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2018. szeptember - október 
 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink! 
 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével 

kapcsolatban. 

 

 
Kisteleki Dóra, dr. Kézsmárki Éva, Fenyvesi-Kisteleki Orsolya, Drávucz Rita 

 

Óbudai Sportágbörze 2018 

 
Mint eddig minden évben, idén is meghívást kapott és így bemutatkozott Egyesületünk 

az Óbudai Sportágbörzén, mely idén, a Görzenál Görkorcsolya és Szabadidőparkban 

került megrendezésre. A rendezvény célja, hogy mozgósítsa a tanulóifjúságot. A 

létesítmény változatos és sokszínű kialakításával színvonalas otthont adott a 

programnak. 
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A meghívottak között rendszerint 35 - 40 sportegyesület, számos sportágban 

képviselteti magát. A szervezők szeretnének a családok részére minél szélesebb 

választékot felkínálni annak érdekében, hogy a gyermeküknek a leginkább alkalmas 

sportágat találják meg. 

 

A sportbemutatókon az érdeklődők aktív részesei lehettek a programoknak, 

kipróbálhatták a sporteszközöket. A sportegyesületek szervezett programokkal, játékos 

sportfoglalkozásokkal is készültek. Az idén elsősorban atlétika és vízilabda 

szakosztályunk bemutatására törekedtünk. Az érdeklődők jelentkezhettek ingyenes 

próbaedzésekre, ahol a rendezvényt követő hetekben kipróbálták a III. kerületi Torna 

és Vívó Egylet edzéseit. A rendezvényen Egyesületünket utánpótláskorú sportolóink 

egy csoportja, Kisteleki Dóra, dr. Kézsmárki Éva, Fenyvesi-Kisteleki Orsolya, Drávucz 

Rita, Kútsági Bálint képviselték. 
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Európa Bajnoki selejtező mérkőzés UEFA Under-19 

 
Egyesületünk létesítménye újabb nemzetközi labdarúgó eseménynek adott otthont.  

Az UEFA U19-es férfi Európa-bajnokság 7. csoportjának mérkőzését rendezték meg a 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet Utánpótlásképző Központjának centerpályáján. 

 

 

Végeredmény: Ausztria-Koszovó 0-0 

 

A labdaszedőket már hagyományosan Egyesületünk biztosította a 

rendezvényre. Köszönjük a családoknak, hogy elhozták a fiúkat a mérkőzésre, 

a labdarúgó palántáknak pedig köszönjük fegyelmezett hozzáállásukat. 

Reméljük, hogy jól érezték magukat, hiszen egy ilyen színvonalú rendezvényen 

nem lehet nem beleszeretni a futballba. 
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A magyar U19-es válogatott Eb-selejtezőn a Szlovénia elleni győzelem után Koszovó 

ellen jelentős fölényben játszott, de gólt nem tudott szerezni, a harmadik meccsen, 

Ausztria ellen a döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz.  

 

Magyaroszág – Ausztria 2-1 végeredménnyel a magyar csapat magabiztosan jutott 

tovább az Európa Bajnokság következő fordulójában. 

 

Gratulálunk a Csapatnak! Hajrá Magyarok! 

 

 
Forrás: www.valogatott.mlsz.hu 

 

 

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a Európa Bajnokság selejtezőjének! 
 

 

     
 

Minden ilyen rendezvény, mely kimozdítja Egyesületünket a hétköznapi már 

megszokott ritmusából, komoly előkészületet igényel munkatársainktól, és 

mindenképpen szükséges edzőink, sportolóink és hozzátartozóik rugalmas hozzáállása 

a rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében. 

 

Ezúton is köszönjük munkájukat, közreműködésüket! 
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TVE vízilabda – Céljaink megfogalmazva a bajnokságban 

 
Zseniális játékosok játszanak a csapatban, fel kell majd kötnie a „páncéldresszét” 

annak a csapatnak, aki le szeretné győzni a kerületi hölgyeket. Világbajnokok, Európa 

bajnokok, Olimpikonok sora a csapatban. 

 

 
 

 

Aki pedig ezt a keretet felkészíti hétről-hétre az idei évtől nem más, mint a többszörös 

korosztályos válogatott, felnőtt válogatott Mester edző, Györe Lajos. 

  

 

   
 

Egyesületünk ezúton is köszönti az újonnan csatlakozókat a TVE családjához! 
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OB I./B női vízilabda csapat 2018-2019 
 

 

Dr. Kubinszkyné-Horváth Patricia, Mazug Angelika, Papp Tímea, Brezovai Dorottya, 

Olajos Dóra, Tóth Violetta, Vargáné Gazdag Erika, Kling Szandra, Imre Nikoletta, Ipacs 

Barbara, Drávucz Rita, Németh Anna, Németh Edit, dr. Kőhalmi Ilona, Szentkereszti 

Gabriella, Pelle Anikó, Fenyvesi-Kisteleki Orsolya, Kisteleki Hanna, Kisteleki Dóra, 

Szremkó Krisztina, Szabolcsi Dóra, Máté Viktória, dr. Kézsmárki Éva, Boros Júlia 

 

 
 

Fenyvesi-Kisteleki Orsolya szakosztályvezető elmondta, hogy nem kisebbek a célok, 

mint a feljutás az első osztályba, illetve pozitív helytállás a Magyar Kupában. A felnőtt 

csapat mellett, nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótláskorú játékosok fejlesztésére, 

képzésére, játéklehetőségük biztosítására.  
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Vízilabda - Magyar Kupa sorsolás 

 

A Magyar Vízilabda Szövetségben elkészítették a Magyar Kupa sorsolását. A férfiaknál 

tizenhét, a hölgyeknél pedig tíz csapat nevezett - köztük a megerősített kerettel 

rendelkező III. kerületi TVE női vízilabda csapata, mely jelenleg OB I./B-ben szerepel. 

 

A tavalyi bajnokság első három helyezettje (UVSE, Dunaújváros, BVSC) a második 

körben, a negyeddöntőben kapcsolódik csak be a Magyar Kupa küzdelmeibe. A két 

csoportból összesen öt csapat jutott tovább - az A-csoport és a B-csoport utolsója 

egyaránt kiesett. A csoportmérkőzéseket 2018. október 27-28-án rendezték Egerben, 

valamint a fővárosban (Honvéd). 

  

BENU NŐI MAGYAR KUPA 2018-2019 

 

BENU 2018 Magyar Kupa selejtező A-csoportjának a tanulsága, hogy III. Kerületi Torna 

és Vívó Egylet OB I./B-s felnőtt női vízilabda csapata nagy kihívás elé nézett, amikor 

kipróbálták magukat az első osztályban játszó hölgyek között.  

 

III. KER TVE - RB Tatabánya 8 - 9  (4-3, 2-2, 1-3, 1-1) 

III. KER TVE - ZF EGER 6 - 18  (2-6, 1-5, 1-3, 2-4) 

FTC Telekom- III. KER TVE 16 - 9  (5-3, 5-1, 2-1, 4-4) 

 

Ahogy az eredmények is mutatják, a kerületi hölgyeknek a legnagyobb esélyük a 

továbbjutásra akkor lett volna, amennyiben a Tatabánya csapatát felülmúlják. Sajnos 

ez most nem történt meg. 

 

Megkérdeztük a csapatvezető edzőjét, Györe Lajost, értékelje a meccseket: 

 

„Először is szeretnék gratulálni az összes csapatnak a továbbjutásért, de legfőképpen 

a csapatunknak, hogy elvállalták, a megmérettetést annak ellenére, hogy tudták ez 

nem lesz egy egyszerű hétvége, hisz mindannyian hosszú évekig játszottak az első 

osztályban, így tudták, hogy az ellenfelek mennyi munkát tesznek bele, hogy ők 

jöjjenek ki győztesként. A csapatban édesanyák, dolgozó nők játszanak, akik heti 1-2 

edzéssel is fantasztikusan helyt álltak, a helyzeteink megvoltak, csak a befejezéseink 

már nehezebben jöttek. A legfőbb célról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a 

másodosztályú bajnokságot megnyerjük, ez egy jó kezdet volt. Az út még hosszú, és 

rögös.” 

 

Fenyvesi-Kisteleki Orsolya értékelése: 

 

„Én is szeretnék gratulálni a továbbjutóknak, és sok sikert kívánok a további 

meccseken! Szeretném, megköszönni a csapatunknak, hogy teljes odaadással 

végigjátszották ezt a hétvégét. Jelen pillanatban, ennyire voltunk képesek. A 

Tatabánya csapata jött ki győztesként a nagy harcban, ahogy mi is, ők is tudták, 

hogyha harcban szeretnének maradni, akkor minket kell legyőzniük. Sajnos, a 

szerencse nekik kedvezett. A csapatban senkinek nincs szégyellni valója, hisz emelt 

fővel, jöhettünk ki a medencéből.” 

 

További sok sikert kívánunk a hölgyeknek! 
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TVE – Atlétika szakosztály 

 
Atlétika szakosztályunk töretlenül gyarapszik, így már 4 csoportban folynak a heti 

edzések. Megkezdődtek szabadidős atlétikai edzéseink Vajda Zsuzsanna irányításával. 

Versenyzőink pedig folyamatosan készülnek a soron következő versenyekre. 

 

Hobby atlétika 

 
Szeptembertől a Margitszigeti Atlétikai Club edzője Vajda Zsuzsanna tömeg és 

szabadidősport edzéseket tart a III. kerületi Torna és Vívó Egylet létesítményének 

atlétikai pályáján, ahová nagy szeretettel várjuk a III. kerületi TVE-ben sportoló 

gyermekek szüleit, a III. kerületi TVE támogatóinak dolgozóit és a kerületi lakosokat. 

 

A MAC már felismerte a tömeg- és szabadidősport 

jelentőségét, a TVE pedig szeretettel várja azokat, 

akik heti 2 alkalommal szívesen csatlakoznának 

egy hozzájuk hasonló szemléletű közösséghez. Az 

egyesület amatőr atlétái számára a “közös 

nevező” a sport, az egészséges életmód és az 

összetartás. Mindemellett az egyesület edzői 

komoly szakmai felkészültséggel rendelkeznek az 

amatőr futással kapcsolatban, amit a legnagyobb 

lelkesedéssel adnak át az edzésre látogatóknak. 

 

Tapasztalataik szerint az amatőr futókkal való 

foglalkozás az edzői munka egy sajátos „válfaja”. 

Az edző szaktudása mellett a megfelelő empatikus 

odafordulás készségét is igényli, hogy a futni vágyó 

személyre szabott és könnyen értelmezhető 

tanácsokat kapjon a sérülések és a túledzettség 

elkerülésével, kezelésével, valamint az edzések 

megtervezésével kapcsolatban. 

 

 

Az edzések minden héten hétfőn és szerdán 18:30 órakor kezdődnek. Jelentkezni a TVE 

székház recepcióján lehet. 

 

Az edzések részvételi díja: 

6.000,-Ft/hó vagy 1.000,-Ft/alkalom 

 

Kedvezményes havidíj 4.000,-Ft/hó: 

TVE támogatók munkavállalói  

III. kerületi lakosok részére 

   

Az egyesületi tagság a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

Edzők irányítása mellett heti két megtartott edzés (hétfő, szerda 18:30-20:00) 

Személyes tanácsadás, konzultáció 
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Budapesti Gyermekatlétika Verseny - 2018 

 
Eredmények ismertetése és értékelése a 2018. október 6-án megrendezésre kerülő 

Budapesti gyermekatlétika versenyről. 

 

Eredmények: 

 

U11 
 

Leány 60 méteres síkfutás: 

Jánosi Tünde (2008): 9,72 mp (Egyben első helyezés a Budapesti egyesületek 

versenyén.) 

 

Leány 600 méteres síkfutás: 

Barnák Tamara (2009): 2:22.47 

 

Leány magasugrás: 

Jánosi Tünde (2008): 115 cm (Egyben abszolút első hely korosztályán belül.) 

 

Leány távolugrás: 

Barnák Tamara (2009): 282 cm 

Nyíri Boróka Anna (2008): 282 cm 

 

Leány kislabda: 

Nyíri Boróka Anna (2008): 22,11 m 

 

U13 
 

Leány 60 méteres síkfutás: 

Berta Blanka Boriska (2007): 10.21 mp 

Gyertyánfy Réka (2007): 11.26 mp 

Pócsik Emma Lilla (2006): 9.54 mp 

Székely Liliána (2007): 9.51 mp 

Sinka Zsuzsanna (2006): 10.45 mp 

Szeremi Eszter (2006): 10.19 mp 

 

Leány 300 méteres síkfutás: 

Seres Lujza (2007): 55.86 mp 

Szeremi Eszter (2006): 56.93 mp 

 

Leány 60 méteres gátfutás: 

Boncz Ilona (2007): 12.46 mp 

Farkas Dorka (2007): 11.57 mp 

Sinka Zsuzsanna (2006): 13.01 mp 

 

Leány távolugrás: 

Pócsik Emma Lilla (2006): 386 cm 

Székely Liliána (2007): 376 cm 

Farkas Dorka (2007): 355 cm 

Seres Lujza (2007): 352 cm 

Gyertyánfy Réka (2007): 337 cm 
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Leány magasugrás: 

Berta Blanka Boriska (2007): 115 cm 

 

Leány turbojav hajítás: 

Boncz Ilona (2007): 17,83 méter (Abszolútban harmadik, a budapesti egyesületek 

versenyén pedig második helyezés.) 

Puskás Fanni (2007): 13,04 méter (Budapesti egyesületek versenyén harmadik 

helyezés.) 

 

Leány kislabda hajítás: 

Puskás Fanni (2007): 22,05 méter (Budapesti egyesületek versenyén harmadik 

helyezés.) 

 

Fiú 300 méteres síkfutás: 

Matévi Bálint (2006): 51.91 mp 

Márkus Péter (2006): 51.64 mp 

 

Fiú 600 méteres síkfutás: 

Márkus Dávid (2006): 2:14.18 

 

Fiú távolugrás: 

Barnák Balázs (2007): 354 cm 

Kincses Benjámin (2007): 390 cm 

 

Fiú kislabda hajítás: 

Matévi Bálint (2006): 41,38 méter 

Márkus Péter (2006): 35,85 méter 

Barnák Balázs (2007): 30,22 méter 

 

Fiú turbojav hajítás: 

Kincses Benjámin (2007): 12,61 méter 

 

Fiú 4x200 méteres váltófutás: 

Matévi Bálint, Márkus Dávid, Márkus Péter, Barnák Balázs: 2:18.39  

 

Leány 4x200 méteres váltófutás: 

Boncz Ilona,Gyertyánfy Réka, Seres Lujza ,Sinka Zsuzsanna: 2:25.01 

Szeremi Eszter, Jánosi Tünde, Székely Liliána, Barnák Tamara: 2:22.51 

 

 

Edzői értékelés: 

 

Személyes véleményem szerint, melyet főként a látottakra és a gyermekeim 

visszajelzéseire alapozok, a verseny rendkívül jó hangulatban zajlott és mindenki 

örömét lelte a versengésben. Emellett külön kiemelendő, az öt dobogós helyezés és a 

számos dobogó közeli teljesítmény. Szintén megemlítendő, hogy az esetek döntő 

többségében atlétáim jobb teljesítményt nyújtottak versenyen, mint az 

edzéskörülmények között végzett tesztek során, ez pedig fontos indikátora a „jó 

versenyzőnek”. Példának okáért, míg 300 méteres síkfutásban edzésen mindössze egy 

lányom produkált percen belüli időt (versenyre sajnos családi program miatt nem 
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tudott eljönni pedig szinte biztos lett volna számára a dobogós hely), addig versenyen 

minden gyermekem bőven percen belül jött. 

 

Ez más számok esetében is hasonlóan alakult, ebből kifolyólag pedig atlétáimnak 

alkalmuk nyílt megtapasztalni a maximális terhelés nyújtotta némileg traumatikus, de 

mégis felemelő élményt. A nagyobb fokú pszichés odafigyelést igénylő ugrószámok 

esetében is mindenki jól versenyzett bár itt már gyakoribb volt a nyugodt 

edzéskörülmények között mért teljesítmények alulteljesítése, viszont ez nem probléma 

mivel legtöbb ugróatlétámnak első versenye volt és ezen is azt tapasztaltam, hogy az 

első egy-két ugrás után már érezhetően fölengedtek és bátrabban versenyeztek, épp 

ezért szinte biztos vagyok benne, következő versenyükön könnyedén megdöntik majd 

mostani teljesítményüket, ami a későbbiekre nézve fontos ösztönző lesz számukra. 

 

Szervezés terén nagy pozitívumként értékelem, a kezdéskor meg nem jelenés, kiugrás, 

illetve három rontott kísérlet miatti diszkvalifikációk teljes hiányát. Főleg a meg nem 

jelenés miatti kizárások meglehetősen gyakoriak voltak más kluboknál és szinte az 

összes futószámban volt rájuk példa, de szerencsére minket elkerült és így mindenki a 

maximálisan megengedett két számban versenghetett, illetve mindkét nem 

váltójában sikerült rajthoz állni és az edzésen mért 2:25 és 2:35 közötti eredményeket 

túlszárnyalni. 

 

Jacsó András szakedző és Jánosi Tünde (2008) 

 

 
 

 
Gratulálunk minden versenyzőnknek és edzőiknek a kiváló eredményekhez! 
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VIII. Óbudai Rehab Atlétika Kupa 

 
Idén is megrendezésre került az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 

szervezésében a VIII. Óbudai Rehab Atlétika Kupa. A III. kerületi TVE Utánpótlásképző 

Központja hetedik alkalommal adott otthont ennek a rendezvénynek. A bemelegítő 

zenés torna után, megkezdődött a Sportverseny. Futóversenyeken, távolugrásban, 

kislabdadobásban jeleskedtek a résztvevők. A verseny után Márió koncertjét nagyon 

élvezték a versenyzők. 

 

 
 

Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a rendezvény, ahol a III. kerületi TVE 

munkatársainak és sportolóinak is jutott feladat. Az egyes versenyszámok 

dobogósainak Kisteleki Dóra vízilabdázónk, Alföldy Csaba ügyvezető, Buzsáky Ákos 

vezetőedző és Laczkó Zsolt labdarúgónk adták át az érmeket és a külön díjakat. 

 

  
 

  
 

 

Gratulálunk a résztvevőknek! Szeretettel várjuk őket jövőre is! 
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2019-es FIFA 365 kártyákat kaptunk 

 

 
 
A PANINI cég jóvoltából hat korosztályos csapatunk kapott ismét, a gyerekek köreiben 

nagyon népszerű fociskártyákat, melyek segítségével még jobban megismerhetik a 

sztárfocistákat. U8-9-es csapatunk vezetőedzője, a hatszoros magyar válogatott 

Vermes Krisztián osztotta ki a lelátón a csapatoknak az újságokat.  

 

Magyar csapatok játékosai is szerepelnek ebben a kollekcióban, így még nagyobb 

volt az öröm az ajándékosztást követően. A csereberék, pedig már a pályán 

elkezdődtek azonnal. Akinek pedig aznap nem volt edzés, azok a hét folyamán 

megkapják edzésüket követően. A felajánló cég jóvoltából a III. kerületi TVE 

alközpontban megrendezett Bozsik Fesztiválok és Tornák okleveleseinek is jut az 

ajándékból. 

 

A PANINI cégnek köszönjük a lehetőséget újra a gyerekek nevében is, hiszen közel 300 

gyereknek okoztak újabb meglepetést és örömöt! 
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Ingyenes dietetikai – táplálkozási tanácsadó előadás a TVE sportolóinak 

 

 
 

Az Egyesületünk egyik alapvető célja, hogy tagjaink egészséges életéhez 

hozzájáruljunk, amellyel kapcsolatban igyekszünk megadni minden szükséges szakmai 

segítséget a sporttáplálkozás területéről is. Így egy nyílt nap keretében Török Éva 

dietetikus, táplálkozástudományi szakember, táplálkozás tanácsadó, egy előadás 

keretében tájékoztatást és konzultációt adott az egészséges táplálkozásról az 

érdeklődőknek: 

•    sportolóinknak, akik nem csak egészségesen szeretnének élni, hanem a legtöbbet 

szeretnének kihozni magukból és a sportpályafutásukból; 

•    edzőinknek, akik a lehetőségeikhez mérten a legnagyobb sikereket szeretnék elérni 

edzői karrierjük során; 

•    szülőknek és hozzátartozóknak, akik a szívükön viselik sportoló gyermekük, 

hozzátartozójuk továbbá saját maguk egészségét és eredményességét. 

 

 

mailto:info@tve1887.hu
http://www.tve1887.hu/


III. kerületi Torna és Vívó Egylet 1037 Budapest, Kalap u. 1-3. adószám: 18100002-2-41 

 telefon: +36-1 247 8966   e-mail: info@tve1887.hu   honlap: www.tve1887.hu  

 

Farkas Norbert a III. kerületi TVE kötelékében 
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy bemutathattuk a TVE legújabb igazolását, aki nem 

más, mint Farkas Norbert, aki a spanyol bajnoki mérkőzések házigazdája már évek óta 

a televízióban. Norbert közelebb hozza Magyarországnak hétről hétre a világ legjobb 

játékosait és aki a jövőben a TVE hazai mérkőzések házigazdája is lesz.  Norbi feladata 

ennél összetettebb lesz azért, mivel az egyesületi Talent Program koordinátoraként 

a hétköznapokban is megtalálható lesz létesítményünkben. 

 

 
 

Farkas Norbert már járt nálunk régebben. Ő volt a házigazdája 2017. április 01. napján 

az NBIII 25. fordulójában megrendezésre került III.KER. TVE – ETO FC GYŐR mérkőzésnek, 

ahol a Győr diadalmaskodott 0-1-re, ebben szezonban harcolták ki a győriek a 

feljutást az NBII-be. A mérkőzést élőben közvetítettük honlapunkon is. Az ügyvezetői 

iroda egy napra átalakult egy kisebb tv stúdióvá. 

 

Ez a mérkőzés megtekinthető itt:  

1. félidő https://youtu.be/4LkTym1XCBg  

2. félidő https://youtu.be/yV4DgpmlNUY  
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Labdarúgás – Magyar kupa – A legjobb 32 között 

 
Magyar Kupa 6. forduló 2018. szeptember 23. 

Jánossomorja, Jánossomorja SE sportpálya 

 

JÁNOSSOMORJA SE - III. KER. TVE 0 – 4 (0 - 2) 

 

Magyar Kupa 7. forduló 2018. október 31. 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet sportlétesítmény 

 

III. KER. TVE - GYIRMÓT FC GYŐR  2 – 1 (2 - 1) 

 

Magyar Kupa 8. forduló 2018. december 5. 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet sportlétesítmény 

 

III. KER. TVE – MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 

 

Bár a kupamérkőzések szerdai napon kerülnek megrendezésre, mégis tömött lelátó 

várta csapatunkat a Gyirmót elleni találkozón. A mérkőzések korai kezdési időpontja 

azért szükséges, mert a továbbjutás egy mérkőzésen dől el ebben a szakaszban még, 

így, ha a rendes játékidő végén döntetlen az állás, kétszer tizenöt perces hosszabbítás, 

valamint szükség esetén tizenegyespárbaj következik. Tekintettel arra, hogy jelenleg 

még nincs világítás a centerpályán, a sötétedés megkezdéséig be kell tudni fejezni a 

mérkőzést. 

 

 
 

 

Szurkoljunk együtt a továbbjutásért csapatunknak decemberben! 
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Labdarúgás – NB III. Nyugati csoport – Már a dobogón a tabellán 
 

Első csapatunk a kezdeti nehézségeket követően robog és nyolc győzelem van már 

a hátuk mögött, ebből két Magyar Kupa mérkőzés. A nyári, nagy átalakulás után, 

beérni látszódik az a munka, amit az első csapat szakmai stábja végez. A srácok egyre 

inkább csapatként működnek a pályán és a pályán kívül is és ez az eredményekben 

is megmutatkozik. Külön öröm, hogy már 4 utánpótlás játékosunk is rendszeresen az 

első csapat edzéseit látogatja, név szerint Hámori Ákos, Rácz Richárd, Szántó Dániel 

és az U17-es csapat portása, Kovács Balázs is. 

 

 
 

 
 

 

1. III. KERÜLETI TVE PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 2-2 (2-0) D 1 

2. PÁPAI PERUTZ FC III. KERÜLETI TVE 5-2 (2-1) V 0 

3. III. KERÜLETI TVE FC NAGYKANIZSA 0-5 (0-0) V 0 

4. SÁRVÁR FC III. KERÜLETI TVE 0-0 (0-0) D 1 

5. III. KERÜLETI TVE KOMÁROMI VSE 1-1 (1-0) D 1 

6. MOL VIDI FC II. III. KERÜLETI TVE 2-3 (1-0) GY 3 

7. III. KERÜLETI TVE ÉRDI VSE 3-3 (2-1) D 1 

8. CSEPEL FC III. KERÜLETI TVE 0-2 (0-1) GY 3 

9. III. KERÜLETI TVE BKV ELŐRE 3-2 (2-0) GY 3 

10. TARR ANDRÁSHIDA SC III. KERÜLETI TVE 2-3 (1-1) GY 3 

11. III. KERÜLETI TVE MÉNFŐCSANAK ESK 3-1 (2-1) GY 3 

12. III. KERÜLETI TVE THSE SZABADKIKÖTŐ 1-2 (0-1) V 0 

13. DUNAHARASZTI MTK III. KERÜLETI TVE 0-2 (0-1) GY 3 

14. III. KERÜLETI TVE FC AJKA     

       

     Pont: 22 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.

1 FC AJKA 13 11 2 0 44 7 37 35

2 ÉRDI VSE 13 8 3 2 28 18 10 27

3 III. KER. TVE 13 6 4 3 25 25 0 22

4 KOMÁROM VSE 13 6 3 4 19 11 8 21

5 MÉNFŐCSANAK ESK 13 6 2 5 14 17 -3 20
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Labdaszedők – NBIII. bajnoki fordulók – Magyar Kupa mérkőzések 

 
Nem megszokott általános jelenség a magyar labdarúgás harmadik vonalában, hogy 

a kezdő 11-eket gyermekek kísérik be a mérkőzés elején. Egyesületünk szakmai stábja 

úgy döntött, hogy az idei évtől megvalósítjuk ezt hazai mérkőzéseinket. Ez a feladat a 

mindenki számára megtisztelő, hiszen ez ebben az osztályban még nem divat. A 

gyerekek pedig mindig izgatottan, de nagyon fegyelmezetten ücsörögnek a 

játékoskijáróban, és várják a csapatokat. 
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Fejlesztések 

 
Az utánpótlás korosztályoknál bevezetésre került a Match-meeting egyesületi szoftver, 

melyben edzőink napi szinten vezetik a jelenléti íveket és edzésterveiket, feltöltik a 

felmérési eredményeket és összegzéseket írnak a mérkőzésekről. Az előirányozott 

felmérésekhez beszereztük az összes eszközt, hogy azokat saját erőforrásból és 

bármikor el tudjuk végezni. Így megvásárlásra kerültek a fotocellák az FMS felméréshez 

szükséges eszközök és egy testzsírszázalékot mérő gép is.  

 

                
 

Ezen mérések eredményei szintén a Match-meeting szoftverbe kerülnek feltöltésre. 

Nem titkolt célunk, hogy játékosainkról egy komoly adatbázissal rendelkezzünk, 

amelyből hasznos információkat tudhatunk meg róluk és fejlődési folyamatukról. A 

Nyugat-Európai labdarúgás egyik alapköve lett mára már a tudomány, ezt igyekszünk 

meghonosítani kicsiben és a sportolóink számára minden lehetőséget megadni a 

fejlődéshez.  
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Bozsik Fesztiválok és Tornák 2018-2019 
 

A III. kerületi TVE Utánpótlásképző Központja az idei évben is számtalan fesztiválnak 

(U6-U9) és tornának (U10-11) ad otthont ez év végéig az OTP-BOZSIK rendezvények 

alközpontjaként. 

 

 

 

mailto:info@tve1887.hu
http://www.tve1887.hu/


III. kerületi Torna és Vívó Egylet 1037 Budapest, Kalap u. 1-3. adószám: 18100002-2-41 

 telefon: +36-1 247 8966   e-mail: info@tve1887.hu   honlap: www.tve1887.hu  

 

 
 

A szülők egész éves támogatását köszönjük! 
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Figyelem! - Bankszámlaszám változás! 

 
2018. október hónaptól az egyesületi tagdíjat a MagNet Bank Zrt.-nél 

vezetett 16200010-10085826-00000000 számú bankszámlaszámra szíveskedjenek 

utalni. 

 

A közlemény rovatban kizárólag a kibocsájtott számla sorszámát kérjük feltüntetni! 

 

 

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük! 

 

 

 

Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyekkel javítani tudjuk a szolgáltatásaink 

színvonalát, küldjenek nekünk minél több képet, videót, a legjobbakat viszontlátják! 

 
 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ☺) 
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Ha sportolásra vágyna ne habozzon – Futballpálya, rekortán atlétikapálya és uszoda 

pályabérlési lehetőségek: 

 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 

 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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