gyula, majd a szegedi Oláh József 513
fás csúcsot állított fel 100 vegyesből.
1955-ben már úgy látszott, hogy elkezdődhet a saját pálya építése, ám még várni
kellett. Továbbra is az NB II-ben játszott csapatunk, s az erős mezőnyben a negyedik lett. 1956-ban a mérkőzésidő rövidítése miatt hatra csökkentették a bajnoki mezőnyt, de végül is befejeződhetett a bajnokság.
1957-ben az őszi-tavaszi bajnokság kezdődött. Ismét sokat utaztak a mieink vidékre. Feltűnt, hogy a vidéki nehéz pályákkal sokkal jobban megállták a helyüket a
mieink, mint a már jobban ismert fővárosi létesítményeken. Csapatunk végül is a hetedik helyen végzett.
EGY SZÉP ÉV
Az 1958-as év két okból is szép volt a postás tekézőknek. Először, mert az ősszel
rendezett egyfordulós bajnokságot több, mint 1 000 fa különbséggel megnyerték. A
szép sikert elért csapatban Baricz Imre 453, Szanyi Ferenc 443, Szabó János 413
fával nyújtotta a legjobb eredményeket. De mindennél többet ért az épülő négy
sávos pálya.1959-ben már a pálya-avatóra is sor kerülhetett a XIV. ker-i Róna uban. Mátravölgyi József megalakítja a női csapatot. Megnyugodtak a korábban sokszor panaszos kedélyek, s játékosaink azt hitték, hogy örök csatát nyertek a Lumumba u.-i paradicsomban.
De nem így történt….
HA ÜRES A „SZEKTOR”
Bizony, a környezetváltozás kivételesen csak elméletben hozott örömet. A
gyakorlatban sokat kellett tenni a pályán, hogy javulhassanak az eredmények. 1966ban mindkét csapat az NB II-ben játszott, de a férfiak1967-ben kiestek. Azért a férfiak
fiatal játékosa Lengyel Iván Budapest Ifjúsági Bajnoka lett 1968-ban, majd 1969ben az Ifjúsági játékosok Tízek Bajnoka lett. Férfi szakosztályunkban huszonöt
versenyző bosszankodott, s bizony a női szakosztály tizenöt játékosa is együtt érzett a
többiekkel. De miért bosszankodtak? Szanyi Ferenc edző, aki 1947, tehát a szakosztály megalakulása óta hűséges a csapathoz, így érvelt:
- Sajnos, olyan időszakba érkeztünk, amikor a sportág központi problémájává vált a
bábuállítás. Mindenki csak játszani akar. Hiába van pénzünk, rendre üres hátul a
bábuállító szektor.
Azért másban is akadt egy kis hiba. Ezt a továbbiak is mutatták. 1968-ban ugyanis
már veretlenül nyerte meg a Budapest bajnokságot a férfi csapat, s visszakerült az NB
II-be. 1970-ben a hetedik hely már jelezte, hogy visszanyerte lelki egyensúlyát az
együttes. A hölgyek is eredményesen szerepeltek. Még az NDK-ba, Flöhába is
eljutottak .
Sőt, 1971-ben a szakosztály tagjai a legfényesebb
eredménnyel rukkoltak ki. Bajnokságot nyertek az NB
II-ben, s ezzel 1972- ben először az NB I-ben
szerepelhettek.
S mi történt az NB I-ben? A Magyar Teke Szövetség
a nemzetközi szinthez szabta a követelményeket, ezért
200 dobásra emelte fel a dobásszámot. Mi tagadás, az
NB II-ben a 100 dobásokhoz szokott versenyzőinknek

egy kicsit sok volt a hirtelen meg-terhelés. Ekkor aztán még súlyosabban jelentkezett
a bábuállítók hiánya. Igen, az igazán nagy szakosztályok versenyzői ekkor már
automatizált pályán edzhettek. Azt talán már mondani sem kell, hogy ez milyen
előnyökkel járt.
AUTOMATIZÁLÁS
Szóval 1973-ban férfi csapatunk kiesett az NB I-ből. Azért az NB II-ben sem
lehetett panasz a férfiak teljesítményére, hiszen a keleti csoportban ezüstérmet
szerzett az ózdi gárda mögött. Az ugyancsak NB II-es női csapat
viszont ötödik lett.
Az 1973-mas esztendő újabb mérföldkövet állított tekézőinknek.
Elkészült a pálya automatizálása és műanyag borítást kapott
mind a 4 pálya. Nagy ünnepet jelentett az avatás napja, hiszen
férfi és női csapatunk mostantól kezdve már zavartalanul folytathatták a felkészülést.
A jubileum esztendejében a képen láthatók, valamint Kósa János, Bódi János és
Budai József, a nők közül pedig Szakál Katalin, Vörös Mária, Szenczi Judit, Néth Gizella, Harsányiné,
és Kővári Ildikó volt főszereplője a csapatnak. Szakál József szakosztályvezető eképpen vélekedett a
férfi együttesről:
 Az 1974. évi bajnokság tavaszi idényét negyedik helyen fejezte be a csapat. Köszönjük, hogy
már pompás körülmények között edzhetünk,
versenyezhetünk. Biztos vagyok benne, hogy
ismét felkerülhetünk az NB I-be. Ez már valós
A képen: Lengyel Iván, Bugovics
elképzelés.
István, Horváth József edző, SzaÉs a nők? Mátravölgyi József edző ezt mondja:
kál József szakostályvezető, Né NB II-es női csapatunk a második helyen fejezmeth János, Szanyi Ferenc,
te be a tavaszi idényt. Ez mutatja erejét. Hiszem,
Fischer József
hogy lányaink is rövidesen kiérdemlik az NB I-be
való jutást.

1975

A tekecsarnokban felemás
a hangulat. Az NB I-es követelmények meghaladták női csapatunk
erejét, ám az egyéni bajnokságon a
húzóemberek már be-beférkőztek
az elit soraiba. A felnőtt páros OB-n
Perepatics Mária és Szenczi
Judit ötödik volt, az ifi egyéniben
Szakál Katalin ezüstérmes lett.
A férfiak a csapatbajnokságban
bronzérmet szereztek.
A Flöhai csapat Budapesten A PSE játékosok
zöldben:
- álló sor: Szenczi Judit, Perepaticsné, Vörös
Mária, Néth Gizella, Harsányi Jánosné
- guggolnak: Urbán Katalin, Kővári Ildikó

1977 A hullámvasút újra száguld

A leszállóág az NB II-be röpítette
a női csapatot. Nem utolsó sorban
a vezetésben jelentkező személyi
ellentétek
miatt. Szanyi Ferenc után a csapatnál Báthori László lett az edző.

1979

A tekések csak félsikernek örülhettek. A nők Mátravölgyi
József szakosztályvezető vezetésével szakítottak az addigi ritmussal, s hatodikak lettek az NB I-ben. Óriási bravúr az előkelő helyezés! A fordulat jelentős mértékben a megszűnt Ganz – Mávagtól
átszerződött edző Pozsonyi István és három legjobb játékosának
Pozsonyi Istvánné, Sitkei Jánosné, Szift Mária érdeme. Szakál

Korondi
János edző

Katalin az egyéni OB-n ötödik lett. Elhunyt Korondi János edző.
A férfiak csak kóstolót vettek az első osztály légköréből. Bugovics István szakosztályvezető a közgyűlésen nehezményezte, hogy rendszeresek az időpont ütközések a
tömegsportosokkal. Még olyankor is, amikor a gárda a munkaidő kedvezményét
igénybe véve korán megy le a csarnokba.
Bécsben, az 50 éves Biro Wagner Sportegyesület 50 csapattal rendezett jubileumi
kupaversenyt, ahol az előkelő 4. helyet szereztük meg.

1980

A nők megtartották előkelő pozíciójukat a csapatbajnokságban, a férfiak
megint a feljutás közelébe kerültek, de egy kicsi hibádzott a teljes sikerhez.
Perepaticsné ötödik az egyéni OB-n, a Tízek Bajnokságán harmadik helyet szerzett
Szakál Katalint pedig beválogatták a magyar válogatottba, ahol párosban 15. lett.
Ez volt a fővárosi postások bemutatkozása világversenyen.

1981

Ha csak az eredményeket nézzük, jó évvel gyarapodott történetük. A
játékosok azonban másként értékelték 1981-et. Nagyon kevésnek tartják a versenysport rendelkezésére álló 8-8 órát nemenként. Egy héten ilyen csekély idő alatt
lehetetlen minőségi munkát végezni két tucat emberrel. Nesze, fejlődő tömegsport!
Te vagy a bűnös……. Meg a szűk csarnok. Négy pálya már kevés, ideje volna
bővíteni. S ha ezt tennék, műanyaggal borítani. Az aszfalt már a múltat idézi.

1982 A tekecsarnok bővítése pénz híján váratott a modernizálásra. A csapatok nem
vártak. Főleg a hölgyek nem, akik egy fokkal feljebb léptek a sportág ranglétráján, a
negyedikre. A férfiak „csak” ötödikek lettek. Ha elsők lettek volna, akkor sem jutottak
volna fel: a MATESZ ugyanis tét nélküli egy fordulós szezont hirdetett tavaszra, az
őszi – tavaszi átállás okán.

1983

A csapatok kínlódtak a csarnok felújítása miatt idegenben. A férfiak egy, a
nők három helyet csúsztak vissza a táblázaton. Edzőcserével is frissítettek a női
szakosztálynál: Nádasné, Költő Györgyi lett az edző.
Az ifjúsági játékosok kezdték „oroszlán körmeiket” mutogatni: az Urbán László, Eső
István páros csapatban a II. helyet szerezte meg.

1984

A Szakosztály Elnöke Bertalan Sándor, vezetője Molnár Attila lett. A jól
sikerült fiatalítás után a nők ismét hatodikak lettek.
A férfiaknál a fiatalok közül Urbán László a Serdülő Budapest Bajnokság Páros
versenyén II. helyezett lett. Báthori László vette át a női csapat irányítását.

1985 A Serdülő Budapest Bajnokságon egyéniben Urbán László az első, Hegedűs András a II. helyezést szerezte meg. Urbán László a Páros Bajnokságon III.
lett. Ősztől Szakál József lett az edző
a férfiaknál.

1986

A Kisalföld Kupán Kósa
János – Szabó Lajos az I. helyen
végzett.
A
Serdülő
Budapest
Bajnokságon
egyéniben
Urbán
László az első, Hegedűs András a
III., valamint párosban Paukovics
Csabával szintén III. helyezett lett.
Elhunyt Báthori László edző.
(Báthori László a budapesti Tekézők
Szövetségében – mint az utánpótlás
bizottság vezetője – tevékenykedett..
Emellett több világversenyen mint
Magyar Szövetségi kapitány is részt
vett. A BTSZ a mai napig is a róla elnevezett Ifjúsági Emlékverseny sorozattal

1985 január.
Álló sor: Pozsonyi Istvánné, Néth Gizella,
Báthori László edző, Kovács Ildikó,
Perepatics Józsefné,
Guggolnak: Borbély Lászlóné, Kollár Mária,
Kovács Zsuzsanna, Fogarasi Ildikó

tiszteleg szakmai tudása előtt. – a szerk.)

1987 A férfiak hektikus teljesítményre rendezkedtek be. Negyedik éve váltogatják a
negyedik és a tizedik helyet az NB II-ben. Viszont a Kisalföld kupán Lengyel Iván és
Varga István párosban I. helyezett lett.
A Serdülő Budapest Páros Bajnokságon egyéniben Hegedűs András I., Paukovics
Csaba a II. helyezett lett. Az Ifjúsági 12-ek Egyéni Budapest Bajnokságon Urbán
László az első, Paukovics Csaba a II.
lett.

1988 A nők – immár negyedik – éve
„ragaszkodtak” az NB I kilencedik
helyéhez. AZ OB Páros Bajnokságon a
Németh Józsefné – Szalay Anna páros
az előkelő 3. helyet szerezte meg.
Perepatics
AA képen:
férfiakFogarasi
ismét Ildikó,
feljutottak
az Mária,
első
Pozsonyi Istvánné
osztályba.
A Budapest Felnőtt Páros Bajnokságon
a Lengyel Iván és Varga István páros bronzérmet szerzett. Még éppen időben
belevágtak a tekecsarnok hat sávossá alakításába.
Urbán László az Ifjúsági Budapest Bajnokság Páros versenyén második helyezett
lett.
Az NB I-es hely megőrzéséért küzdő csapat:
Álló sor: Mede Lajos játékos-edző, Paukovics
Csaba, Szabó Lajos, Kósa János, Bekker
László, Varga István, Menich András.
Guggolnak: Lengyel Iván, Urbán László, Urbán
György és Hegedűs András

1989 A

két csapatot alaposan visszavetette a hazai pálya nélkülözése. Mindkettő
kiesett az első osztályból. A nők
bizakodóbbak, gyors visszajutást ígértek.
Ismét Pozsonyi István lett az edző az
elhunyt Szakál József után.
A férfiak edzője Mede Lajos szerint a csarnok átépítése rontott helyzetükön, de
amúgy sem volt még érett az NB I-re a megfiatalított együttes. Az ifjúságiak viszont
az I. helyen végeztek az első ligában, távlatilag tehát jók a kilátásaik. A Budapest
Felnőtt Páros Bajnokságon a Kósa János – Ilosvai János páros az 1. helyen
végzett. Az Ifjúsági Budapest Egyéni Bajnokságon, valamint az Országos Serdülő és
Ifjúsági Egyéni és Páros Bajnokságon is Hegedűs András egyéniben az első ~,
párosban II. lett.

1990

A politikai változások következtében a kelet-közép-európai országok
történelmében lezárult egy korszak. A megszakított fejlődési pályára igyekeznek
visszatalálni és kisebb-nagyobb vargabetűkkel napjainkig zajlik az útkeresés.
Egyformán másodikként zárta az évet az NB II-ben a férfi és női csapat. Az utóbbiak
feljutottak, az urak viszont nem. Hol itt az igazság? – kérdezhették volna, ha nem
ismerik a MATESZ versenykiírását már a szezon elejétől. Látszatra tehát minden
rendbe jött a kiszélesített csarnok birtokba vételével.
Hegedűs András az Ifjúsági Páros Budapest Bajnokságon második helyezett lett.
Az NB I.-es ifjúsági csapatbajnokságon az ifik II. - ok lettek.
Nemzetközi POSTÁS KUPÁN a csapat 2. lett.

1991 Az új pálya „nem tett jót a férfiakkal”: kiestek az NB II-ből is. Hegedűs András
a Magyar Ifjúsági Válogatott tagjaként szerepelt Ausztria és Románia ellen.

A nők közül Perepatics Józsefné a Vegyész kupán és az OKGT kupán Egyéniben
első helyezést ért el.

1992

A nők negyedikek lettek, a férfiak viszont megnyerték az NB III-mat, így
visszakerültek az NB II-be. A „Török János Emlékversenyen” Lengyel Iván az előkelő
I. helyet szerezte meg. Az edzői teendőket Kósa János vette át.
Nagy megtiszteltetés érte a szakosztály vezetőt Bertalan Sándort: beválasztották
a Union SCIPT (Nemzetközi Postai és Távközlési Sport, Kulturális és Turisztikai
Szövetség) végrehajtó bizottságába.
Paukovics Csaba az Ifjúsági Egyéni Budapest Bajnokságon első lett, a Bp-i Ifjúsági
12-ek Bajnokságon pedig harmadik.

1993 Az egyszer fenn, egyszer lenn játékban a női csapat a felívelő szakaszát élte:
ismét kiharcolták az első osztályú tagságot. Az ifi garnitúra valamivel jobban muzsikál
a felnőtteknél, ezért csak átmenetinek szánják az NB I-et, mivel ekkor már a
legmagasabb kategória a Szuper Liga. A játékos-edző Pozsonyiné, megnyerte a
Seniorok Országos Bajnokságát. A férfiak az NB II. közép-csoport hatodik helyén
zártak. Urbán László az Ifjúsági Budapest Egyéni Bajnokságon első lett, Hegedűs
András pedig a második.

1994 Hatékony munkát végzett a Pozsonyi házas-pár: a női csapat az NB I közepe
táján állapodott meg. A férfiak viszont nem kaptak lehetőséget első csapatuk kívülről
történő megerősítésére. Nincs pénz minőségi emberek igazolására, az NB II hetedik
helye csak a status quo fenntartására elég.

1995 Egy kis lépés előre : a nők ötödikek lettek, a férfiak negyedikek.
1996 Május 29.-én új nevet vett fel az Egyesület. A tekések hivatalos neve ettől
kezdve: Postás-Matáv Sport Egyesület – Antenna Hungária lett (rövidítve:
PMSE – AH).
A nőknél edzőváltás történt: Pozsonyi István edzői pályafutását befejezte, a teendőket
Néth Gizella vette át.
A Millecentenárium tiszteletére MATESZ kapta a
Világkupa lebonyolítását. Az egyik helyszín a Postás
pálya volt.
A PMSE – Antenna Hungária kupán is jól szerepeltek
a férfiak. Az I-II pályán Lengyel Iván III., a III-IV-es
pályán Szabó Lajos ~, az V-VI-os pályán Hegedűs
András ~ és a csapat is
I. helyen végzett.
Az évadzárón Pozsonyi
Istvánné és Pozsonyi István

1997

A tekések elszántan edzettek, de a férfiak és a nők továbbra sem
tudták hozni azt a pluszt, ami a jót a sikerestől megkülönbözteti, s a feljutáshoz
nélkülözhetetlen. A nők hatodikak lettek. Edzőjük Borbély Tibor lett, az ifjúsági edző
maradt Néth Gizella.
Az 1996-ig Postás kupa néven rendezett verseny idén a PMSE – Antenna Hungária
néven lett kiírva, melyen négy női és tizennégy férfi csapat indult. A színvonalas
versenyen a női „A” csapat az első, míg a „B” csapat a második lett. A férfi „A”
csapat szintén első~, míg a „B” csapat a hatodik helyet szerezte meg. Az egyéni
versenyben a nők közül Kovácsné, Bakos Erika és Németh Józsefné első lett. A
férfiak közül Szabó Lajos és Kósa János első ~, míg Lengyel Iván második,
Bekker László harmadik helyezést ért el. A női és férfi csapat szintén első lett.

1998

A férfiaknak nem sikerült: immár negyedik éve „bebetonozva” a negyedik
helyen végeztek. A nők ugyan harmadikok lettek, de a ceglédi „rájátszást”
biztosan nyerve elérték régi álmukat: feljutottak a Szuper Ligába. Ősztől ismét
Mede Lajos látta el az edzői teendőket a női első csapatnál. A budapesti
Bajnokságban szereplő női csapat bronzérmes, a férfi tartalékcsapat negyedik lett.
Önbizalom növelőnek maradtak a kupa sikerek: a budapesti Tekézők Szövetsége által
szervezett versenyeken: a „Török János Emlékversenyen” Lengyel Iván egyéni I.
helyezést, a „Báthory László Emlékversenyen Sitkei Mária a serdülők (U 18) között
harmadik helyezett ~, a „Tímár Károly Emlékversenyen” Bekker László a férfi „A”
korcsoportban (50-60) második lett.
A PMSE – Antenna Hungária (házi) kupán a nők közül Kovácsné, Bakos Erika 2.,
Pozsonyi Istvánné 3., Németh Józsefné 2. lett. A férfiak közül Lengyel Iván, Szabó
Lajos, Hegedűs András, valamint a férfi csapat I., Paukovics Csaba II., Kósa
János III. lett a rangos mezőnyben.

1999 A centenárium évében a vezetőség a következő volt:
Szakosztály Elnök: Bertalan Sándor, ~ vezető: Molnár Attila, a nőknél: vezető
edző: Mede Lajos, ifjúsági edző: Néth Gizella. A férfiaknál: vezető edző: Kósa
János, ifjúsági edző: Borbély Tibor.
A nők a legmagasabb osztályban is megállták helyüket és sikerült bent maradniuk. A
legjobb játékos Nagy Lászlóné Debrecenben 2 fával nem jutott az Országos Női
Egyéni Döntő legjobb 12-je közé. A budapesti csoportban szereplő „B”csapat harmadik lett. A férfiaknak is teljesült régi álmuk: megnyerték az NB II. középcsoportot. A budapesti csoportban szereplő tartalékcsapat is első lett.
Az egyesületet működtető vállalatok munkavállalói körében is igen népszerű a
tekézés. Sokan választják e szép sportágat a szabadidő hasznos eltöltésére, a
szellemi és fizikai munkavégzés utáni kikapcsolódásra, felfrissülésre, testedzésre,
mozgásigényük kielégítésére. Az üzemi bajnokságban ebben az évben 50 csapat
versenyez öt osztályban. Minden csapat 6 főből áll.
A PMSE – Antenna Hungária kupa nemzetközi lett. A rendezők közül csak Hegedűs
Andrásnak és a férfi csapatnak sikerült I. helyezést elérniük.
A tömegsport férfi egyéni kategóriában a pozsonyi Smotlik R. a TJ SPOJE
BATISLAVA versenyzője végzett az élen.
Csapatban a Dorogi Richter lett az első.


2000

A nők a Szuper Ligában a tizedik
helyen végeztek. Nagy Lászlóné fáradozását most siker koronázta az Országos
Felnőtt Egyéni Bajnokságon: ötödik lett.
A budapesti Bajnokságban szereplő női
csapat az ötödik lett, a másik tartalék csapat
a tizedik.
Az Ifjúsági Női Páros Ob-n a Kövér Zsuzsanna – Somogyi Ildikó páros ezüstérmet vívott ki magának.
Viszont Somogyi Ildikó Országos Ifjúsági
A hazai: PMSE – Antenna Hungária és a
Összetett Bajnok lett!
vendégek, a szlovák TJ Spoje Bratislava
A férfiak csak „beleszagoltak” az NB I.
csapata
légkörébe, kiestek. Viszont tartalék csapatuk bronzérmet szerzett. A Báthori L. Emlékversenyen az serdülők (U 18) között
Altziebler István a harmadik, míg az ifjúsági (U 23) lányoknál Sitkei Mária 2.,
Barabás Teréz a 3. lett. A Tímár Károly Emlékversenyen a nők között Sitkei
Jánosné a ~, a budapesti Ifjúsági Egyéni Bajnokságon Bordács Dorottya is a
harmadik lett.

Az utolsó alkalommal megrendezett PMSE – Antenna Hungária kupán a hölgyek
között Németh Józsefné, a férfiak közül Paukovics Csaba szerepelt a legjobban
egyéniben: harmadik lett. Csapatversenyben a
Hölgyek a harmadik, a férfiak az első helyen végeztek immáron az ötödik
alkalommal.

2001 A női csapat kiesett a Szuper Ligából. Mede Lajos edző csak az ifjúságiaknak
örülhetett. Köhler Krisztina és Kackstädter Beáta az U 18 (serdülő) Páros
Országos Bajnokság 3. helyezettjei lettek. A Bp női bajnokságban játszó csapat az
ötödik lett.
A férfiak az NB II középcsoportban másodikak lettek. A budapesti bajnokságban
szereplő tartalék-csapatuk a 3. helyen zárta az évet. Másik tartalék csapatuk az 8.-ik
helyezést ért el. A Báthori L. Emlékverseny Serdülő (U 18) kategóriájában Altziebler
István ismét harmadik lett, az Ifjúsági (U 23) lányoknál Sitkei Mária és Barabás
Teréz megismételték tavalyi 2., illetve 3. helyezésüket. A Tímár Károly Emlékversenyen a nők között Sitkei János-né ~, a budapesti Ifjúsági Egyéni Bajnokságon
Bordács Dorottya ismét harmadik lett.

2002 A férfiaknak megint nem sikerült. Ismét a 2. helyet érték el. A női csapat az
NB I-ben játszik. Az edzői teendőket Krémer József vette át. Maradtak a kupasikerek: Az Országos U 18 Páros Bajnokságon a Bordács Dorottya – Kackstädter
Beáta a harmadik lett. A TOP 12-ek versenyén Bordács Dorottya itt is harmadik lett.

2003 A férfiaknak megint nem sikerült. Most a 3. helyet érték el.
2004 A férfiak Ismét csak az 5. helyet érték el.
2005 A női csapat újra megnyerte az NB I-et, elindultak a Szuper

Ligában. A
férfiaknak most sem sikerült. Ismét a 2. helyet érték el. Ez az év az egyéni
bajnokságokon a bronzéremről szól: a Báthori L. (ifjúsági) emlékversenyen a serdülő
„B” kategóriában Lázár László 3., a Tímár K. emlékversenyen Borbély Tibor a férfi
„A” kategóriában a 2. helyet szerezte meg, a férfi „B” kategóriában Szegedi Antal 3.
lett, a Budapest bajnokság Serdülő egyéni „A”-ban Fekete Viktória szintén 3.
helyezést ért el. A Senoir Bajnokságban Németh Józsefnének a nőknél, Lengyel
Ivánnak a férfiaknál szintén bronzérem jutott.

2006 A női csapat gyengélkedik a Szuper Ligában. A nyolcadik helyet sikerült csak
megszerezni. A férfiaknak viszont tavasszal „nagyon ment a szekér”. Szinte nem volt
olyan hazai bajnoki, amikor egy – két pályacsúcs ne született volna. Ekkor már 3. éve
veretlen volt otthon a csapat! Aki ide látogatott, csak vereséggel távozhatott.

PÁLYACSÚCS
NB II.

120 gurítás
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BORBÉLY TIBOR

581 fa

CSÁSZÁR TAMÁS

518 "

HORVÁTH TIBOR

511 "

KEHI ZOLTÁN

557 "

LENGYEL IVÁN

595 "

TOLDY MIKLÓS

556 "

összesen: 3318 fa
edző: KÓSA JÁNOS

Végre megint sikerült. Az NB II-ben a férfiak
aranyérmesek lettek!
A férfi tartalékcsapat a második helyen zárta
az évet. Az Egyéni bajnokságok közül a Tímár
Álló sor: Menich András technikai
emlékverseny „A” korcsoportját Borbély Tivezető, Balog Péter, Kehi Zoltán, Toldy
bor megnyerte. A Bp.-i Szövetség idén a PosMiklós, Kósa János edző,
tás pályán rendezte versenyeit, melyet az egye
Császár Tamás
Guggolnak: Borbély Tibor, Lengyel Iván, sület igyekezett kihasználni: a Felnőtt Egyéni
Bajnokságon a senior nőknél Németh JózsefDugár Péter
né első, Fekete Katalin 3., a férfiaknál az „A”
kategóriában teljes siker született: Lengyel iván 1., Kehi Zoltán 2., Borbély Tibor 3.
lett. A „B” kategóriában Kósa János szintén első lett. Az Ifjúsági bajnokságban a
Serdőlő (U 18) lányoknál Pozsár Regina első, a Serdülő fiúknál Balog Péter 2. lett,
míg az Ifjúsági fiúknál (U 23) Császár Tamás szintén első. Az Ifjúsági páros
Budapest bajnokságon a Pozsár Regina – Benő Andrea páros 3. helyezésével
„öregbítette” a PMSE – Antenna Hungária tekéseinek dicsőségét. A Kató Ferenc
emlékverseny Női Egyéniben Nagy Lászlóné – szinte nem is kell mondani – első lett.
AZ ifjúsági fiú csapat 2., a férfi egyéniben Kehi Zoltán 2., a férfi csapat első
helyezést ért el. A Mészáros András emlékversenyen két férfi csapatunk a 2. és 3.
lett.

2007

A tragédia kezdete? Március 16.-án elhunyt Molnár Attila
Szakosztályvezető életének 61. évében! (Nagy odaadással szervezte az
NDK, Ausztria, Szlovákia és a magyar tömegsportos rendezvényeket.
Tagja volt az Antenna Hungária amatőr csapatának is. – a szerk.)
Nagy Lászlóné az Országos Felnőtt Egyéni Bajnokságon ugyan 11. lett,
de ezután a női szakosztály legjobbjai, mint Falusi Magdolna, Nagy
Lászlóné, Bordács Dorottya eltávozott az NB I-es Rákoshegybe. Nem maradt több
játékos, mint amennyi egy budapesti csapathoz elég. Így aki maradt, itt indultak. A
hölgyek a 4.-ek lettek. A férfiaknak sikerült megkapaszkodni az NB I-ben. A hetedik
helyet érték el, az ifjúsági csapat viszont a második helyet szerezte meg az FTC
mögött azonos ponttal. A fiatalok is „bontogatják szárnyaikat”. A Diákolimpián
Császár Tamás a fiú „A” kategóriában 36 indulóból a 3. helyet érte el. Balog Péter a
8., míg Nagy Krisztián a 19. helyezett lett. A serdülők között Kocza Norbert a fiú „B”
kategóriában 2. lett. A Báthori L. emlékversenyen a tavalyihoz hasonlóan a serdülő
fiúknál Balog Péter 2., míg az ifjúságiaknál Császár Tamás szintén 2. lett. A Tímár
K. emlékversenyen a férfi „A” kategóriában szintén a tavalyi sorrend alakult ki: 1.
Lengyel Iván, 2. Kehi Zoltán, 3. Borbély Tibor. A „B” korcsoportban Szegedi Antal
3. lett. A Budapest Senior Bajnokságon Kehi Zoltán a 2. helyet szerezte meg. A
Budapest Serdülő Páros Bajnokságon a Balog Péter – Császár Gábor duo a 3.
helyet harcolta ki magának. Az idén nemzetközivé lett Kató Ferenc emlékversenyen a
férfi kiemelt egyéni kategóriában 1. Lengyel Iván, 3. Kehi Zoltán, a kiemelt csapatok
közül 1. Postás SE. A Serdülő és Ifjúsági Budapest Egyéni Bajnokságon a serdülő (U

18) kategóriában Balog Péter 1. helyezésével ismét bizonyította képességeit a
sportágban.

2008 A

tragédia második éve! A női szakosztály 50 év után nem indult NB-s
bajnokágban. A férfiaknál is nagy a baj. Az NB I-es csapat öt játékosa távozott el.
Kehi Zoltán az NB II-es Rákoshegybe, Dugár Péter az NB I keleti csoportjában
szereplő Bp-i Erőműbe, Borbély Tibor az NB II középcsoportos Oroszlányba, az
ifjúságiak közül Balog Péter a Szuper Ligás BKV Előrébe, Császár Tamás az NB I.
keleti csoportjában játszó Főv. Vízművekhez igazolt. Így nem maradt más, az NB III.ban indult el a gárda. A csapat múltjához méltóan biztosan nyerte meg kilenc pont
előnnyel a bajnokságot. Így a TOP 12-be három játékos is bekerült: 1. Toldy Miklós
474 fával (ami azóta is pályacsúcs a Gázművek pályán), 5. Lengyel Iván, 6. Kovács
Zsolt lett. A Mészáros András emlékverseny NB III-mas kategóriáját Lengyel Iván 599
fás kitűnő eredménnyel nyerte meg. A Kató Ferenc emlékversenyen a férfi egyéniben Lengyel Iván, a csapatok között a Postás 1, és 2. díjat nyert.
Az üzemi bajnokság is negyvennégy csapattal működik. Ez azt jelenti, hogy most is
264 nem igazolt dolgozónak nyújt sportolási lehetőséget.

2009 Kovács Zsolt, Horváth Tibor, Csiszár János, Koncsik József, Szegedi Antal,
Molnár András, Tóth Sándor, Kósa Zoltán ismét „fel kellett venni a kesztyűt”. A csapat
múltjához méltóan biztosan nyerte meg kilenc pont előnnyel a bajnokságot. Így a TOP
12-be három játékos is bekerült: 1. Toldy Miklós 474 fával (ami azóta is pályacsúcs a
Gázművek pályán), 5. Lengyel Iván, 6. Kovács Zsolt lett. A Mészáros András
emlékverseny NB III-mas kategóriáját Lengyel Iván 599 fás kitűnő eredménnyel
nyerte meg. a magasabb osztályban. Nem volt más a cél, minthogy bent maradni az
NB II. É – K-i csoportjában, mely végül is a 7. hellyel sikerült.

2010 Oroszlányból

visszatért Borbéy Tibor. Innentől kezdve az összekovácsolódott
társaság mérkőzésről mérkőzésre egymásért küzdve szorgalmasan gyűjtögette a
bajnoki pontokat a magasabb osztályban. Nem volt más a cél, minthogy bent maradni
az NB II. É – K-i csoportjában.
Kósa János, Menich András, Lengyel Iván, Borbély Tibor, a „nagy öregek” mellé
kezdtek felnőni a fiatalabbak is. Ennek eredményeként az év végén – bár érzékeny
veszteség volt Toldy Miklós Veszprémbe távozása – mégis sikerült a 7. hely
megszerzése.
A Tímár K. emlékverseny sorozaton Borbély Tibor 2. lett. A Budapest Senior
Bajnokságon Kehi Zoltán – Rákoshegy mögött Lengyel Iván szintén 2. lett. Most
Zolinak jött ki „jobban a lépés”. A férfi „B” korcsoportban Matiszlovics Tibor és Rákos
József – volt válogatott játékosok – mögött Szegedi Antal a nagyon értékes 3.
helyezést érte el! A felnőtt Budapest bajnokságból Csiszár János továbbjutott az
Országos döntő „előcsarnokának számító” Kelet döntőbe. Idén Lengyel Iván
megnyerte a Mészáros A. ev.-t és a Kató F. ev.-t is.

2011

Időközben veszteségek is érték a csapatot: elhunyt Szegedi Antal, korára
való tekintettel abbahagyta a versenyzést Bekker László, s szintén felhagyott az aktív
játékkal Kósa Zoltán és Császár Gábor is,
valamint ősszel a Ferencváros
tartalékcsapatához igazolt Borbély Tibor is.
Év végére 2. helyezésével a csapat mégis igazolta: van „tartása”, számolni kell velük.
A Tímár K. ev.-en Borbély Tibor a férfi „B” (60+) korcsoportban 2. helyezett lett.

2012 Hiába a sok kudarc, hiába a pálya megmaradása körüli bizonytalanság ősztől
mégis „nagy fába vágták a fejszéjüket”: elindultak az NB I. keleti csoportjában, hogy
egy magasabb szinten is kipróbálják tudásukat.
Budapest, 2013. január 31.

Forrásmunkák:
 A POSTÁS SPORT 75 ÉVE
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 Hermann József: TEKÉZÉS (1961)
 www.tekesport.hu eredmények
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 Néth Gizella fényképei, összeállítása
 Kósa János – eredmények
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