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2018. július - augusztus 
 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink! 
 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével 

kapcsolatban.  

 

 
 

A Futball Éjszakája 
 

2018. szeptember 7-én pénteken első alkalommal került megrendezésre “A Futball 

Éjszakája” rendezvény, amely során az ország 20 nagyvárosában nyíltak meg a 

stadionok és a labdarúgó központok. https://futballejszakaja.hu/#rendezveny  

 

A Futball Éjszakája rendezvényen számtalan programmal várta a III. kerületi TVE az 

előzetesen regisztrálókat. 
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A kapunyitást követően mindenki az általa kiválasztott programok felé vette az irányt. 

A stadiontúrák és kerekasztal beszélgetések során, az érdeklődők által feltett, érdekes 

kérdéseket sikerült megválaszolni, amellyel mindenképpen közelebb kerülhettek a 

látogatók, szurkolók és tagok az Egyesület mindennapi életéhez. 

 

 
 

Kint a pályákon pedig mindenki kedvére kipróbálhatta magát a Teqball asztalnál, a 

labdás akadálypályákon, a célba rúgó kapuknál és a 11-es rúgó versenyen.  

 

 
 

Este pedig a kivetítőn nézhették az érdeklődők a III. kerületi TVE legutolsó nb1-es 

szezonjából a mérkőzések összefoglalóit. 

 

Köszönjük, hogy ilyen sokat eljöttek a rendezvényre!  
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Megint BL mérkőzések voltak a Kalap utcában 
 

Újabb sikeres megállapodás született Egyesületünk és az MTK között. Ennek 

eredményeképpen 2018. augusztus 06.-13. időszakban ismét a III. kerületi TVE 

létesítménye adott otthont az MTK női BL csoportkör 3 mérkőzésének és 6 mérkőzés 

előtti hivatalos edzésének. 

 

 

 
 

Az UEFA a csoport küzdelmeit ismét Budapesten bonyolította, az MTK Hungária FC az 

Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszotta le a mérkőzéseit a következő időpontokban: 

 

2018. augusztus 07. kedd 18:00 óra MTK Hungária - KFF Mitrovica (6-1) 

2018. augusztus 10. péntek 18:00 óra Ataşehir - MTK Hungária (2-2) 

2018. augusztus 13. hétfő 17:00 óra MTK Hungária - Slavia Praha (1-4) 
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Az MTK Hungária FC ellenfelei a III. kerületi TVE centerpályáján edzettek és mérkőztek 

egymással.  

 

A mérkőzések: 

2018. augusztus 07. kedd 18:00 óra Slavia Praha – Ataşehir (7-2) 

2018. augusztus 10. péntek 18:00 óra Slavia Praha - KFF Mitrovica (4-0) 

2018. augusztus 13. hétfő 17:00 óra KFF Mitrovica – Ataşehir (1-6) 

 

 
 

 

 

Tabella a torna végén: 

 

4. csoport         

 M GY D V RG G GK Pont 

SK Slavia Praha 3 3 0 0 15 3 12 9 

MTK Hungária FC 3 1 1 1 9 7 2 4 

Ataşehir Belediyespor 3 1 1 1 10 10 0 4 

KFF Mitrovica 3 0 0 3 2 16 -14 0 

 

 

 

 

Köszönjük megértésüket és közreműködésüket a rendezvények sikeres 

lebonyolításával kapcsolatban! 
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Vízilabda - Masters 30+ Európa bajnoki aranyérem 

 

 
 
A III. kerületi TVE hihetetlen büszke női vízilabdás játékosaira, hiszen a Masters Európa 

Bajnokságra utazó csapat magját ők tették ki.  

 

Az utazók között voltak Egyesületünk kötelékének oszlopos tagjai: 

Boros Júlia, Drávucz Rita, Fenyvesi - Kisteleki Orsolya, Ipacs Barbara, Német Edit, Pelle 

Anikó, Szentkereszti Gabriella, Vargáné Gazdag Erika 

 

Csupa Világbajnok, Európa bajnok és Olimpikon. Felkészítő edzőjük a Mesteredző díjas 

Györe Lajos. 

 

BSC KLING - CITY of Sheffield 12:3 

BSC KLING - ROMA ITALY 10:3 

BSC KLING - RUSSIA 9:2 Csoport elsők a lányok! 

BSC KLING - Hamburg 15:2 

 

Döntő: ASD ARGENTARIO NUOTO - BSC KLING 3 - 6 (1-3; 2-2; 0-1; 0-0) 

 

 
 

Gratulálunk lányok az eredményhez! 
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Szezonkezdés - Labdarúgás 

 

Szurkolói bérletek és mérkőzésjegy információk 
 

Sikeresen zárult felnőtt csapatunk mérkőzéseire meghirdetett bérlet regisztráció. 

Bérleteseink megtisztelő bizalmát köszönjük! 

 

Ebben a szezonban Egyesületünk a diák és nyugdíjas jegyek árát 400,-HUF, a 

felnőttjegy árát pedig 900,-HUF áron határozta meg. A jegyértékesítésből befolyó 

összegek teljes egészében az egyesület további fejlesztését szolgálják, a felnőtt és 

utánpótlás képzés színvonalának emelésére és fenntartására fordítjuk. 

 

 
 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet 2018/2019-es felnőtt labdarúgó bajnokság szezonjára 

vonatkozó hazai mérkőzéseire tiszteletjegyet kizárólag az Egyesület által meghívott 

vendégek, igény esetén az Egyesület támogatói, a Felnőtt csapat tagjai (2 

jegy/játékos), illetve az UP csapatok játékosai kapnak. 

 

Így a III. kerületi Torna és Vívó Egylet igazolt sportolói továbbra is a korosztályos 

edzőktől vagy a honlapon keresztül https://www.tve1887.hu/utanpotlas 

igényelhetnek tiszteletjegyet saját részükre, minden hazai mérkőzés 

előtt, legkésőbb csütörtökig. Részükre a belépés díjtalan. 

 

Felhívjuk minden játékosunk figyelmét újra, hogy a mérkőzés napján, illetve annak 

kezdetekor, már nem lehetséges tiszteletjegyet igényelni, ezért kérjük igényüket 

időben jelezzék! 

 

Kérjük, hogy a 2017/2018-as NB III-as szezonban tapasztalt érdeklődést felülmúlva, a 

2018/2019-es szezonban szurkolóink és vendégeink jelenlétükkel és támogatásukkal 

segítsék csapatunkat, hogy sikeres szezont tudjanak zárni. 

 

Hajrá Kerület! 
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Átadásra került az ajándék bérlet 

 

A III. kerületi TVE - Puskás Akadémia II. mérkőzést megelőzően, a "Küldj egy képet a 

meccsen" játékunk szerencsés nyertese átvehette jutalmát, felnőtt csapatunk hazai 

mérkőzéseire szóló ajándék szezonbérletét, a 2018/2019-es évadra. A belépőkártyát 

Márton Zoltán, Egyesületünk ikonikus alakja és létesítményvezetője és Szabó Bence 

sportigazgató adta át. 

 

 
 

 

A szerencsés nyertesnek, Kovács Rolandnak, aki ezzel a képpel nevezett a 

sorsolásra köszönjük, hogy részt vett játékunkban és ezúton is gratulálunk újra, jó 

szurkolást kívánunk a TVE mérkőzésein a Kalap utcában. 
 

 
 

Szezon végén az utolsó hazai mérkőzésen újra! 
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Kialakult 2018/2019-es NBIII-as csapatunk idei kerete 
 

Az átigazolási időszak lezárásának utolsó pillanatában is történtek változások felnőtt 

csapatunk keretében. Bár a bajnokság elkezdődött augusztus 4-én, és azóta lepörgött 

hét forduló, a szakmai stábnak lehetősége volt augusztus 31-ig gondolkodni és 

cselekedni a csapat keretét illetően. Így megszületett az immáron végleges őszi 

gárda. 

 

Szakmai stáb: 
 

Vezetőedző: Buzsáky Ákos 

Asszisztensedző: Kemény Kristóf 

Kapusedző: Kurucz Péter 
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Technikai vezető: Pawlik József 

 

Fizioterapeuta: Berta Ferenc 

Masszőr: Boros Richárd 

Gyógytornász: Varró Tina 

 

 

Támadók: 
 

 

Gergye Dániel, Hacioglu Sinan, Kokenszky Norbert, Kürti Zsolt 

 

 

       
 

 

 

Malkócs Marcell, Pleszkán Tibor, Sóron Tibor, Tóth Levente Milán 
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Középpályások: 

 
Gálfi László, Hámori Ákos, Kaszai Gábor 

 

       
 

Molnár András, Szabó Bátor, Szabó Botond, Rabatin Richárd  

 

          
 

 

 

Védők: 
 

 

Gyepes Gábor, Huszárik Zsolt, Laczkó Zsolt, Fazakas Géza 
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Madarász Ádám, Nagy Olivér, Sorecz Szabolcs, Szalai Vilmos 

 

       
 

 

 

Kapusok: 
 

Kunsági Roland, Jeszenszky Ádám, Kovács Balázs 

 

       
 

 

Legjobb HAZAI játékos újragondolva 
 

Az előző szezonbeli visszajelzéseket és tapasztalatokat figyelembe véve a 2018/2019-

es NBIII-as labdarúgó szezonban szurkolóink dönthetnek, ki volt a mérkőzés legjobbja. 

A megszokott helyekre ismét kihelyezésre kerülnek a gyűjtők (büfé és a lelátó felső 

kerengő részének közepén), amelybe papír alapon (belépőjegyre írva), a mérkőzés 

alatt be lehet helyezni a szavazatokat. A szavazatok minden mérkőzést 

követően kerülnek megszámlálásra, amelynek eredménye a mérkőzést követő kerül 

nyilvánosságra az Egyesület honlapján és kommunikációs felületein. 

 

Az eddig eltelt fordulókon, a következő játékosok kapták a legtöbb szavazatot 

szurkolóinktól. 
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Szavazzanak minél többen a hazai mérkőzéseken a legjobbra! 
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TAO – Mert támogatni jó! 

  

Egyesületünk évek óta él a TAO támogatás lehetőségével. Az MLSZ és az MVLSZ felé 

minden évben beadjuk sportfejlesztési programunkat, a szakszövetségek 

jóváhagyásának mértékében ez a forrás szervesen hozzájárul Egyesületünk 

működéséhez. Az idei évben már mindkét szövetség jóváhagyta a programjainkat, 

így a III. kerületi Torna és Vívó Egylet labdarúgó szakosztálya a Magyar Labdarúgó 

Szövetség határozata értelmében 44 138 824 Ft, vízilabda szakosztályunk pedig a 

Magyar Vízilabda Szövetség határozata alapján 36 843 181 Ft TAO támogatást 

gyűjthet. A Magyar Vízilabda Szövetség TAO programja Egyesületünk támogatói által 

feltöltésre kerültek, így a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programjának jogcímeire 

várjuk a TAO támogatási felajánlásokat. 

  

A fenti kérelmeket és jóváhagyó határozatokat az Egyesület honlapján tekinthetik 

meg. http://www.tve1887.hu/dokumentumok  

Ezúton is kérjük Önöket, hogy a TAO támogatások gyűjtésével és biztosításával 

kapcsolatosan segítsék Egyesületünket. 

  

Felajánlásaikkal kapcsolatban kérjük keressék Egyesületünk vezetőségét. 

 
Labdarúgás - utánpótlás 

A nyári szünet közepén megkezdődtek az edzések kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A tavaszi és nyári toborzást követően sok érkezőt köszönthetünk utánpótlás 

csapatainkban.  

 

Átigazolások más egyesületekből a TVE-be: 

 

Galántai Milán, Alszegi Ákos, Balla Benedek, Bánszki Gergely, Bene Patrik Milán, Benus 

Márk, Bösztöri Szilveszter, Czipfer Ádám, Czövek Péter, Csaplár Gergő, Diamant Márk, 

Farkas Balázs, Gáti Balázs, Hidi Ferenc, Horváth Milán, Hosszáng Ádám, Juhos Jónás, 

Kara Levente, Korda Dávid, Mészáros Huba, Millinger Ákos, Nagy Dániel, Orgon Tibor, 

Orosz Péter, Osztovits Marcell, Puha Kristóf, Rácz Richárd, Rónai András, Sándor Mikes, 

Soós János, Szabó Bátor, Szoboszlai Bálint, Tóth Áron, Váradi Máté, Váradi Zalán, Varga 

Ruszlán 
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Új igazolások a TVE-be, akik még nem voltak más egyesületben: 

 
Balpataki Bence, Bodrogvölgyi ?, Bugyra Borsa, Czakó Noel, Dobos Márk, Domahidi 

Márk, Fehér Péter Kálmán, Frangipane Alex, Gómann Armandó, Gyenes István, 

Hercegh Alex, Hornyák Olivér, Jones Aidan, Jones Benjámin, Kassai Krisztián, Király 

Olivér, Légrády Péter, Lukasik Nóra Laura, Nyiri Berci, Rácz Karina, Szabados Levente, 

Verebély András 

 

A TVE kötelékéből távozók: 

Aranyos Szabolcs, Kincses Márk, Loncsák Zalán, Nagy László, Jeney Máté, Pikó 

Gergely, Hidvégi Henrik, Czakó Tamás, Rózsa Benett László 

Nekik további sportsikereket kíván Egyesületünk. 

 

 
 

 

Bajnokságok – Kölyökligák – Bozsik Tornák és Fesztiválok 
 

Utánpótlás csapataink a következő bajnokságokban szerepelnek ebben a szezonban: 

 
U19  MLSZ IFJÚSÁGI U-19 III. OSZT. KÖZ. A.   Lilik József, Gyenes András 

U17 MLSZ IFJÚSÁGI U-17 III. OSZT. KÖZ. A.  Sólyom Ferenc 

U16 BLSZ IFJÚSÁGI U-17    Filó Tamás 

U15 MLSZ U-15 II. Közép-A.    Hámori György 

U14 MLSZ U-14 II. Közép-A.    Kaszai Gábor, Keresztesi Botond 

U13 U-13 I. osztály Közép-Kelet   Szilágyi László 

U12 U-12 I. osztály Közép-Kelet   Mayer Bence 

U11-10 BOZSIK TORNA ÉS KÖLYÖKLIGA  Gyenes András, Huszárik Zsolt 

U9-8 BOZSIK FESZTIVÁL ÉS KÖLYÖKLIGA  Vermes Krisztián, Madarász Ádám 

U7-6 BOZSIK FESZTIVÁL    Papp Richárd, Serli Sándor, Nagy Márkó 

 

A mérkőzések várható időpontjai megtalálhatók honlapunkon a következő menüpont 

alatt: https://www.tve1887.hu/esemenyek 
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Labdarúgás utánpótlás - Felmérések 

Az idei felkészülést bajnokságban szereplő csapataink július 16-án kezdték, Bozsik 

korosztályaink pedig augusztus elején. A fizikális felkészítést Filó Tamás, Keresztesi 

Botond erőnléti edzők, valamint Varró Tina gyógytornász végezte különféle 

módszerekkel. Korosztályos edzőink, pedig a taktikai, technikai és mentális részt 

fejlesztették. A felkészülés jegyében részt vettünk egy nemzetközi utánpótlás tornán 

Debrecenben, az U10, U11, U12, U14 és U16-os korosztályokkal. 

 

Egyesületünk által beszerzésre került egy fotocellás rendszer, amivel sikerült felmérnünk 

játékosaink állapotát. Folyamatos mérésekkel tudjuk nyomon követni a fejlődést. A 

mérést követően Filó Tamás kidolgozott egy fejlesztő programot, amivel terveink szerint 

megfelelő szintre tudjuk hozni játékosainkat. 

 

 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet Egyesületi Talent Program 

A III. kerületi TVE labdarúgó szakosztályának Egyesületi Talent Programja 2018. 

szeptember 3-án indult. Célja, hogy azokat a kiemelkedő korosztályos tehetségeket, 

akiknek nem csak a tehetségük van meg, hanem az alázatuk és szorgalmuk is, hogy 

profi labdarúgók legyenek és hajlandóak ezért áldozatokat hozni, olyan plusz 

képzésekkel fejlesszük, melyek az egyéni hiányosságaikat pótolják személyre 

szabottan.  

Az egyesületi filozófia alapköve, hogy minél több saját nevelésű játékosunk legyen a 

felnőtt csapat keretében, illetve a fiataljaink számára olyan képzést nyújtsunk mellyel 

képesek lehetnek céljaik megvalósítására. Szeretnénk olyan utánpótlásnevelő 

központtá kinőni magunkat, ahol nem kell majd minden átigazolási időszakban új 

játékosok után néznünk, hanem a saját utánpótlásunkból tudjuk majd feltölteni a 

felnőtt csapat keretét, illetve az NBI-es csapatok számára is olyan műhellyé válni 

melyre érdemes odafigyelniük. 

Ehhez azonban a rendszeres csapatedzéseken való részvétel nem elegendő. Aki csak 

ennyit tud foglalkozni a labdarúgással, abból nagy valószínűséggel nem lesz profi 

labdarúgó.  Az iskola mellett természetesen tudjuk, hogy a mai világban nehéz időt 
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szakítani a sportra, de aki élsportoló szeretne lenni, annak ezt muszáj megtennie. 

Természetesen az Egyesület eddig is támogatta azokat, akik a tanulásra is komoly 

hangsúlyt fektettek, ezért van jelenleg is tanulószoba a létesítményben és ez a jövőben 

is így lesz. Fontos kiemelni, hogy nem a tanulás rovására szeretnénk a gyerekeket plusz 

edzésekkel terhelni, a kettőt legalább ugyanolyan fontosnak gondoljuk. Az Egyesületi 

Talent Programban való részvételnek egyik feltétele a tanulmányi eredmény, amelyet 

folyamatosan nyomon követünk. A másik pedig a külön foglalkozásokon való 

részvétel, melyeknek legalább a 80%-án jelen kell lenni, hogy a programban maradjon 

a sportoló. Természetesen sérülés vagy halaszthatatlan programok esetén ezt 

felülvizsgáljuk.  

Természetesen a programban szabad átjárás lesz, be és ki is lehet kerülni, de nem az 

a célja, hogy az adott korosztályból minden játékos legalább egy hónapig benne 

legyen hanem, hogy ténylegesen azokra a tehetségekre összpontosítsunk, akik 

perspektívák lehetnek a magyar labdarúgás számára a jövőben. Reményeink szerint 

ezzel majd egy verseny is kialakul a játékosok között és külön motivációval jár majd, 

hogy bekerüljenek. A kapu mindenki előtt nyitva áll. Motivációval, edzésmunkával és 

a mérkőzéseken mutatott teljesítménnyel bárki bekerülhet. 

 

 

Nyári tábor – Edzőtábor 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is sok gyermek választotta a TVE napközis táborait, a 

nyári szünetben. A jelentkezők között nem csak saját nevelésű játékosaink voltak, jó 

lehetőség volt kipróbálni az Egyesület szakosztályainak edzői által tartott edzéseket 

minden érdeklődőnek. Reméljük a lányok és fiúk jól érezték magukat a közös 

programokon és edzéseken. 
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Vízilabda utánpótlás 

 
Július végén megkezdődött vízilabdásaink és előkészítőseink edzőtábora. A délelőtti 

edzéseket, egy közös ebéd és csendes pihenőt követett, majd ezután következett a 

délutáni terhelés. A gyerekek öt héten át, kitartóan és fegyelmezetten dolgoztak.  

 

 
 

Szeptember elején nemcsak az iskola kezdődött el, hanem sportuszodánkban is 

megkezdődtek a nagy érdeklődéssel várt úszás tanfolyamok is. Számtalan jelentkező 

regisztrált a tanfolyamra. A szintfelmérőket követően kialakulnak a végleges 

csoportbeosztások. 

 

A jelentkezés folyamatos, bővebb információ itt található:  

https://www.tve1887.hu/uszas-oktatas 
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Atlétika 

 
Szeptembertől teljes létszámmal folytatódnak az atlétika edzések. Nagy örömünkre 

sok új sportolni vágyó gyermeket köszönthetünk atlétika szakosztályunk edzésein. 

Elengedhetetlen volt új szakedzők alkalmazása is a szakosztály életében. Így lehetőség 

nyílt kislétszámú korcsoportokra bontani a sportolókat, továbbá versenyzőinknek 

célirányos edzéseket lehet tartani. 

 

 
 

 

Rúdugródomb a TVE atlétikai pályáján 

 

Néhány hónappal ezelőtt kezdődtek az egyeztetések Egyesületünk atlétika 

szakosztálya és a Magyar Atlétikai Szövetség között, melynek eredményeképpen a 

Szövetség jóvoltából Egyesületünk atlétái mostantól a TVE Kalap utcai 

Utánpótlásképző Központjában készülhetnek a rúdugró versenyekre. 

  

Régebben jó eredményeket értek el sportolóink az atlétika szinte egyik 

leglátványosabb számában, de eddig megoldatlan probléma volt a felkészülés a 

versenyekre. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik mindent megtettek azért, hogy tovább fejlődhessen a 

TVE atlétika szakosztálya, valamint a Magyar Atlétika Szövetségnek, hogy bizalmat 

szavazott sportolóinknak és reményeink szerint ezt jó eredményekkel meg is tudják 

majd hálálni. 
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Ötletláda a fejlődésért 

 
A 2018. május 29. napján megtartott 

Küldöttgyűlésen Küldöttek által javasolt 

kezdeményezés valósult meg 

Egyesületünkben. A székház recepciójához 

kihelyezésre került az Egyesület érdekeit 

támogató ötletek ládája, melybe papír 

alapon elérhetőség meghagyásával 

tagjaink, vendégeink, szülők és 

gondviselők, szurkolóink, támogatóink és 

mindezeken felül bárki, aki ötlettel, 

javaslattal, kérdéssel rendelkezik, egyszóval 

mindenki bedobhatja véleményét, ötletét, 

javaslatát vagy kérdéseit. 

 

A TVE ötletládát minden héten hétfőn üríti 

ki az Egyesület és a vezetői értekezleten 

annak tartalmát áttekinti és az azzal 

kapcsolatos teendőket egyezteti, 

meghatározza. 

 

Kérünk mindenkit, hogy használják az 

ötletládát, mert hiszünk abban, hogy 

fejlődni, jobbnak lenni Együtt vagyunk 

képesek! 

 

 

Már érkezett ötlet a ládába, melyet ezúton is köszönünk szépen! 

 
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! ☺) 

 

 

Ha sportolásra vágyna ne habozzon – Futballpálya, rekortán atlétikapálya és uszoda 

pályabérlési lehetőségek: 

 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 
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Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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