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Előszó

A centenárium alkalmat kínál arra, hogy visszatekintsünk a Testvériség 
Sport Egyesület elmúlt évszázadának történéseire, tisztelegjünk elődeink 
emléke előtt és megemlékezzünk mindazokról, akik a „Testvériség” esz-
meiségétől vezérelve dicsőséget szereztek a sportegyesületnek. 
A centenáriumi kiadványban bemutatjuk a TESI 100 éves történetét, az 
1909-es alakulástól napjainkig. Kronológiai sorrendben taglaljuk az egyes 

szakosztályok fontosabb adatait, történéseit és a kiemelésre méltó sportteljesítményeket. 
A szövegrészek között elhelyezett képillusztrációkkal a korabeli sportélet egy-egy mozza-
natát, az edzések, a versenyek és az eredményhirdetések magasztos pillanatát kívántuk az 
olvasó elé varázsolni. 
Az TESI labdarúgásának és súlyemelésének történetét az Egyesület életében betöltött 
kiemelt jelentőségükre tekintettel részletesebben tárgyaljuk. Külön fejezetben tértünk 
ki az Egyesület 100 éves ciklusa alatt elnöki tisztet betöltő személyek méltatására.
A kiadvány összeállítása során a szerkesztőbizottság (Felvégi István, Illés József és jó-
magam) fontosnak tartotta, hogy az elmúlt évszázad eseményei mellett a Testvériség 
mai helyzetéről és a jövő időszak terveiről is tájékoztassuk a TESI híveit. A kiadvány 
befejező része ezeket a gondolatokat tartalmazza. 
Jelen szerény kiadvány gyöngyszeme a „Testvériség 50 éves jubileumára” ismeretlen 
szerző által 50 éve megírt vers, amelyet ezennel közkinccsé teszünk.  
A fényképek és egyéb archív anyagok közreadásával a visszaemlékezés semmi máshoz 
nem hasonlítható élményét szeretnénk felidézni. Ha a könyv sorait olvasva és a ké-
peit nézegetve sikerül nosztalgiát és kellemes érzéseket ébreszteni Kedves Sporttársa-
inkban, akkor a munkánk nem volt hiábavaló. Köszönjük mindenkinek, aki a korabe-
li, sárguló újságcikkek és dokumentumok kölcsönadásával lelkesen segítette a könyv 
megírását és tartalmassá tételét.   
A kiadványt jó szívvel ajánlom mindenkinek aki szereti a sportot. Elsősorban a TESI 
rajongóinak. Legyenek büszkék a TESI elmúlt 100 évére, hiszen ez az igazán nagy 
múltú, széles skálájú és sikerekben gazdag Egyesület mindezt megérdemli! Bíznunk 
kell a következő 100 év sikerében is! Hajrá TESI!

Katona János
ny. MÁV osztályvezető
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A Testvériség  
Sport Egyesület  

100 éves története
(1909–2009)

A 2009-es esztendő nevezetes dátum a Testvériség Sport Egyesület életében. Ez az 
év az egyesület centenáriumának éve. A 100 éves évfordulóra tekintettel  visszatekin-
tünk a Testvériség elmúlt évszázadának legfontosabb eseményeire, mérföldköveire és 
mindazokra akik sokat tettek a sportegyesület hírnevéért, fennmaradásáért. 
A múlt eseményei mellett érintjük az egyesület jelenlegi helyzetét, működésének kö-
rülményeit, a fennálló problémákat, és röviden felvázoljuk a jövőre vonatkozó terve-
ket, különös tekintettel a fenntarthatóság szempontjaira. A következőkben bemutat-
juk az elmúlt 100 év legjelentősebb történéseinek kronológiáját.
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A kezdetek,  
a múlt,  

a XIX. és XX. század
1909 májusában sportolni vágyó munkásfiatalok egy csoportja az Istvántelki Főmű-
hely akkori vezetőjét Varga Pált arra kérte, hogy járuljon hozzá a sportegyesület meg-
alakításához. Varga Pál a legnagyobb megértéssel karolta fel az eszmét, és az első lé-
pése az volt, hogy a sporttelep céljaira területet kért a MÁV Igazgatóságától. Az en-
gedély megérkezéséig az egyesület rendelkezésére bocsátotta a műhely területén lévő 
tenisz klubházat, ahol a tagok összejöveteleiket és megbeszéléseiket megtarthatták.
Jaszniger Alfréd, Sólyom Fekete Ferenc, Vizi Pál, Szekeres Ernő, Sárosi Endre, Ribárszky 
Dániel, Stieder Sándor, Csipkai Henrik, Reoprich Antal voltak az egyesület első lel-
kes sportbarátai és az egyesület létrejöttének kezdeményezői.

Az 1909 szeptemberi alakuló közgyűlésen az egyesület tiszteletbeli elnökévé Varga 
Pált, elnökévé Kreutzer Gézát választották meg.

Az ülésen három szakosztályt alakítottak meg: a birkózó, az atlétika és a labdarúgó 
szakosztályt, s ezzel kezdetét vette az Egyesület évszázados története. A Főműhely és 
a MÁV a kezdetektől anyagilag és erkölcsileg is támogatta az egyesületet, és biztosí-
totta folyamatos működésének feltételeit.
A XIX.-XX. század fordulóján az ipar rohamos fejlődése következtében az ipari mun-
kások száma negyedszázad alatt csaknem a kétszeresére növekedett. Az ipari fejlődés 
motorja akkoriban a vasút volt. A növekvő szállítási igények kielégítése érdekében óri-
ási vasútfejlesztések történtek. Egyre több jármű forgalomba állítására volt szükség, 
ezért az elavult Nyugati Főműhely pótlására megépítették az istvántelki műhelyeket. 
A fejlesztés közel 8 és ½ évtizeden keresztül megalapozta a TESI működését és kije-
lölte reményteljes jövőjét, hiszen az Istvántelki MÁV Főműhely az egyesület bázisin-
tézményévé vált. 

A Főműhely vezetése a Testvériség sporttevékenységének támogatása mellett saját 
dolgozói testedzésére is gondot fordított. Az üzem területén - az akkori szokásoknak 
megfelelően társadalmi munkában - több tömegsport lebonyolítására alkalmas kispá-
lyát építettek. Ez volt az országban az első üzemen belüli tömegsportot szolgáló léte-
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sítmény. A kezdeményezés népszerűségét mi sem mutatja jobban, minthogy az üzem 
dolgozói rendkívül sokan jelentkeztek és vettek részt a szakszervezet és a KISZ által 
rendezett üzemi versenyeken.
Az említett körülmények kedvezően befolyásolták a Testvériség Sport Egyesület 
sportéletének tartós és látványos fejlődését.
Az egyesület elnevezését az alapítók a francia forradalom hármas jelszavából vették 
át. A névválasztás telitalálatnak bizonyolt, mert az egyesület tagjai és vezetői azóta is 
egyaránt büszkék a „Testvériség” névre, és arra, hogy a TESI nagy családjához tar-
tozhatnak.
Az egyesület vezetői mindvégig törekedtek a testvériség név megőrzésére, amit lé-
nyegében egy rövid időszak kivételével sikerült elérniük. 1948-tól a sportegyesület 
neve a vasútorientált sportpolitikára tekintettel Rákospalotai Lokomotívra, később  
Rákospalotai Törekvésre változott. 1957-től ismét az eredeti és az 1947-ig használt 
Testvériség SE nevet viseljük.   
A jelenleg Újpesten lévő Istvántelek 1950-ig Rákospalota területén volt, ezért a Test-
vériség szervezetileg mindkét kerülethez kapcsolódik.

Az egyesület aktuális vezetésének 63 éven át szinte folyamatosan küzdenie kellett a 
sporttevékenység helyszíneinek biztosításáért, olyan sportpályák megszerzéséért, ahol 
az edzéseket és a versenyeket megtarthatták. A legtöbb munkás sportegyesülethez ha-
sonlóan a TESI-nek is gyakran kellett helyszínt, sporttelepet változtatnia. Az alakulás 
után néhány évig az UTE sporttelepét béreltük. 1914-ben a BAK és a BTC Amerikai 

úti pályáját vettük bérbe. 1916-tól kezdve már egyedül használhattuk a sporttelepet. 
A kedvező lehetőséget kihasználva az egyesület komoly fejlesztéseket végzett: a sport-
pályát átalakította, klubházat épített, futópályát és teniszpályát létesített.
1935-ig volt otthonunk az Amerikai úti telep. Fontos közlekedési fejlesztési elképzelé-
sek miatt azonban a sportpályát megszüntették. A Testvériségnek ismételten új sport-
telep után kellett néznie. A MÁV Igazgatósága most is segítségére sietett egyesüle-
tünknek és a Tatai úton egy megfelelő nagy területet engedett át a sportpálya céljaira. 
A szükséges pénz előteremtése végett egy vállalkozóval megállapodást kötöttek a te-
rületen található kavics és homok kitermelésére. Négy évig folytak a kitermelési mun-
kálatok, ezzel párhuzamosan a sporttelep Matyók Aladár építészmérnök tevei alapján 
fokozatosan épült.

Az egyesület vezetőségének és tagjainak 
kitartó és áldozatkész munkája meghoz-
ta gyümölcsét. 1935-ben az egyesület át-
költözhetett az új otthonába, a Tatai úti 
sporttelepre. Az új sporttelepen labdarú-
gó pálya, 30 méter hosszú, 400 fedett ülő-
hellyel, beépített központi fűtéssel, társal-
góval, irodával, öltözővel ellátott vasbeton 
tribün és 5 szépen felszerelt teniszpálya lé-
tesült. Még ebben az évben 7 méter széles 

és 200 méter egyenes szakasszal bíró futópályát is létesítettek. A szépen fásított és par-
kírozott sporttelep az ország egyik legmodernebb sporttelepei közé tartozott.

Egyesületünk létesítmény helyzete véglegesen 1972-ben oldódott meg a XV. kerü-
leti Bánkút utcai Barátság Sporttelepre való költözéssel, ahol jelenleg is működünk.
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A TESI sportcsarnoka 1957.

Bánkút utcai 
sporttelep
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Az Egyesület  
szakosztályai

A Testvériség életét alapvetően meghatározó labdarúgó szakosztály krónikáját, mű-
ködését, hullámzó teljesítményét, illetve eredményességét, játékosaink fair-play mel-
letti mindvégig töretlen magatartását jelen kiadvány keretein belül önálló fejezetben 
mutatjuk be.

Birkózó szakosztály

Az egyesület egyik jelentős sikereket elért sportága a birkózó sport.
1910-től kezdve tagja volt a Magyar Atlétikai Szövetségnek, mely akkor még együt-
tesen intézte a nehéz- és könnyűatlétika ügyeit. A következő évben már megrendezte 
első országos birkózó versenyét. Ezen felbuzdulva három nagy egyesület – Törekvés, 
MÁV Gépgyár és Testvériség – olyan megállapodást kötött, hogy évenként felváltva 
rendeznek egymás között bírkózóversenyeket, a sportág fejlesztése céljából. A folya-
mat elősegítésére a Testvériség két díjat is alapított: a „Hermnann Sándor” és a „Test-
vériség SE” vándordíjat.
A Testvériség birkózó sportja évről évre fejlődött. Birkózóink: Papp József, Udvaros 
István, Magyar Ármin, Jankó István, Dömény István, Jedlicska László, Mikus István 
többszörös bajnokok, továbbá Pikulik Endre súlyemelő bajnok és rekorder, mind-
mind országos hírű sportemberek voltak.
Teljes virágzásában érte a birkózósportot a világháború, ami sajnálatos módon meg-
fosztotta legjobbjaitól. 1920-ban éled újra a birkózó sport, amelynek munkájában 
hervadhatatlan érdemeket szereztek Ujházi Kázmér, Zimányi Frigyes és Juhász Mihály,  
akik hosszú éveken át lelkes sportszeretettel vezették a birkózósport ügyeit. Áldoza-
tos munkájuk eredményeként a Testvériség birkózó szakosztálya rövidesen szépen fel-
virágzott.
Évről évre országos versenyeket rendeztek és birkózóink eredményesen vettek részt 
úgy a budapesti, mint a vidéki városok bajnokságáért kiírt versenyeken.
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Versenyzőinek kiválóságát a legjobban az jellemzi, hogy számos esetben voltak tagjai 
az országos válogatott csapatnak és végül az 1936. évi olimpiai keretbe két birkózón-
kat is beválogatta a szövetség.
A háború utáni idők legeredményesebb és legszebb sikereket elért birkózója Gyarma-
ti Pál többszörös vasutas bajnok, az 1930. évi brüsszeli szabadstílusú Európa-bajnok-
ság 2. helyezettje és az olimpiai válogatott keret tagja. Rátermettségét és kiválóságát 
igazolja, hogy úgy görög-római, mint a szabadstílusú birkózásban a legnagyobb ered-
ményeket érte el. 
Kiválóságunk volt még Bede Lajos magyar és vasutas bajnok, aki ezenfelül az if-
júsági birkózó sport oktatásával szerzett elévülhetetlen érdemeket. Szólni kell to-
vábbá Steider Jenő, Csepregi Kálmán, Wallachi Gyula, Schulcz Károly, Vágási 
Imre és Pintér Gyula vasutas bajnokról, aki olyan kiváló eredményeket nyújtott a 
válogatott mérkőzéseken, hogy ennek alapján az 1936. évi olimpiai csapat tagja 
lett és részt vett Berlinben az olimpiai küzdelmekben.

Kerékpár szakosztály

1912-ben állította fel az egyesület a kerékpár szakosztályt. Taglétszáma folyamato-
san növekedett, különösen a vasárnapi túrák váltak kedveltté a munkások körében, 
akik egyre többen kapcsolódtak be a különböző országúti versenyekbe. Kerékpáro-
saink kezdetben csak szórakozásként űzték, és csak később 1914-ben kezdték meg a 
sportág igazi sportkeretek közötti művelését. Az egyesület belépett a Magyar Kerék-
páros Szövetségbe, és 1914 júniusában a váci országúton megrendezte első kerékpá-
ros versenyét.
Kerékpárosaink részt vettek minden számottevő versenyen, ahol a feltörekvő fiatalok 
már megmutatták a jövőbeni reményekre jogosító képességeiket. Kiváló eredménye-
ket elért versenyzőnk Csőke Mátyás és Oláh Károly. Rajtuk kívül még Suhajda Má-
tyás ért el értékes eredményeket. Egyesületünket a kerékpárosok kiváló szerepléséért 
az MKSZ tiszteletdíjjal tüntette ki.

Ökölvívó szakosztály

1923-ban vezette be az egyesület az ökölvívó sportot. Bár ökölvívói sikeresen állták 
meg helyüket a mérkőzéseken, a Testvériségben ez a sportág mégsem tudott meg-
honosodni és 1928-ban a szakosztály beszüntette a működését. A szakosztály tag-
jai Poppel Alfonz szakosztályvezetővel együtt átmentek a B. Vasutas Sport Clubba és 
alapját képezték annak a nagyszerű ökölvívó gárdának, amely oly sok dicsőséget szer-
zett a vasutas sportnak.

Tenisz szakosztály

A vasutas teniszsport 1926-ban a Testvériség Sport Egyesületből indult el útjára. Az 
egyesület tenisz szakosztálya az Amerikai úti sportelepén épített teniszpályáján tar-
totta első mérkőzését a Debreceni Vasutas Sport Clubbal, és ettől az időponttól kezd-
ve áttértek a tenisz versenyszerű művelésére.
1930-ban tagja lett a Magyar Országos Lawn Tenisz Szövetségnek, részt vett a Pestvi-
déki kerület bajnokságaiban. 1935-től kezdve pedig Budapest kerületi bajnokságaiban.
A Testvériség teniszgárdája igen eredményesen vett részt 1936-tól kezdve a vasutas te-
niszbajnokságokban is, ahol úgy egyéni, mint csapatbajnoki számokban figyelemre mél-
tó eredményeket ért el. A MÁV Sportliga megbízásából két ízben rendezte meg az or-
szágos vasutas egyéni bajnoki versenyt. Az 1990-es években a Testvériség tenisziskola 
programjában kb. 50 fő vett részt. Tanévkezdést követően a környező iskolák tanulóit 
igyekszünk megnyerni ennek a szép sportnak. 

Sportrepülő szakosztály

Az egész vasutas sporttársadalomnak kellemes meglepetéssel szolgált 1929-ben a 
Testvériség azzal, hogy a vitorlázó repülő sport megvalósítása céljából megalakítot-
ta a sportrepülő szakosztályt. Az egyesület teljes megértéssel karolta fel e nemzet-
védelmi szempontból is jelentőségteljes sportot, úgyhogy a következő évben a MÁV 
igazgatóság és az AERO Szövetség anyagi támogatásával megépíthette a kiképzéshez 
szükséges két Zögling típusú siklógépet.
Ezekkel a munkálatokkal párhuzamosan gondoskodtak megfelelő repülőtérről a buda-
örsi Farkas-hegyen, ahol a repülőgépek tárolására hangárt építettek. Megindulhatott a 
rendszeres munka és pilótaképzés. Repülőseink egymás után szerezték meg az „A”, „B” 
és „C” vizsgákat. 1932-ben Falke-val, 1933-ban a repülő növendékek által épített har-
madik „Zögling” géppel, továbbá az ajándékként kapott nagy teljesítményű Grunau-
Bébbivel és végül 1936-ban a „Rhön-Adler” típusú második nagyteljesítményű vitorlá-
zógéppel bővítették repülőállományukat.

Felszállás előtt
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Ugyancsak a repülő sport fejlesztése érdekében 1932-ben az egyesület repülősport 
vándordíjat is alapított a legnagyobb magasságot elérő repülők részére. Repülőink kö-
zül Tariska Ferenc, Szabó István, Horvát Ferenc, Liszkai Sándor és Szabó Antal tűn-
tek ki kiváló teljesítményükkel.

Atlétika szakosztály

Az atlétika – bár a szakosztály az egyesület születésekor megalakult – megfelelő 
pálya híján csak lassan és egyenetlenül fejlődött. A háború előtti idők legszebb at-
létikai sikereit – Szabadkán 1914. augusztus hóban – a mozgósítás napján tartott 
vendégszereplésen értük el. Ezt követően a szakosztály működése a háború és gaz-
dasági okok miatt hosszú időre szünetelt. 
A szakosztály működése 1922-ben kelt újra életre. Nagyot lendített fejlődésén a fő-
műhely melletti Levente pálya létesítése, ahol a cserkész és levente ifjúság az atlétiká-
val is foglalkozhatott. Az atlétikát a levente egyesületek különösen szerették és támo-
gatták. Ekkor alakult ki a magja annak az atlétagárdának, amelyik 1931-től már szak-
szerű és céltudatos kiképzésben részesült, és sikeres szereplésével évről évre fokozatos 
fejlődésről tett tanúbizonyságot.
Atlétáik részt vettek a MASZ versenyén, valamint a Sportliga által kiírt vasutas csa-
patbajnokságon. Farkas Béla, Maurer József,  Nagy Sándor és Babincsák Mihály vas-
utas bajnokok kiváló eredményei reményt keltő zálogai voltak a további fejlődésnek.
1945 után Garamszegi szakosztályvezető vezetésével számos nagy versenyzője 
volt az egyesületnek, akik állandóan az élvonalban szerepeltek és hozták a dicsősé-
get a TESI-nek. Kezdve Marosi László 400-800 m-es síkfutóval (ötszörös magyar baj-
nok, harmicszoros vasutas bajnok, húszszoros magyar válogatott, 1949-es milánói és  

1941. Országos Bajnokság 3000 m, ötös csapat

bukaresti bajnok), folytatva Remete Rezső kalapács, diszkoszvető és súlylökő válogatot-
tal (többszörös magyar és vasutas bajnok), Mészáros Károly hosszútávfutóval, Farkas 
Béla 3000 és 5000 méteres magyar és vasutas bajnokkal, valamint Kósa István több-
szörös magyar válogatott és vasutas bajnokkal, aki birkózóként is megállta a helyét a vá-
logatottban.       
A szakosztály eredményei meghatározóak voltak a magyar atlétikai életben. 1992-ben 
például az ország 132 atlétikai szakosztálya közül a Testvériség szakosztálya a 8., 1993-
ban a 7., egy évvel később pedig a 13. helyen végzett. Versenyzőink számos magyar baj-
noki címet, helyezéseket értek el és a nemzetközi ver-
senyeken is öregbítették a Testvériség hírnevét.
Kiemelkedő versenyzőink: Zöld László hármasug-
rás (1979-80-ban ifi válogatott, 1981-től verseny-
ző-edző, 1989-ben a lipcsei nemzetközi versenyen 
3. helyezés), Nagy János ötpróba, Szirbucz Andrea 
hármasugrás, Kmetykó Mónika távolugrás, Bori 
Annamária 400 m, Kovács Péter súlylökés, Miltényi 
Gábor atléta és Zsigmond Kinga gerelyhajítás, aki a 
barcelonai olimpián is részt vett.   
1995-96-ban minőségi versenyzőink döntő része 
kivált tőlünk, átigazoltak más egyesületekbe, továb-
bá sérülés és egyéb okok miatt is lemorzsolódás kö-
vetkezett be. A hangsúly innentől kezdve a kerüle-
ti iskolák utánpótláskorú versenyzőinek nevelésére, 
versenyeztetésére tevődött át. A fiatal tehetségekkel 
Varga Péter edző, a fiatal gyermek- és serdülőkorú 
versenyzőkkel Prusinszki Erzsébet foglalkozott.   Zöld László

1988. Országos Bajnokság 4x100 m váltó 
(Szeleczy, Szirbucz, Kmetykó, takarásban Tézsla)

17
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 Vívó és turista szakosztály

1928-ban az egyesület megalakította a vívó, 1929-ben pedig a turista szakosztályát. 
Mindkét szakosztály rövid életűnek bizonyult, a turista szakosztály lényegében azo-
nos funkcióval, de más elnevezéssel működött tovább (természetjáró szakosztály).

Céllövő szakosztály

1930-ban alakította meg az egyesület céllövő szakosztályát. Lövészei annak dacára, 
hogy eleinte kezdetleges körülmények között, 2 lőállásos pályán gyakoroltak, sikere-
sen szerepeltek a vasutas bajnoki és egyéb versenyeken. A lőpályát hamarosan 7 lőál-
lásúra bővítették, ami biztosította a lövészek számának és eredményességének foko-
zatos javulását. A szakosztály tagjai közül 6 fő sikerrel végezte el a Lövész Szövetség 
bírói tanfolyamát.

Úszó szakosztály

1932-ben a vasutas sporttársadalom körében az úszósport iránt megindult érdeklő-
dés a klubot is magával ragadta és megalakította úszó szakosztályát. A fiatalság kö-
réből összetoborzott úszók a MÁV Sportliga támogatásával részint a Rudas-fürdő-
ben, részint a margitszigeti fedett uszodában tartották edzéseiket. Részt vettek a vas-
utas úszóversenyeken, ahol kezdőként, a korlátozott edzési lehetőségek ellenére szép 
eredményeket értek el.

Evezős szakosztály

A Testvériség evezős szak-
osztálya 1935-ben alakult 
meg. Saját csónakházunk volt 
az újpesti Népszigeten, ame-
lyet azonban 1929-ben le kel-
lett bontani, mert helyére a vá-
ros kompkikötőt épített. Így a 
tagok bércsónakházba mentek 
mindaddig, amíg 1932-ben 
a főműhely vízicserkészeinek 
ugyancsak a Népszigeten lévő 
csónakházát átvették, amelyet 
renováltak és kibővítettek.

A szakosztály tagjai ebben az 
időben ezt a sportágat 6 csó-
nakkal és egyelőre csak szó-
rakozás jelleggel űzték. Az 
egyesületnek minden törekvé-
se arra irányult, hogy az öltö-
zőhelyiségek és csónak férőhe-
lyek szaporításával minél több 
egyesületi tag foglalkozhasson 
e szívet lelket melengető, üdí-
tő sporttal.

 
Torna szakosztály

A férfi szakosztály 1938-ban, a női 1946-ban alakult. A merítési bázist az Istvántelki 
Főműhely dolgozói, gyermekei és az ipari tanulók szolgáltatták. 1947-ben már ko-
moly munka folyt a torna szakosztály edzésein. Férfi és női tornászaink hamarosan 
tornabemutatókon szerepeltek, és 1948-ban országos vasutas versenyen vettek részt 
(Zoller Mária I. hely).
1949-ben a házi versenyeken új versenyzők tűntek fel, nevezetesen: Beregszászi, 
Senkir, Huber Éva, Puskás Mária, Honti Mária és Zoller, akinek tehetsége mindjob-
ban kibontakozott. 1954-ben a női tornászok új edzőt kaptak Farkasné Inotai Ildikó 
személyében, aki mint versenyző is az élmezőnyben szerepelt. 

Az evezős szakosztály versenyhajói

1953. augusztus 20. Népstadion megnyitó, a Testvériség SE tornászai1932. A TESI vízitelepe
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A torna szakosztály szakmailag és rész-
vétel tekintetében is fokozatosan fejlő-
dött. Az 1954-es országos minősítő ver-
senyen 13-an érték el a minőségi szintet. A 
szakmai fejlődés az országos bajnokságo-
kon elért helyezésekben, a válogatott ke-
retbe kerüléssel, valamint a nemzetközi és 
egyéb szereplésekben egyaránt megmutat-
kozott. Tornászaink létszáma 1954-ben 
80 fő volt.
Érdemes megemlíteni, hogy a Testvériség 
SE tornászai 1953-ban részt vettek a Nép-
stadion megnyitó ünnepségén, ahol tor-

nabemutatót tartot-
tak, és közös élőképet 
mutattak be. 1956 
áprilisában pedig az 
Erkel Színházban ke-
rült sor nagyszabá-
sú dísztorna bemu-
tatóra Zoller Mária 
részvételével, a MÁV 
Szimfónikus Zenekar 
kiséretével.

Sakk szakosztály

1946-ban a II. osztályban indult a Testvériség csapata Szabó István sakktárs vezeté-
sével, ahonnan azonnal felkerült az I. osztályba. A csapatot 16 játékos alkotta. 1949-
ben beneveztünk a „Népszava Kupa” sakk csapatversenybe. A 69 induló csapat közül 
harmadikok lettünk. A csapat tagjai: Herold István, Bánhegyi Miklós, Hunyadvári 
László, Gábor György, Pókai Nándor, Ebneth Sándor, Kárpáty István és Ilyés End-
re, valamennyien vasutasok.
Ma sok szó esik az esélyegyenlőségről. A Testvériségben már 1951-ben tettek az ügy 
érdekében. Ekkor 4 női sakkjátékosunk volt, nevezetesen: özv. Bory Ottóné, Hénsch 
Irén, Ilyés Endréné és Borsos Lászlóné. 1952-54 között sakkjátékosaink egyénileg 
szépen fejlődtek, Herold István, Gutter Oszkár, Kun Gyula, Palotai Edqár, Ladányi 
László, Zombori Gyula, Pál Ferenc, Hegedűs Lajos, Papp György, Szabados László 
és Hajmási József megszerezte a II. osztályú minősítést, Gutter Oszkár az I. osztályú 
minősítést is abszolválta.

1955. Honti Mária gerenda gyakorlata

Súlyemelő szakosztály

A súlyemelő szakosztály 1950-ben alakult. Az akkori elnök Seben Péter Úr a Jármű-
javító egyik dolgozóját, Orvos Andrást kérte fel a szakosztály megalakítására. Orvos 
András Apáti Mártonnal karöltve kezdte el a munkát és a kezdeti nehézségek ellené-
re szép sikereket értek el.

Az első kiemelkedő eredményeket Fazekas János, Harmati Vince, Mózes István és 
Sebestyén József érték el. Fazekas János tizennyolcszoros ifjúsági csúcstartó volt.

Magyar súlyemelő válogatott a 60-as évek elején

Súlyemelő csapatunk az 50-es években

1958-59. Fazekas János  
tizennyolcszoros országos ifjúsági csúcstartó

1958. Zoller Mária 
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Később a 60-70-es években Bakos Károly, Szarvas Gábor, Fedelevics György, Nagy 
Róbert, Kütsán Tivadar, Csitneki Péter értek el nagyszerű sikereket, Országos Baj-
nokságokon, Európa-bajnokságokon, Világbajnokságokon és az Olimpiákon.

Bakos Károly 82,5 kg-os súlycsoportban, lökésben világbajnok, összetettben több-
ször is volt az első hatban nemzetközi versenyeken. Szarvas Gábor olimpiai IV. helye-
zett, EB-n, VB-n többször állt a dobogó második, harmadik helyén.
Fedelevics György megjavította a világcsúcsot 60 kg-ban.

A 60-as évek súlyemelő sikercsapata

Szarvas Gábor és Orvos András

Bakos Károly világbajnok

Orvos András sikeres edzői karrierjét a 60-as évek végétől a nemzeti válogatottnál 
folytatta. Az akkori OTSH vezetése felkérte szövetségi kapitánynak a nemzeti válo-
gatott élére.

Több mint húsz éven keresztül irányította a válogatottat, ahol két olimpiai bajnokot – 
Földi Imre, Baczakó Péter – valamint számos világbajnokot, Európa-bajnokot, helye-
zettet készített fel. A mai napig a legeredményesebb edző a sportágban!
Bandi bácsi válogatott kerethez való távozása után, az edzői feladatokat Márkus  
Tivadar, Szarvas Gábor és Kütsán Tivadar látták el. Az Ő irányításuk alatt a 70-80-as 
években folytatódott a súlyemelő szakosztály sikeres szereplése a hazai és a nemzet-
közi versenyeken.

A 80-as évek sikercsapata

Orvos Bandi bácsi súlyemelő iskolája a 90-es években
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Ebben az időszakban ifj. Orvos 
András, Végi Imre, Hanzlik Zoltán, 
Kovács János, Malina Mihály, Manyik 
Károly, Boros Mihály, Nagy Attila, 
Krizsán Imre, Krucsó Lajos, Almádi 
Rudolf, Komjáti János, Kálai István 
sporttársak értek el kiemelkedő 
eredményeket különböző korosz-
tályokban országos és nemzetközi 
szinten.
Ifj. Orvos András több mint tíz 
évig volt a válogatott tagja, ahol vi-
lág- és Európa-bajnokságokon ért el 
figyelemre méltó eredményeket.
Végi Imre nyolc alkalommal hódította el az országos bajnoki címet, ifi, junior, és fel-
nőtt korosztályban, többszörös országos csúcstartó volt a különböző korosztályok-
ban. Alap világcsúcstartó 1978-ban 100 kg-os súlycsoportban.
Az 1980-as EB-n ezüstérmes szakításban, valamint ötödik helyezett összetettben. 
Versenyzői pályafutása befejezése után Apáti Mártonnal közösen vezették a szak-
osztályt tovább. A 90-es években Landeszmann Tibor és Pataki Attila képviselte 
szakosztályunkat méltóképpen hazai és nemzetközi versenyeken.
Pataki Attila Junior EB-n ért el VI. helyezést, valamint többszörös országos és diák-
olimpiai bajnok. Landeszmann Tibor különböző korosztályokban halmozta a sikere-

Kütsán Tivadar többszörös magyar bajnok Almádi Rudolf többszörös magyar bajnok

Dr. Bogori György többszörös korcsoportos magyar bajnok

Pataki Attila nemzetközi súlyemelő versenyen

Végi Imre válogatott kerettag edzés közben Végi Imre CsB II. helyezett

Végi Imre súlyemelő magyar bajnok

Bakos Jani bácsi  
súlyemelő sportiskolája
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ket, számos országos és diákolimpiai címet szerzett, valamint tizenhatszoros orszá-
gos csúcstartó. Felnőtt VB-n V. helyezést, EB-n  IV. helyezést ért el.
Apáti Márton nyugdíjba vonulása után 1992-ben Végi Imre vette át a szakosztály irá-
nyítását, amit a mai napig betölt.

Szombathelyen 1992-ben a Vasutas EB-n 
Landeszmann Tibor és Pataki Attila kép-
viselte a szakosztályunkat. Mind a két ver-
senyzőnk a kiemelkedő II. helyezést érte el a 
súlycsoportjában. A felnőtt EB-n 1994-ben 
Landeszmann Tibor a VI. helyezést, a Junior 
EB-n pedig a IV. helyezést érte el, miközben 
megjavította a lökés országos csúcsát.
Az elkövetkező években Kovács Roland a kü-
lönböző korosztályokban 23-szor javított or-
szágos csúcsot és lett többszörös országos és 
diákolimpiai bajnok.
Napjainkban Schneider Róbert és Gráner 
Zoltán, valamint a közvetlen utánpótlás ér 
el kiemelkedő eredményeket. Schneider Ró-
bert serdülő, ifi, junior és felnőtt korosztály-
ban vívta ki magának az „Ezüstember” címet 
a rengeteg második helyezésével. Sokan örül-
nének ezeknek az eredményeknek, de Robit 
ez nem vígasztalja.

Kovács Roland a bajnok

Landeszmann Tibor a csúcson

Kovács Roland saját nevelésű nemzetközi szintű versenyző

Jelenleg a legeredményesebb sportolónk Gráner Zoltán, aki 1996 óta rengeteg győ-
zelmet, helyezést ért el hazai és nemzetközi versenyeken. Többszörös országos baj-
nok, diákolimpiai bajnok és országos csúcstartó. 

Eredményei:
U-16-os EB-n VI. hely,
2005-ben Junior EB-n IX. hely,
2006-ban  EU Bajnokságon összetettben 

III. hely, szakításban II. hely, 
Felnőtt EB-n  X. hely. 
Főiskolás VB-n  IV. hely,

2007-ben Felnőtt EB-n XIII. hely,
2008-ban Felnőtt EB-n X. hely,
2009-ben Felnőtt EB-n XI. hely.

A Testériség SE utánpótlás csapata

Gráner Zoltán a Tesi saját nevelésű nemzetközi 
szintű versenyzője

Gráner Zoltán Kazincbarcika,  
Opel-kupa
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A közvetlen utánpótlás akikre építhetünk, már most bontogatja szárnyait, Vaskó  
Richárd, Kiss Gergő, Simon Bence, Simon Áron, Hegedűs Dániel a serdülő OB-n és 
az Országos Diákolimpián már értek el második és harmadik helyezéseket. Ezek az 
eredmények bíztatóak a jövőre nézve.
A 2009. október 30-31-én Oroszlányban megrendezett Serdülő Országos Magyar 
Bajnokságon Vaskó Richárd és Simon Bence az első helyen, Kiss Gergő és Simon 
Áron a 2. helyen, Hegedűs Dániel a 3. helyen végzett. Mindegyik versenyzőnk feláll-
hatott a dobogó valamelyik fokára.

Röplabda és asztalitenisz szakosztály

Az 1950-es években alakult új szakosztályok közül a röplabda 1956-ban az NB I-be 
jutott fel, az újonnan alakult asztalitenisz az NB II-ig jutott.

Asztalilabdarúgó szakosztály

Asztalilabdarúgó szakosztályunk több mint 4 évtizede működik. NB I-es csapatunk 
sikersorozata közel negyedszázada tart. A bajnoki cím megvédése asztalilabdarúgóink 
számára kötelező feladat. A 2004-es bajnokcsapat tagjai: Béres László, Földi Pál, 
Tyukodi György, Lutor Csaba, Vágó László és Debreceni Attila.

Serdülő csapatunk Sturovóban

Súlyemelő szakosztály serdülői pihenőidőben

Az országos egyéni baj-
nokságok során szinte 
soha nincs győzelmi do-
bogó TESI játékos nél-
kül. Béres László 1991 és 
1994 között kétszer má-
sodik, kétszer pedig har-
madik helyen végzett. Föl-
di Pál 1991-ben országos 
bajnok, 1993-ban máso-
dik lett. Tyukodi György 
1992-ben nyert országos 
egyéni bajnokságot. 

Az 1994-es Európa-bajnokság csapatbajnoki címét Magyarország szerezte meg, 
miután a döntőben 18:6-ra legyőzte Románia válogatottját. Az Európa-bajnok 
magyar csapat 5 játékosából 3 fő képviselte a Testvériséget (Béres László, Földi 
Pál és Lutor Csaba). Az Európa-bajnokság egyéni küzdelmeiben Földi Pál bronz-
érmet nyert.

Vitorlás szakosztály

1988 közepétől a Balatonon kezdte meg működését a vitorlás szakosztály.  A hajó-
kat Tihanyban tárolták. A szakosztály jellemzően önfenntartó volt, amit a viszony-
lag magas tagdíjfizetés mellett az Isotechnik Kisszövetkezet anyagi támogatásával tu-
dott megvalósítani.

A BEK győztes csapat

Asztalilabdarúgó csapatunk
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Kézilabda szakosztály

Az 1990-es években a szakosztály 110-120 fő közötti létszámmal, 6 csapatban, 
6 mellékfoglalkozású kézilabdaedző irányításával végezte tevékenységét. A csapatok 
természetes módon egymásra épültek. A férfi felnőtt csapat a Budapest I. osztályban 
szerepelt. A férfi ifjúsági csapat fő funkciója a bajnokságban való eredményes szerep-
lés mellett a felnőtt utánpótlás biztosítása, a fiú serdülő csapaté pedig az ifjúsági csa-
pat utánpótlásának biztosítása volt.

1948. A TESI NB I-es nagypályás kézilabda csapata

1962. A TESI NB II-es női kézilabda csapata

A női csapatok felépítése hasonló volt. A felnőtt csapat a Budapest II. osztályból visz-
szakerült az I. osztályba. A női ifjúsági csapat 1992-ben részt vett az olaszországi 
Teranoban rendezett Nemzetközi Kézilabda Utánpótlás Fesztiválon. A leány serdü-
lő csapat legfőbb feladata az utánpótlás nevelés és a sportág megszerettetése a fiata-
lokkal.

A TESI NB II-es férfi kézilabda csapata

A TESI jelenlegi női kézilabda csapata
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Természetjáró szakosztály

A természetjáró szakosztály a 90-es években mintegy 50 fővel rendkívül aktívan mű-
ködött. Gyakorlatilag hetenként szerveztek túrát. Az ún. Társadalmi Erdei Szolgálat-
ban is az élenjárók közé tartoztunk évi 15-20 túrával. Az utánpótlás érdekében éven-
te 10-12 nyílt túrát szerveztünk. 
Tekintettel arra, hogy a létszámunk 2/3-a vasutas, az Egyesületünk alapító tagja a 
Vasutas Természetjáró Szövetségnek. Az együttműködés kapcsán a létszámunk ará-
nyában évente 6 db 50%-os menettérti kedvezményt vehettünk igénybe. Programja-
inkból kiemelkedtek a Törekvés SE, Reményi Pál által szervezett kellemes, családias 
hangulatú túrák.
Programjaink változatossága érdekében 1993-ban együttműködést alakítottunk ki a 
MÁV Utasellátó SC természetjáróival, valamint az Istvántelki Főműhely nyugdíjasaival.

Galambász szakosztály

1992-ben a galambász szakosztály létszáma 42 fő volt, jelenleg 32-en vannak. 
A B.15. Testvériség Galamb-és Kisállattenyésztő Egyesület évente egy alkalommal több 
napos kiállítást tart a Csokonai Művelődési Házban. A kiállításokat (300 galamb, nyu-
lak, baromfiak és díszmadarak) rendkívül nagy népszerűség övezi. Az 1993-ban meg-
rendezett országos kiállításon a szakosztály több tagja igen eredményesen szerepelt. 
A sok díjazott közül is kiemelkedett Henschl Antal galambja, ami nemzeti díjas lett. 
Ez volt a legmagasabb díj a kiállításon, ahol 2600 galamb volt kiállítva.
Jellemzően évi 3 alkalommal házi röpversenyt rendeznek és természetesen az orszá-
gos röpversenyen is részt vesznek. A 2000. évben pl. a házi verseny győztesei Horváth 
Pál, Schneider Gyula és Veres István voltak.
A Testvériség SE B.14. Postagalamb szakosztály mintegy 16 fővel működik és a ke-
rületi versenyektől kezdve a Magyar Nemzeti Bajnokságon keresztül a Közép-euró-
pai Nemzetközi Versenyekig bezárólag mindig rendszeresen indul. A versenyeken el-
ért szép eredményeknek se szeri, se száma.

Biliárd szakosztály

1992 tavaszán egy csapattal alakult meg az egyesület biliárd szakosztálya. A követke-
ző évben létrejött a második csapat is. A siker gyorsvonati sebességgel érkezett, az első 
csapatunk közvetlenül a megalakulást követő 1992/1993-as évadban második helyen 
végzett a Magyar Pool Biliárd csapatversenyében. A csapat tagjai egyéni versenyszám-
okban is kimagasló eredményeket értek el, különös tekintettel Nagy Zsoltra. Említést 
érdemel, hogy az 1993. évi angliai világbajnokságon a Magyar Pool Biliárd csapatában  
3 fő a TESI részéről képviselte a magyar színeket.

Autós szakosztály

1993. év elején 8 fővel (2 fő versenyző és 6 fő versenyszerelő) OIL-TRANS-
TESTVÉRISÉG elnevezéssel alakították meg az autós szakosztályt. Az 1993. évi 
Rally I. osztályú bajnokságon 86 induló közül a 7. helyet szereztük meg, ami dicsé-
retes teljesítmény. Ez a szakosztály is teljes mértékben önálló működésű. A verseny és 
edzőautót az OIL-TRANS Kft. bocsátotta rendelkezésre. A sikeres szerepléshez hoz-
zájárult, hogy a TESI lehetővé tette a  sporttelepen lévő autószerelő műhely használa-
tát. A versenyzéshez, illetve a technikai sport műveléséhez szükséges  jellemzően ma-
gas költségeket az autószerelő műhely „külső” munkák elvégzésével teremtette elő.
 



Az elmúlt évszázad krónikájához hozzátartozik, hogy 1993-ban megszűnt az egye-
sület bázisintézménye, az Istvántelki MÁV Főműhely. Sorsfordító év ez a TESI 
életében. A bázisintézmény megszűnése az egyesület méretét, szerkezetét, gazdál-
kodási és működési feltételeit alapvetően változtatta meg, sajnálatos módon negatív 
irányba.
Az anyagi források beszűkülése a versenyszakosztályok számának kényszerű csök-
kentéséhez, s ezáltal a sportolói létszám fogyatkozásához vezetett. Ebben az időszak-
ban 600 igazolt sportolója volt az Egyesületnek, 8 verseny és 2 tömegsport szakosz-
tály működtetése mellett. Az Egyesület elnöksége a versenysport kényszerű karcsúsí-
tását a tömegsport szakosztályok növelése révén igyekezett ellensúlyozni. A verseny 
és tömegsport szakosztályok közötti arány jelentősen eltolódott az utóbbi javára. Ki-
alakult a mintegy 400 tagból, 6 verseny és 4 tömegsport szakosztályból álló jelenle-
gi struktúra.
Az anyagi biztonság 84 éves korszaka a biztos anyagi támasz 1993-ban történt meg-
szűnésével lezárult. Helyébe a talpon maradásért, a sporttevékenység, illetve a műkö-
dés fenntartásáért folytatott küzdelem időszakába lépett. Az Egyesület jelenlegi ve-
zetése immár 16 éve mindennapi gondokkal küszködik és  mindent megtesz az elért 
eredmények konzerválásáért, a működési feltételek megteremtéséért.



A TESI  
labdarúgásának  

története
A Testvériség Sport Egyesület tulajdonképpen a labdarúgó sport szervezésével kezdte 
meg a működését 1909-ben. Az első komolyabb mérkőzést a kolozsvári V. S. K. csapa-
tával játszottuk.
1910-ben beneveztünk az MLSZ bajnokságba. 1913-ban megnyertük a soproni Szé-
chenyi Kupát, 1915-ben már a II. osztályú bajnokságért küzdött a csapat. Ugyaneb-
ben az évben a nagyszerű ifjúsági gárda megnyerte az I. BP. bajnokságot, 1916-ban 
pedig a vigaszdíjat.
Első csapatunk 1919-ben megnyerte az MLSZ által kiírt II. osztályú hadibajnoksá-
got, 1921-ben pedig a Széchenyi László vándordíjat.
Labdarugóink rendszeresen részt vettek az UTE által alapított Ládányi vándordíj-
ért, a Corinthina díjért, a Magyar Kupért és a Vasutas Serlegért folytatott díjmér-
kőzéseken.
Labdarúgóink sportszerető amatőr szellemét nem bontotta meg az 1920-as évek má-
sodik felében jelentkező profi láz sem. A csapat együtt maradt és 1926-ban már az 
I. osztályú egyesületek sorába került.

A Testvériség SE Magyarország Amatőr Bajnokcsapata 1928.
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A Testvériség labdarúgói 1929-ben

A Testvériség labdarúgói 1932-ben

Az év Testvériség labdarúgói 1933-ban: Pénzváltó, Szűcs, Steer

A csapatban uralkodó igazi amatőr szellem párosulva az erős akarattal és lelkesedéssel 
hamarosan meghozta a jól megérdemelt diadalt: 1927-28-ban megnyerték a Budapest 
Amatőr Labdarúgó Bajnokságot és a vidéki bajnokokkal lebonyolított körmérkőzés 
után a Magyarországi Amatőr Labdarúgó Bajnokságot.
A MÁV Sportliga magalakulása után labdarúgóink részt vettek a vasutas bajnoki 
mérkőzéseken. A hazai mérkőzéseken túl külföldön is rendszeresen szerepeltek. A 
külföldi túramérkőzések közül kiemelkedik az 1929-ben Kassán aratott két győze-
lem, melyet az akkor igen jóhírű két kassai csapat ellen értek el.
Játékosaink közül ki kell emelni Berkes József, Fridrich János, Kraisel Sándor felnőtt, 
Sándorfi (Steer) Gyula és Jávor Mihály ifjúsági labdarúgókat, akik több ízben vol-
tak országos és a vasutas válogatott csapat tagjai. A labdarúgók között számos olyan 
sportoló volt, aki 10-15 évnél hosszabb ideig játszott a TESI-ben.
Az 1930-as évek elején több élvonalbeli játékosunk szinte azonos időben öregedett 
ki, ezért labdarúgóink eredményei ingadozóbbak lettek. A lendületesen fejlődő orszá-
gos labdarúgó mezőnyben nem tudták a szintet tartani, emiatt a 40-es évek közepé-
ig kénytelenek voltak megelégedni szerényebb helyezésekkel. A labdarúgás szeretete 
azonban győzött, és labdarúgóink később megtalálták azt az utat, amely az országos 
labdarúgó sport legjobbjai közé vezetett.
A Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzeti Bajnokság I. osztályába sorolt 14 csapa-
ton kívül a budapesti csapatokat több osztályba sorolta. Csapatunk a minőségi első 
osztályú csoport egyikébe került. Kiváló együttesünk mérkőzésről mérkőzésre növel-
te a bajnoki pontok számát, és az 1945-46-os évadban megnyerte csoportjában a baj-
nokságot. A tavaszi forduló befejezése után a négy budapesti csoport győztese kör-
mérkőzést vívott az NB I-be jutásért.
Ezeken a döntő jellegű mérkőzéseken mutatkozott meg a maga teljességében a csapat 
kiváló felkészültsége és sportszerűsége. Elhárítva a különféle sportszerűtlen ajánlato-
kat, valamennyi osztályozó mérkőzését tökéletes csapategységben, teljes erőbedobás-
sal küzdötte végig.
Az utolsó előtti sorsdöntő osztályozó mérkőzésre Kispesten került sor, a Kistext csa-
patával. Zsúfolt különvonat vitte a műhelyből a szurkolók ezres táborát és kedvenc 
csapatát a döntő mérkőzésre. Rendkívül heves és újabb „kísértéssel” fűszerezett mér-
kőzés volt, de ismét győzött a sportszerűség. A csapat tagjai előtt egyetlen közös cél 
lebegett, legjobbnak lenni a jók között. A heves küzdelemből végül is 2:0-ás győze-
lemmel került ki csapatunk és Budapest bajnokaként vonult le a pályáról.
A győzelem megnyitotta az utat az ország legjobbjai, a Nemzeti Bajnokság első osztá-
lyában játszó csapatok közé. Ilyen eredményt csak az egymással és a vezetőkkel jól össze-
forrt, kitűnő testi és lelki felkészültséggel rendelkező együttes tud elérni. A csapat tagjai 
méltók lettek az országos amatőr bajnokságot nyert elődeikhez, sőt felül is múlták azok 
teljesítményét. Megérdemlik, hogy a nevüket feljegyezzük: Borsai László, Juhász Dezső, 
Kupi Károly, Herr József, Herde Gábor, Forró Imre, Garamszegi Mihály, Trenovszki 
Zoltán, Jávor Mihály, Lekefi Ferenc, Gyömbér János, Tinelli László és Tarr József labda-
rúgók. A csapat Szabó Béla intéző vezetésével volt részese a nagyszerű sikernek.
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A sikersorozat azonban megtorpant, a csapat lejtőre került. Sokan úgy vélték, hogy 
az előkelő környezetben új vezetőség és megfelelő erősítés szükséges. Ezek az elkép-
zelések azonban nem realizálódtak. Megbomlott a csapat egysége és kapcsolata a ve-
zetőséggel. Mindezek következményeként a csapat nem tudott helytállni a legjobbak 
versenyében. Néhány évig az időközben megszervezett NB II-ben játszottunk, majd 

több játékos távozása és kiöregedése után visszakerültünk a Budapest Bajnokságért 
küzdő első osztályba. 1957-ben egy pont híján nem kerültünk be az NB III-ba. 
A Magyar Népköztársasági Kupában 1966-ban a negyeddöntőig jutottunk el, ahol az 
FTC-től kaptunk ki, ami kimagaslóan szép sikernek mondható.
Az ezt követő években a Bp. Bajnokság különböző osztályaiban játszott a csa-
pat. 1990-91-ben a Bp. II. osztályában a II. helyen végzett, majd 1992-1993-ban 
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1953-54. A Testvériség labdarúgó csapata

A Testvériség labdarúgói 1959.

megnyerte a II. osztályú bajnokságot. A bajnokságban játszottak többek között 
Bíróczki Attila, Túri Tamás, Szigeti Károly, Szabó Péter, Németh Gábor, Hor-
váth László, Telek Csaba, Horváth Ferenc, Tőke Béla, Nagy Péter, Németh Zol-
tán, Sindel András, Molnár Ferenc, Lakatos Miklós és Fodor Sándor. Edzők: 
Pócsi László és Németh János, a labdarúgó szakosztályvezető: Furman Imre.

Sajnos a következő évben kiesett a csapat az első osztályból, de csak egy évre, ugyan-
is az 1995-1996-os bajnokságot ismét megnyerte és feljutott az első osztályba. A játé-
kosok, akik kiharcolták a feljutást: Halász Zoltán, Szabó Attila, Nagy Attila, Biróczki 
Attila, Tőke Béla, Nagy György, Horváth László, Telek Csaba, Németh Zoltán, 
Nagy Péter, Pócsi Zoltán, Kiss Zoltán és Szabó Gábor. Az edző Pócsi László és Éles 
György, a szakosztályvezető Németh János volt. A csapat hullámzó teljesítményét mi 
sem mutatja jobban, minthogy egy év első osztály után ismét jött a II. osztály egé-
szen 2000-ig.
Ekkor ismét aranyérmes lett a csapat. Játszott többek között Szántó Tamás,  
Gyűrű Lajos, Németh Attila, Németh Károly, Németh Zoltán, Kovács Krisztián, 
Rózsa Sándor, Kósa László, Kiss Róbert, Biróczki Attila és Szabó Gábor. A csapat 
edzője Szabó Csaba, szakosztályvezetője Németh János volt.
Csupán egy évad következett az I. osztályban. A csapat a hetedik helyen végzett, ám 
a következő évben ismét jött a II. osztály és az újonnan bevezetett BLSZ I/B osztály. 
Itt a csapat szintén váltakozó sikerrel szerepelt, általában azonban az élmezőnybe tar-
toztunk.
Jelenlegi játékos állományunk a teljesség igénye nélkül: Nagy János, Csató Andor, 
Nagy Richard, Németh Károly, Horváth Ferenc, Gyüre Béla, Szabó Ferenc, Kaiser 
Tamás, Galambfalvi Zoltán, Nagy Péter, Németh Attila, Paplanos Gellért, Szabó  
István, Horváth László, Salamon Gábor, Séfer Tamás, Juhász Zsolt, Sivák Máté,  
Takács Gábor és Nagy Attila. Edző Gyűrű Lajos és Éles György, szakosztályvezető 
Németh János.
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Landeck 1990. A nyertes felnőtt csapat



A következőkben felsoroljuk azokat az edzőket, akik a TESI elmúlt évszázada lab-
darúgását szakmailag irányították és tevékenységükkel jelentős részt vállaltak a sike-
rekből. Labdarúgó edzők: Kiss Árpád, Varga Kálmán, Maksó József, Sándor Ró-
bert, Hutter Dezső, Mayer Tibor, Németh Károly, Pál János, Németh János, Struhár 
Tibor, Sós István, Sztraka Pál, Polgár András, Váradi György, Takács Jenő, Szabó 
Csaba, Kósa László és a mostaniak Gyűrű Lajos, Éles György, Giba László, Szőke 
Józsefné és Katona Tamás.
Itt kell megemlíteni néhány régi játékost, többek 
között Illés Józsefet (az egyesület jelenlegi elnö-
két), Rimár Jánost (a sporttelep volt gondnokát), 
Gulácsi Györgyöt (az Old-Boys csapat jelenlegi já-
tékos edzőjét), Takács Jenőt, aki pár évvel ezelőtt 
még a csapat edzője volt, Szabó Csabát (szintén 
volt a csapat edzője), Kósa Lászlót, aki játszott 
és egyben edzette is a csapatot 1998-1999-ben. 
Pócsi László, Mayer Tibor, Furman Imre, Sós Ist-
ván, Maksó József, Madarász Csaba, Gál Károly 
és Bíróczki Attila következik a sorban, valamint 
Tőke Béla, Nagy Péter és Németh Attila, akik 
több mint 20 éve kezdték a labdarúgást a Testvériségben és a mai napig is aktív játé-
kosok a felnőtt csapatban.
A Testvériség SE 1990-ben sok év után újból indított II. csapatot, azzal a szándék-
kal, hogy az első csapatból kiöregedő, de még játszani kívánó játékosok és az ifiből 
feljutó fiatal játékosok ne szakadjanak el a klubtól. Ugyanakkor fő funkciója, illetve 
fela data lett a játékosok kinevelése az első csapat számára. Ez a vegyes összetételű csa-
pat említésre méltó, szép sikereket ért el. 1998-1999-ben megnyerte a Tartalék Csapa-
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A TESI jelenlegi felnőtt labdarúgó csapata

A Nagy, Németh, Bíróczki hármasfogat

tok Bajnokságát, majd 1999-2000-ben a Bp. IV. osztályú bajnokságot. 2000-2001-ben 
a Bp. III. osztályban a második helyen végeztek. 2002-2003-ban ismét visszaállí-
tották a Tartalék Bajnokságot, amit a csapat újra megnyert. 2003-2004-ben bronz, 
2004-2005-ben pedig ezüstérmet szereztek. A soron következő években is általá-
ban az élcsoportban végeztek. Jelenleg az ötödik helyen állnak, edzőjük Éles György.  
Jelenlegi játékos állományunk a teljesség igénye nélkül: Tőke Béla, Vanyó László, 
Nagy Attila, Besenyei Soma, Katona Dániel, Humenszky József, Ungi Gergely,  
Orbán Csaba, Hídvégi Zoltán, Fülüp Dániel, Balász András, Illés Zoltán, Szánthó 
Zoltán, Nagy István, Rodriguez Nelson, Horváth László, Friedman Péter, Gyenge 
Krisztián, Előd Zoltán,Varga Roland, Polonyi Imre és Tóth Ferenc.

Az utánpótlás nevelésére a Testvériség labdarúgó szakosztály vezetése mindig nagy 
hangsúlyt fektetett. Az évek folyamán nagyon sok játékos került magasabb osztályú 
csapatokhoz. Több labdarúgónk játszott évekig NB-s csapatoknál, nevezetesen: Fekete 
Bertalan MTK, Németh Zoltán MTK, Németh Attila Újpest, Laczkovics Zoltán, hogy 
csak a legismertebbeket említsük.

Jelenlegi felnőtt tartalék csapatunk

2002-2003. Tartalék Bajnokság bajnokcsapat

41



A gyerekekkel UEFA „D” és „B” licenccel 
rendelkező edzők foglalkoznak: Giba László, 
Szőke Józsefné és Katona Tamás. Jelenleg há-
rom korosztályban mintegy 80 gyerek ismer-
kedik a labdarúgás alapelemeivel, szépsé gei-
vel. Fő célunk, hogy elsősorban megszeres-
sék a gyerekek ezt a gyönyörű sportágat és 
egészségesen fejlődjenek, a tehetségesebbek 
pedig vagy felsőbb osztályban vagy pedig fel-
nőtt csapatunkban folytassák labdarúgó pá-
lyafutásukat.
A Testvériség SE igazán rangos nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhet. 1990-
ben először hívtak meg minket, az akkor még Vasutas Amatőr Európa Kupának ne-
vezett tornára az ausztriai Landeckbe, ahol 14 ország 26 csapata vett részt. Az első 
helyezettnek járó kupát Kreisky osztrák kancellár ajánlotta fel. Ádáz csatában sike-
rült nyernünk. Az értékes trófea azóta is elnökünk irodáját díszíti. A következő évben 
címvédőhöz méltó játékkal ismét nyertünk, 1993-ban harmadikok lettünk.
A következő évben az olaszországi Caorleben rendezték meg a tornát, itt 26 csapat in-
dult és mi a negyedik helyen végeztünk. 1995-ben Landeckben ezüstérmesek lettünk, 
majd ismét Caorle következett, ahol 1996-ban az ötödik, 1997-ben negyedik helyen 
és 1998-ban végre ismét az első helyen végeztünk.

1999-ben Landeckben ezüstérmet szereztük, majd 2000-ben Caorleben aranyat.
2002-ben egy új helyszín lépett be, ekkor ugyanis a hollandiai Utrecht adott otthont 
a tornának, ahol ezüstérmesek lettünk. 
2003-ban ismét új helyszínen Horvátországban Porecben került megrendezésre  
a torna, ahol az ezüstérmet sikerült megszerezni és ezt a bravúrt 2005-ben Caorleben 
megismételtük.
2006-ban Horvátországban Rovinjban sikerült megint a dobogó legmagasabb foká-
ra felállnia csapatunknak.
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Jelenlegi utánpótlás csapatunk

1998. Testvériség Caorle I. hely

Végül, de nem utolsó sorban említést érdemel a Testvériség Old-Boys csapata, amely-
nek jelenlegi csapatvezetője Gulácsi György.
A csapat jelenlegi tagjai: Bede Mihály, Farkas Győző, Gulácsi György, Hegedűs Mi-
hály, Jakabházy Miklós, Kalmár László, Kancsár György, Kukucska Lajos, Lendvai 
László, Magyar Sándor, Magyar Zsolt, Matyi Gyula, Mislai Ferenc, Óbert László, 
Sas Zoltán, Sántha Zoltán, Sárai Endre, Semsei Pál.
A Testvériség Old-Boys csapat és a MÁV Old-Boys csapat között hosszú ideje tartalmas 
sportkapcsolat alakult ki. Azonos korcsoportú versenyzőkről van szó, akik között az 
összekötő kapocs a vasút és a labdarúgás szeretete. A pünkösdi tornára való felkészülés 
állandó helyszíne a TESI-pálya, az állandó edzőpartner pedig a TESI öregfiúk csapata.

MÁV Old-Boys aranyérmes 
labdarúgó csapata

2006. Testvériség Rovinj I. hely
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A TESI öregfiúk labdarúgó 
csapata 1959.



Az Egyesület  
elnökei

A Testvériségnek magalakulása óta olyan lelkes sportemberek voltak a vezetői, akik 
sportszeretettükkel és a MÁV vezetése által nyújtott anyagi támogatással, fáradtságot 
nem ismerő munkával ténykedtek az egyesület, valamint a vasutas és az egyetemes 
magyar sport felvirágoztatásán. A TESI centenáriuma alkalmából a legnagyobb tisz-
telettel emlékezünk rájuk és teszünk említést munkásságukról!

Varga Pál tiszteletbeli elnök és Kreutzer Géza első egyesületi elnök nevéhez az ala-
pítás rendkívül nehéz munkája fűződik.

1911-ben Gosztonyi Dezső foglalta el az elnöki széket, aki különösen a már a meg-
alakult sportágak kifejlesztésében jeleskedett. 1915-ben dísztaggá történt megválasz-
tása után Hidvéger Lajosnak adta át helyét, aki az Amerikai úti sporttelep megszer-
zésével otthont nyújtott egyesületének.

Őt követte az elnöki székben Szekeres Ernő, aki hosszú időn át igen nagy odaadás-
sal és hozzáértéssel intézte az egyesület ügyeit.

1930-ban Salamin Márton akkori főműhelyfőnök töltötte be az elnöki tisztet, aki 
már 1917-től az egyesület díszelnöke volt. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhe-
tő az új otthon, a Tatai úti sporttelep területének megszerzése, a sportpálya és tribün 
felépítéséhez szükséges anyagi eszközök magalapozása, a céllövő pálya kibővítése és a 
csónakház megszerzése. 

1932-ben Sáfrán Ferenc főműhelyfőnök lesz az utód. Nevéhez a tribün megépítése 
és az egyesület atlétikai életének fellendülése fűződik.

1933-től Csirdás Rezső főműhelyfőnököt választják elnöknek, aki teljes megértéssel 
és jó akarattal dolgozik azon, hogy az egyesület új otthona minél vonzóbb és minél 
alkalmasabb legyen a különböző sportágak művelésére.
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Meg kell emlékeznünk Varga László ügyvezető elnökről, akinek működése alatt az 
egyes sportágak egyedülálló eredményekkel gazdagították és emelték a Testvériség jó 
hírnevét.

Szólnunk kell továbbá Szalay Sándorról, aki évtizedeken át pénztárnoka volt az 
egyesületnek és Reiprich Antalról, aki huzamos időn keresztül dolgozott az egyesü-
let labdarúgó sportjának felvirágoztatásán.

1948-tól Zsolnai Károly irányította a Testvériség sporttevékenységét. Tehetséges 
sportemberként és az Istvántelki műhely kiváló szakembereként került az elnöki szék-
be. A birkózó szakosztály oszlopos tagja, országos bajnokságot nyert kiváló sportoló. 
Sokat tett a birkózókért, aktívan szolgálta a birkózó sport továbbfejlesztésének ügyét.   

1950-ben Seben Péter következett az elnöki sorban. Kiváló atlétája volt a sportegye-
sületnek. Lelkes és odaadó munkával szolgálta a TESI sportját. Jó szervezőkészség-
gel megáldott vezetőként aktívan segítette az egyesület működését, folyamatosságát. 

1953-ban Seben Lipót, közismerten egyszerűen csak „Lipi bácsi” került az egye-
sület élére. Nagy tapasztalattal rendelkező, ismert és elismert szerszámkészítője az 
üzemnek. Nagy formátumú TESI focirajongó. Az Ő elszánt munkájának gyümöl-
cse a TESI nagypályás férfi kézilabdacsapat megalakulása. Aktívan vett részt a csa-
pat munkájában. 

1961 Tamics Ernő rutinos sportvezetőként követte Lipi bácsit az elnöki székben. 
Lelkiismeretes, becsületes sportvezetőként szolgálta az egyesületet. Munkájában az 
egyesület szeretete vezérelte, minden fórumon maximálisan kiállt a TESI fejlődése 
érdekében.
 
1970-től Székely György vette át a sportegyesület irányítását. A labdarúgó szakosz-
tály oszlopos tagja, az I. csapat kiváló játékosa, pontosabban szólva kapusa. Kimagas-
ló kapusteljesítményének köszönhető, hogy csapatunk a Népköztársasági Kupa ne-
gyeddöntőjébe jutott. Klubhűsége példamutató, számos neves sportegyesület próbál-
ta elcsábítani, mindhiába.

1971-ben Illés Józsefet választották az Egyesület elnökének, aki 20 évvel előtte tag-
ja volt a labdarúgó szakosztálynak. Már ifi játékosként az I. csapatba került, többszö-
rös bajnok csapattag, szerepelt az NB III-ban és tagja volt az 1966-os Népköztársa-
ság Kupában negyeddöntőig jutó csapatnak. Közel 30 éves periódusa alatt szűnt meg 
a bázisvállalat és következett be a rendszerváltozás. Nagy kihívást jelentett mindez 
a TESI számára. Ki kellett alakítania azt a merőben új egyesületi struktúrát és gaz-
dálkodási modellt, amely a talpon maradást biztosította. A feladat bonyolult és ne-
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héz volt, eddig azonban sikerült megvalósítania. A szakosztályok szakmai munkájá-
nak irányítása és a folyamatos működés fenntartása permanens munkát, szívós és ki-
tartó hozzáállást követel meg. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyesület műkö-
désének biztosítása és a nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése terén.   

Természetesen köszönet és hála illeti azt a sok vezetőt és egyesületi tagot, aki a min-
denkori elnökök keze alá dolgozott, segítette, illetve támogatta a munkát. Akik a 
Testvériség SE-ben önzetlenül, időt és fáradságot nem kímélve munkálkodtak azon, 
hogy a TESI-n keresztül a vasutas és az egyetemes magyar sportnak egyaránt a hasz-
nára és a szolgálatára legyenek.
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A verseny- és  
tömegsport helyzete 

az ezredforduló  
éveiben

Labdarúgó szakosztályunk a legnépesebb, a rendszeres sportolók létszáma megköze-
líti a 200 főt. A különböző bajnokságokon 8 csapattal veszünk részt. A szakosztály-
ban folyó szakmai munka eredményességét egy-egy kiugró siker reprezentálja. 3 évvel 
ezelőtt (2006-ban) volt részünk ilyen sikerben, amikor csapatunk Horvátországban 
megnyerte az Amatőr Vasutas Csapatok Nemzetközi Tornáját. A szintén 2006-ban 
megalakult Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia a Testvériség SE sporttelepén kezd-
te meg működését.

A súlyemelés egyértelműen  a legeredményesebb szakosztályunk. Több országos cím-
mel és csúccsal büszkélkedhetünk. Kiemelkedő versenyzőnk Gráner Zoltán többszö-
rös országos bajnok, diákolimpiai bajnok és országos csúcstartó. Versenyzőnk 2006-
ban a Főiskolás VB-n IV. helyezést ért el. 2006-tól minden évben részt vett a felnőtt 
EB-n a magyar válogatott tagjaként. További 5 fiatal súlyemelőnk jelenti a közvetlen 
utánpótlást, elért eredményeik reményt keltőek. A szakosztály munkáját Végi Imre 
az egykori neves súlyemelő irányítja.

Kézilabda: női felnőtt csapatunk a Budapest I. osztályban derekasan helytáll.

Tenisz: közel 100 fiatal sportoló számára biztosítunk edzési lehetőséget. Rendszere-
sen indulunk a Tenisz Szövetség által rendezett csapatbajnokságon.

Asztalilabdarúgó sportolóink sikersorozata évtizedek óta tart. Kiválóan szerepel-
nek az NB I. bajnokságban. Az Országos Egyéni Bajnokságok során soha nincs 
győzelmi dobogó TESI játékos nélkül. Az 1994-es Európa-bajnokság csapatbajno-
ki címét Magyarország szerezte meg, 3 fő TESI résztvevővel. 1998-ban, 2000-ben 
és 2001-ben is megnyerték a sportág BEK döntőjét. Az elért teljesítmény egészen 
kivételes, gombfocisaink sorozatban voltak Európa legjobbjai. Reméljük így lesz ez 
a jövőben is.
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Természetjáró túráink rendkívül népszerűek és népesek, a részvétellel nem szo-
kott gondunk lenni. Tagjaink életkortól függetlenül szívesen és aktívan vesznek részt 
programjainkon. Talán ezeken a kirándulásokon lehet a legplasztikusabban érzékel-
ni a „Testvériség” eszmeiségét és a tágabban értelmezett „testvéri” összetartozás érzé-
sét. A centenárium évében túráink állomásai a következők voltak: Mezőkövesd, Eger, 
Cserkeszőlő és Cegléd, ahol gyógyfürdői, pincelátogatási és egyéb helyi kulturális 
programokat ütemeztünk be a résztvevők örömére. 

Nyugdíjasaink szabadidejének egészséges eltöltéséhez évente 3-4 kirándulás meg-
szervezésével járulunk hozzá, így próbálunk javítani e korosztály méltatlanul és hal-
mozottan esélyhátrányos helyzetén.
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Centenáriumi  
programok 

Az Egyesület vezetése a szakosztályokkal egyetemben kiemelt feladatának tekintette a 
centenáriumi megemlékezésekre való felkészülést, a programok előkészítését és meg-
szervezését.

Szakosztályaink döntően az őszi időszakra időzítették a jubileumi versenyeket, em-
léktornákat, kupa-és gálamérkőzéseket, amelyekről a következőkben adunk rövid tá-
jékoztatást.

Galambász szakosztályunk röp-, dísz- és postagalamb kiállítás szervezésével és a pos-
tagalambok versenyeztetésével emlékezett a nevezetes évfordulóra.

Női kézilabda csapatunk a centenárium jegyében vett részt a Velence kupán. 1 dön-
tetlen és 3 nyert meccset követően jobb gólátlaggal jutott be az elődöntőbe, ahol az 
Ikarus csapatát győzték le, így végül a dobogón végeztek. 

A teremlabdarúgó centenáriumi kupára a téli időszakban kerül sor. 2009 évvégén 
meghívott belföldi, illetve külföldi csapatok részvételével teremlabdarúgó tornát ren-
dezünk az Elem utcai sportcsarnokban.

Súlyemelő szakosztályunk a centenárium jegyében vett részt a súlyemelő versenyeken: 
Budapest Bajnokság, Palota Kupa, Nemzetközi Budapest Kupa, téli felmérő verseny.

A TESI centenáriumi ünnepi közgyűlését 2009. november 28-án a Hubay Jenő Ze-
neiskola Színháztermében tartjuk 120 fő meghívott résztvevővel. Ugyanezen a napon 
nyitjuk meg a Barátság Sporttelepen a „centenáriumi emlékkiállítást”, amelynek meg-
tekintését az év végéig lehetővé tesszük az érdeklődők számára. A nevezetes és ritka 
jubileum alkalmából „100 éves a Testvériség Sport Egyesület” címmel egy reprezen-
tatív kiadványt és emlékjelvényeket készíttettünk. 
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A centenárium évében több új elemmel bővítettük szolgáltataink körét. Célul tűztük 
ki a sporttevékenység társadalmi hatásainak fokozását, a szabadidősport népszerűsí-
tését, a vonzáskörzetünkbe tartozók tömegsport rendezvényekbe való bevonását és a 
társadalmi változások miatt bekövetkezett esélyhátrányok csökkentését.

Mindezek megvalósítása érdekében sportcsarnokunk és a Bánkút utcai sporttelep ka-
puit a 100. évfordulóra tekintettel szélesebbre tártuk az érdeklődők előtt. A közössé-
gi szolgáltatások körét a szabadidősport népszerűsítésével, tömegsport programok-
kal, gyalogló- és futóversenyek rendezésével fokoztuk. A Bánkút utcai sportpálya fek-
vése miatt elsősorban Rákospalota és Újpalota lakosainak tömegsportba való bekap-
csolódását szorgalmaztuk.
Főként azért, mert a sportpályánk környezetében lévő panelházakban nagy számban 
élnek hátrányos, esetenként halmozottan hátrányos helyzetben lévő emberek (sze-
gény családok, gyermekek, egyedül élők, nyugdíjasok), akik egészséges életmódra ne-
velését és tömegsportba való bevonását a „Testvériség” jegyében különösen fontos-
nak tartjuk.

Az Újpesten lévő Elem utcai sportcsarnokunk az időjárási körülményektől függetle-
nül, verseny és tömegsport célokra egyaránt rendelkezésre áll. Itt hétfőtől-szerdáig te-
remlabdarúgásra, kézilabdára és lábteniszre biztosítunk lehetőséget, amely az igény-
bevevők körében nagy népszerűségnek örvend.

A MÁV Old Boys labdarúgó csapata részben a csarnokban, részben a Barátság Sport-
telepen végzi felkészülését az Európai társvasutak évenkénti pünkösdi nemzetközi 
tornájára.

Az Egyesület  
jövőképe

A Testvériség SE 100 éve biztosítja a rendszeres sportolási lehetőség megteremtését, 
az utánpótlás folyamatos nevelését és a különböző versenyek rendezését. A 100 éves 
működés „titkos receptje”: egy évszázad áldozatos és kitartó munkája. Ebben a bázis-
szervek támogatása mellett elévülhetetlen érdemei voltak a mindenkori ügyvezető el-
nököknek, akikről az előzőekben szóltunk. Ezt a receptet kell a következő 100 éves 
ciklusban is alkalmazni az utánunk következő generációknak, sportolóknak és sport-
vezetőknek egyaránt.

Az Egyesület évszázados működésének története során jelentős hullámzások követték 
egymást. Az egyenletes és kiegyensúlyozott fejlődést az 1909-2009 között bekövetke-
zett társadalmi események nem tették lehetővé. Történelmi szempontból sem mondha-
tó az 1909-es születés szerencsésnek, mert az egyesületnek alig 4 évtizeden belül 2 vi-
lágháborút is át kellett vészelnie.

Az átmeneti visszaesések dacára az egyesület munkájára a fokozatos fejlődés jellem-
ző. A megfontolt előrehaladást mennyiségi és minőségi változások egyaránt jelentik. 
Sorban alakultak az új szakosztályok, melyek tömegbázisa növekedett és ezzel párhu-
zamosan a szakmai tevékenységük is erősödött. 1972-től a Barátság Sporttelepre köl-
tözéstől kezdve ugrásszerű fellendülés következett be, amely szakasz kb. 2 évtizeden 
át – a bázisintézmény  megszűnéséig – tartott. 

Egyedül a sportegyesület célkitűzése nem változott az eltelt egy évszázad alatt. Ennek 
nem kell változnia a jövendő században sem. Célunk továbbra is a rendszeres sporto-
lás, a versenyzés, a testedzés és felüdülés biztosítása, a sportolás iránti igények felkel-
tése, versenyek rendezése, az utánpótlás tudatos nevelése és a közösségi élet kibonta-
koztatása. 
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Az említettekkel összefüggésben sportegyesületünknek a működési területén hatéko-
nyabban kell elősegítenie az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság test-
nevelési és sportolás iránti igényének kielégítését.

Lehetőségünk van a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevé-
kenység folytatására is. Ezt az eszközt erőteljesebben lehetne és kellene felhasználni a 
sporttevékenység fejlesztésére.

Az elkövetkező időszak számos kihívást, nehezen megoldható feladatokat tartogat 
számunkra. Jövőbeni tevékenységünk akkor lehet sikeres, ha a társadalmi és gazda-
sági körülmények változásaira képesek leszünk új szemlélettel, racionálisan és gyor-
san reagálni. A kulcskérdés a Testvériség Sport Egyesület működési feltételeinek tar-
tós biztosítása, ami más megfogalmazásban a fenntartható fejlődés alapjainak meg-
teremtését jelenti.

A fenntartható  
fejlődés fontosabb 

szempontjai

Az egyesület vezetése az elkövetkező 1-2 évtizedre előretekintve stratégiai fontosságú 
programjának tekinti az alábbiak megvalósítását:
  A jelenlegi 400 fős tagságot, ezen belül az igazolt versenyzők létszámát is növelni 

szükséges. Ezt elősegítendő fokoznunk kell az egyesület utánpótlás nevelő munká-
ját, az utánpótlás korú versenyzők létszámát. Egyidejűleg kell megoldanunk a tö-
megbázis növelését és a minőség javítását. Feltétlenül javítani kell a nemek közötti 
arányokat a nők sportéletbe való bátrabb bevonásával. 

  Alapvető szempont a sportolók, tömegsportban résztvevők részére a mai kornak 
megfelelő higiénés körülmények (edzési és versenyzési feltételek, fűtési és tisztálko-
dási lehetőségek), vagyis a folyamatos működés feltételeinek megteremtése.

  Az egyesületnek a jövőbeni, tartós működés érdekében középtávon önnfentartóvá 
kell válnia. Olyan koncepciót kell kidolgozni, amely elősegíti a környezettudatos 
elhivatottság gyakorlati megvalósítását, előtérbe állítja a zöld/megújuló energiát és 
szorgalmazza azok alkalmazását pl.napkollektor. 

  Az esélyegyenlőség szempontjait szem előtt tartva, a rendelkezésünkre álló  esz-
közökkel elő kell segíteni a hátrányos helyzetben lévő emberek  esélyhátrányának 
csökkenését, szorgalmazva a TESI által nyújtott sportszolgáltatások igénybevéte-
lét, a tömegsportba való bekapcsolódást.

  A szabadidősport népszerűsítésével, vonzó szabadidő és  tömegsport programok-
kal növelni kell tevékenységünk társadalmi hatásait. Szolgáltatásaink körét a társa-
dalom érdekében és a társadalom tagjai hasznára kell fejlesztenünk.

  Az egyesület stratégiai céljainak megvalósítása érdekében az eddigieknél jobban 
ki kell használni a pályázatokban rejlő lehetőségeket. Néhány éven belül meg kell 
honosítani a projektszemléletet. Olyan megalapozott programokat és szolgáltatá-
sokat kell felvállalni, illetve megvalósítani, amelyek a közösség számára elérhetők, 
hasznosak, mérhetők és átláthatók.
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Összegzés

A TESI 100 éves működése egyértelműen sikertörténet. Sportolók ezrei sportoltak 
az egyesületben, az utánpótlás nevelése terén elismerésre méltó, szép eredményeket 
értünk el, az általunk szervezett tömegsport mozgalomban tízezrek vettek részt. A 
TESI-hez fűződő „testvériség” eszmeiséggel, az egészséges és tisztességes verseny-
szellemmel, az összetartozás nemes érzésével lépten-nyomon találkozhatunk.

1993-tól halmozottan nehéz körülmények között végezzük munkánkat, ennek ellené-
re a működőképességet – a sportvezetők, edzők és aktivistáink odaadó munkájának 
köszönhetően – sikerült fenntartanunk. Az említett kör aktivitása és pozitív gondol-
kodása remélhetőleg elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy a Testvériség Sport Egyesü-
let a sportolás feltételeit a következő 100 évben is biztosíthassa.

A Testvériség SE fejlődésének fenntarthatóságára maga a 100 éves múlt ad választ. 
Egy teljes évszázadon át serénykedtek elődeink annak érdekében, hogy a TSE által 
szervezett sportprogramok és szolgáltatások színvonalasak és népszerűek legyenek. 
Áldozatos és eredményes munkájuk révén a TESI meghatározó szerepet tölt be az új-
pesti, rákospalotai és újpalotai régió életében.

Az előzőekben felvázolt fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva, a sikeres prog-
ramokat és közösségi szolgáltatásokat folytatva minden reményünk megvan arra, hogy 
a TESI megőrizze régiós pozícióját és a XXI. század további évtizedeiben is képes le-
gyen teljesíteni az alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket. Mindezek előfeltéte-
le, hogy a vezetők, edzők és aktivisták generációról-generációra szívvel-lélekkel, a „test-
vériség” szellemében vegyenek részt a közös munkában, a társadalom szolgálatában. 

A megvalósítás érdekében nyitni kell a társadalom – az esélyhátrányos célcsoportok – 
felé és szorosabbra kell fűzni kapcsolatainkat más egyesületekkel, a szomszédos buda-
pesti kerületekkel és a közeli vasutas sportegyesületekkel, továbbá környezetünk civil 
szervezeteivel, iskoláival és az Önkormányzattal.

Sporttevékenységünk fejlesztése érdekében a jövőben még több gondot kell fordíta-
nunk az EU nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére.

Az Egyesület  
elnöksége 2009

Németh János 
Elnökségi tag

Szász Péter
Elnökségi tag

Illés József 
Elnök

Végi Imre 
Elnök helyettes

Felvégi István 
Elnökségi tag



58 59

A Testvériség 50 éves jubileumára
(ismeretlen szerző verse)

Ötven évvel ez előtt, kilencszázkilencben,
Az akkori Istvántelki MÁV Főműhelyben
Akadt a sportnak sok lelkes barátja,
Azt akarták, sportkör legyen itt a gyárban.

Reipricht, Stieder, Vizi, Csipkai, Ribárszki
Gyorsan cselekedtek, nem is tudtak várni
És az ifjúságnak nem sok hívás kellett,
Sorakozzon rögtön a sport ügye mellett.

Zöld-fehér színben még ebben az évben
Megjelent a Testvériség a sport küzdőtéren.

Birkózóink élén Spitzer Ferenc edző,
Jedlicska, Ulián, Vágássy volt az első.
Ekker, Jankó, Sutus, mind ott volt a sorban,
Fejlődtek  az utódok is ebben a szép sportban.

24-es amszterdami olimpia listán
Szerepelt egy birkózónk is, az erős Dömény István.
25-ben Stieder jenő válogatott tagja,
28-ban Bede Lajos országunk bajnoka.
31-ben Móri bajnok – örül is a szívünk,
36-ban olimpián képviselte színünk.

Európa Bajnokságon második Gyarmati,
38-ban csapatbajnok egyesületünk, a Tesi.
Valachi, Pintér, Bede és Zsolnai,
Tagja volt a csapatnak még Mohácsi, Gyarmati.

De múltak az évek, ifjabbak jöttek,
Czible, és Meszes is az élre törtek.
Koch edző ma már a jövőt építi,
Van egy pár tehetséges ifjúja néki.

Lugossy, Kalmár, Czibulka, Zibera,
Reméljü az elődökhöz méltóan folytatja.
Kívánunk a szakosztálynak sok sikeres évet,
A múlthoz illő tudást, erőt, eredményességet.

Labdarúgó csapatunkról szóljon most a versem,
Sok kiváló labdarúgó szerepelt bíz ebben.
Jó Ribárszki Dani bácsi 50 évvel ezelőtt,
Ellenfelük hálójába elsőnek gólt is lőtt.

Dietrich, Török, Mészáros, Rozdovics, Szalay,
Ők voltak a futball tovább folytatói.
Míg az idősebbek háborúba mentek,
15-ben itthon serleget is nyertek.

Második osztályba mindig jól játszottak,
Csak épp az elsőbe bejutni nem tudtak.
A 20-as kialakult gárda,
Mindig élen járt a „Stobbe” csoportjába.

Berkes Józsefről szóljon most az ének,
Nem láttunk még futballban ilyen tehetséget.
Egyesületünkben közel 20 esztendőt
Kiválóan játszott, mindig balszélsőt.

Többször volt a magyar válogatott tagja,
Egyesületünket cserben sosem hagyta.
Elmondhatunk róla minden jót és szépet,
Klubhűségről állítunk néki most emléket.

Jó játékban lelkes szívben Szalay volt a társa,
Ő még hosszú 48 évet töltött itt, a gyárban.
János bátyánk ma is itt van, köszöntöm, s kívánom,
Hogy még hosszú számos évig miközöttünk járjon.

Aztán tovább folytatódnak emlékek és képek,
Friedrich-Kraysell ők voltak az állami hátvédek.
Hová léptek ott fű nem nőtt, ellenfél lelt gátra,
Általuk a labda mindig előre lett vágva.

Rajnik Sándor, Lőwi Jenő, Nagy Sándor és Huber
Valamennyi kiváló volt, kitűnő sportember.
Ma virágos sírok alatt pihennek és álmodnak,
Jó példával szolgáltak a mai utódoknak.
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Szőke fejű örökmozgó volt Ölvedy Kálmán,
Jobb fedezet posztján mindig őrt állott a vártán.
Mint motolla ha megindult, úgy járt a két lába,
Ő volt a Tesinek egyik nagy kiválósága.

Hegedűs, Vécsey Gyurka, Mondovics, Somogyi,
Róluk is csak a legjobbat lehet elmondani.
Payor Géza, Brinkus volt még a nagy gárda tagja,
Marek, Benke, Steer Gyula sincs innen lemaradva.

Ez a gárda 28-ban a több fölé felnő,
Amatőrök bajnoka volt, országosan első.
Később Szűcs György, két Ottavi, Keresztes, Keszei,
És jó játékos még Kupi, Szollár, Vígh és Hídvégi.

Őket Gyömbér, Juhász, Jávor, Téglás váltja fel,
48-ban NB I-be kerül a gárda fel.
Itt egy évig volt a Tesi – sajnos kiesett,
Innen aztán minden évben eggyel leesett.

Míg ez évben az új gárda a múlthoz felnőtt,
S úgy küzdött a bajnokságban, mint a régi előd.
Meg is lett az eredménye, bajnokságot nyert,
Budapest I. osztályban mindenkit megvert.

Ma az NB III-ban van – itt vágni kell, 
Hogy innen is egy osztállyal kerüljenek fel.
Ehhez szív kell, sportszerűség, erős akarat,
Ha ez megvan, úgy a Tesi diadalt arat.

Székely, Halász, Banadics, Jóna, Dudás, Bocskai,
Illés, Molnár, Metykó, Bosnyák, Balla, Horesnyi,
Hallgassatok edzőtökre, aki jót akar,
Ennek nyomán eredmény lesz – biztos diadal.

Jávor Miska öreg harcos, szívvel teli játéka,
Irányító készségével volt a csapat motorja.
Példaképnek ajánljuk a klubhűségét, fegyelmét,
És a labdarúgás iránti nagy szeretetét.

Néhány szó most azokról, kik kűzdőtéren nem voltak,
De hosszú-hosszú évekig a csapat mellett szurkoltak.
Akik ma már rózsák alatt örök álmot alusznak,
Kapás Ferenc, Aguszt Béla, - minden meccsen kinn voltak.

Szekeres Ernő, Repricht Antal, Guszti bácsi, - Vécsey,
Szalay Sándor, Dr. Berde Frici bácsi, Zimányi,
És akik ma is kijárnak – Kozmási, Fritz, Szalay,
Kérjük, tovább drukkoljanak, hangozzék a „Hajrá Tesi”.

Atlétikában is voltak eredményes évek,
Kinevelt a Tesi itt is sok kitűnőséget.
Marincsák a négy-nyolcszázban mint a villám volt sebes,
Szegedi a tízezren volt eredményes, sikeres.

Istókovics, Mészáros az akadályban tündökölt,
Seben Péter meg nyolcszázban mint a villám úgy röpült.
Dr. Józsa házaspár a diszkosznak volt mestere,
Garamszegi rúdugrásban repült egyre felfele.

Ónody vágtázó volt,és ebben mindig kitűnő,
Kósa Pista kalapácsban, súlylökésben járt elől.
Seben Lipi négyszáz gátat vette mindi előre,
Ma egy kissé molettebb – ő a sportkör elnöke.

Remete a kalapácsban rekorder volt – bajnok,
Többször magyar válogatott, ez ad neki rangot.
Ma neveli az ifjúságot, ez sem kisebb érdem,
Emelje a nívót nálunk, én csak arra kérem.

Gajdos, mint magasugró, szállott a léc fölibe,
Hrusovszki a maratoni megy a többi elibe.
Atlétikánk merítsen a múltból friss erőt,
Legyen ismét olyan nívón, mint volt azelőtt.

Tornászaink közül Zoller Marika
Többször volt a magyar válogatott tagja.
Köszöntjük őt új sikereket kívánva,
A címeres mezt még sokszor húzza föl magára.
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Fejes, Szabados, Anderka, Simonek,
Nékik is kívánunk újabb sikereket.
Köszöntjük itt még Garamszegi Lászlót,
Ki sokáig tornában az élen állott.

Köszöntjük még Honti Máriát,
Az ifjú tornásznők patrónusát.
Anyag van bőven – előre hát,
Emeljük itt is a Tesi zászlaját.

Sakk szakosztályunknak ősi múltja van,
Sok kitűnő játszmament már le ottan.
Népes együttesnek sok sikert kívánunk,
Kívánjuk, hogy sakkban is az élen járjunk.

Kerékpárban múlt van – ma sajnos szünetel,
Reméljük a jövőben majd ezt ébresztjük fel.
Megemlítjük mégis most azokat,
Kik e szép sportban tettek itt sokat.

Szigeti Imre edző, Vajkó, Gerencsér,
Hajós Géza repültek ők úgy, akár a szél.

Röplabdánk az NB I-ből majdnem kiesett,
De a végén aratott néhány győzelmet.
Kiss László és Halász József a két vezető,
Gondoskodjon róla, legyen itt több erő.

Kainráth, Urbán, Galaschek, Karansch és Csiba,
Ez évben vigyázzanak, hogy ne legyen hiba.

44-ben kézilabda szakosztály is lett,
Itten is sok kitűnő eredmény született.
Füzesi, Seben, Seress, Molnár, Remete Dezső,
Kolonics és Tóth Lajos volt itt a fő erő.
Újak közül Mohácsi, Pernyész, Egri jár elől,
Emeljük e szép sportot az NB I-be föl.

Súlyemelőknél az Orvos András a vezető,
Kiválóan képzett, hozzáértő jó edző.
Zságer – Mózes, Fazekas, Apáti – kitűnő!
Emeléshez, szakításhoz van itt jó erő.

Természetjárás sportja is képviselve van,
Horgászok is járnak vízhez boldogan.
Billiárdos ügyes kézzel irányít golyót,
Galambász örül, ha egyet megfogott.

Így él ma is egyesületünk, a kedves Tesi,
50 éve sportolók százait neveli.
Ötven év a történelemben egy pillanat,
Mégis mennyi minden történt – 50 év alatt!
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Technikai információk, adatok

Felhasznált forrásmunkák:

  MÁV Sportegyesületeinek ligája (1926-1936)
  100 éves a rákospalotai MÁV-telep (Rákospalotai Múzeum 2007)
  Korabeli újságcikkek és a Testvériség Sport Egyesület hivatalos iratanyagai 

(éves jelentések, szakosztályok értékelései, elnökségi beszámolók, oklevelek és 
egyéb dokumentumok).
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