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2018. április 
 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink! 
 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével 

kapcsolatban. 

 

KITE sportpálya ápoló gépbemutató 

 

A KITE Zrt. Környezetápolás-technikai üzletága 2018. április 05. napján sportpálya ápoló 

gépbemutatót tartott sporttelepünkön, ahol a vendégek a legújabb füves és műfüves 

sportpálya karbantartó gépeket, eszközöket tekinthették meg működés közben, 

szakértők segítségével. Bemutatásra került, többek között, a Redexim cég új fejlesztésű 

Carrier típusú eszközhordozó gépe, melynek itt volt a magyarországi premierje. 

Egyesületünk számára nagy megtiszteltetés volt, hogy pályakarbantartó gépparkunk 

beszállítója, a KITE Zrt.  a létesítményünket választotta bemutatója színhelyéül. 
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Magyar Művész Válogatott 

 

Szűcs László kapusedzőnk védte a Magyar Művész Válogatott 

kapuját az Iránban rendezett tornán. A magyar csapat 

bronzérmes lett a tornán. Beszámolóját nemsokára olvashatják 

honlapunkon. 

 

Gratulálunk Szűcs László kapusedzőnknek! 
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Tavaszi Tófutás 2018 Budakalász 

 

Idén is megrendezésre került Budakalászon a Tavaszi Tófutás (Tókerülő verseny). 

Vízilabdás lányaink is beneveztek a sporteseményre. 

 

Zoltán Petronella Tíria 1. helyezést ért el junior kategóriában. A felnőtt két körös 3600 

méteres versenyben Ipacs Barbara 5., Fenyvesi- Kisteleki Orsolya 6. helyezést értek el. 

 

Gratulálunk a résztvevőknek! 
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Labdarúgás – 4 VÁROS TORNÁJA utánpótlás sportesemény a TVE 

centerpályáján 
 

Az idei évben Budapest rendezi a 4 Város Tornája eseménysorozatot, melyet 1995-ben 

hívott újra életre Budapest, Pozsony, Bécs és Ljubljana, az évek folyamán Bécs helyét 

Horvátország fővárosa, Zágráb vette át.  

 

2018-ban 23. alkalommal gyűlnek össze a csapatok, hogy atlétika, asztalitenisz, 

kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és röplabda sportágakban összemérjék erejüket a 

16 éves korosztályban, a labdarúgó torna mérkőzései Egyesületünk 

sportlétesítményében kerülnek megrendezésre. Az eseményt minden évben másik 

város rendezi meg, négy év múlva lesz újra Budapest a torna házigazdája,  

 

A három fővárosból összesen közel 300 fő érkezik Budapestre, a házigazda csapattal 

együtt mintegy 400 sportolót mozgat meg a megmérettetés. Budapest 

hagyományosan jól szerepel a viadalon, a torna történetében már több alkalommal 

is sikerült megnyernie az összetett pontversenyt. 

 

 

A labdarúgó torna programja: 
 

2018.06.14. (csütörtök) 

 

16:00 Budapest – Pozsony 

17:30 Ljubljana – Zágráb 

 

2018.06.15. (péntek) 

 

10:00 Budapest – Zágráb 

11:30 Pozsony – Ljubljana 

 

2018.06.16. (szombat) 

 

10:00 Budapest – Ljubljana 

11:30 Zágráb – Pozsony 

 

 

Helyszín: 1037 Budapest, Kalap u. 1-3, III. kerületi TVE pálya 
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NB III. Nyugati-csoport 
 

Az áprilisi fordulókat felnőtt csapatunk az 5. helyen kezdte meg. A nyolc mérkőzésen 

át tartó győzelmi sorozat az NB II-be való feljutásért harcban lévő ajkai fiaskóval ért 

véget. 

 

Tóth András értékelése az AJKA-TVE mérkőzést követően: 

A tűző napsütésben a csapat a pályán, én pedig a kispadon égtem le! Borzasztó 

enervált, görcsös csapat benyomását keltettük szinte az egész mérkőzésen. Sajnos el 

kell ismernem, hogy ezen a napon ellenfelünk a játék minden elemében felülmúlt 

minket, bár azt azért nem gondolnám, hogy ekkora különbség van a két csapat 

között. 

Csúnya pofonnal ért véget a remek sorozatunk, de előre kell nézni és tudomásul venni, 

hogy van még tennivalónk bőven ahhoz, hogy igazi esélyesei legyünk az ilyen 

mérkőzéseknek. A munkában hiszek és abban, hogy ha az ember minden áldott nap 

megpróbálja hozni a 100%-ot, akkor annak meg is lesz az eredménye. 

 

 
 

Az áprilisi mérkőzéseken 2 győzelem 1 döntetlen és 1 vereség a TVE mérlege. A 

csapatunk 7 ponttal lett gazdagabb. 

 

22. GYIRMÓT FC GYŐR II. III. KERÜLETI TVE 1-2 

23. III. KERÜLETI TVE PÉNZÜGYŐR SE 1-0 

24. FC AJKA III. KERÜLETI TVE 5-0 

25. VLS VESZPRÉM III. KERÜLETI TVE 2-2 

 

 

Így Tóth András gárdája 44 ponttal maradt az 5. helyen a tabellán és innen várja a 

májusi fordulókat. 
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Következő májusi fordulók – Hajrá Kerület! 

 

26. május 5., szombat 17:00 III. KERÜLETI TVE KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC III. ker. TVE Sporttelep 

27. május 12., szombat 17:00 CSEPEL FC III. KERÜLETI TVE Csepel Stadion 

28. május 19., szombat 17:30 III. KERÜLETI TVE TARR ANDRÁSHIDA SC III. ker. TVE Sporttelep 

29. május 27., vasárnap 17:30 
THSE 

SZABADKIKÖTŐ 
III. KERÜLETI TVE Szabadkikötő SE Sporttelep 
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Labdarúgás - utánpótlás 
 

A III. kerületi TVE alközpontban napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az 

OTP Bozsik program alközponti fesztiválja, ahová nyolc egyesületből U6-7 és U8-9 

korosztályokból, megközelítőleg 200 gyermek érkezett. A fesztivál 3 pályán egyszerre 

került megrendezésre. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása a szervezőket 

dicséri. A nagyobb korosztályoktól több segítő is érkezett, nekik külön köszönjük, hogy 

ott voltak. 

 

 

 

 
 

 

Köszönjük a szervezőknek és segítőinknek! 
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Vízilabda – Befejeződött az alapszakasz 
 

Női csapatunk magabiztosan nyerte az alapszakaszt. Gratulálunk lányok! 

 

Tabella - Alapszakasz - A csoport 

 
H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   III. Kerületi TVE 12 10 2 0 164 102 62 32 

2.   BVSC-Zugló 12 9 2 1 141 75 66 29 

3.   Csongrád Városi Vízilabda SE 12 8 0 4 130 86 44 24 

4.   Angyalföldi Sportiskola 12 7 0 5 115 115 0 21 

5.   DSC-SI 12 3 0 9 98 144 -46 9 

6.   Bánki VSE 12 1 1 10 76 138 -62 4 

7.   HVSC 12 1 1 10 82 146 -64 4 

 

 

Kezdődhet a rájátszás 
 

2018. május 19-én kerül megrendezésre a női OB I./B bajnokság rájátszása 

Csongrádon. Csapatunk ellenfelei a BVSC-Zugló, a Csongrád Városi Vízilabda SE és az 

Angyalföldi Sportiskola (ASI DSE) csapata. 

 

Hajrá Lányok! Hajrá Kerület! 
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Miközben női vízilabda csapatunk a múlthét pénteki edzésén az OB I/B négyes 

döntőre készült, megkérdeztük, mit jelent számukra a vízilabda. 

 

Drávucz Rita: „A vízben szabadnak érzem magam, a vízilabda pedig egy játék 

számomra, az edzések és a meccsek alatt újra és újra bizonyíthatom magamnak 

kitartásomat és elköteleződéseimet a sportág iránt. Egy győztes mérkőzés megerősít 

minket abban, hogy jó döntéseket hoztunk, ami természetesen örömet okoz.” 

 

Olajos Dóra: „A vízben felszabadult vagyok, kint hagyom a hétköznapi életet és 

igyekszem csak a játékra, a csapatra koncentrálni. Amikor megnyerünk egy meccset, 

az egyfajta pozitív megerősítés abban, hogy jól csináljuk, van értelme az egésznek, és 

boldoggá tesz.” 

 

Gémes Yvett: „A vízilabda kikapcsol és szórakoztat akkor is ha nézzem, akkor is ha 

játszom, mert ez egy játék és én szeretem a játékot és a vizet. Jó érzés egy csapat 

tagjának lenni és egy közös célért küzdeni. Ha győzünk, az nem csak a csapat 

győzelme, hanem a sajátom is, a győzelem a vízilabda része.” 

 

Mazug Angelika: „A vízilabda az életem fontos része. Igazi csapatjáték, ahol 

megtanulunk, egymásra figyelni, együtt örülünk a közös sikernek, figyelünk egymásra. 

Boldog vagyok, hogy a TVE-ben védhetek.” 

 

Kőhalmi Ilona: „Számomra a vízilabda alázatot, áldozatot, összetartást és sikerélményt 

jelent.” 

  

Németh Edit: „Alázat, kitartás, szórakozás, barátok, buli!” 

 

Szentkereszti Gabriella: „Kitartásra és alázatra nevel, és egy jó csapat tagja lenni, ahol 

barátságok szövődnek.” 

 

Boros Júlia: „A vízilabda, olyan nekem, mint másnak a levegővétel, nem tudok nélküle 

élni, 1000 ok van, amiért imádom és utálom egyben, de nem lehet élni nélküle. 

Szabadság, boldogság, küzdelem, adrenalin, BARÁTSÁG, célok elérése és további 

célok kitűzése.” 

 

Mi más lehetne a cél ilyen mondatok után, mint a Bajnokság ismételt 

megnyerése! 
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Folytatódott a BVLSZ 2003 bajnoksága is  
 

A margitszigeti Széchy Tamás Uszodában került megrendezésre a BVLSZ Leány 

Gyermek 2003 bajnokság alapszakaszának 10. fordulója.  Az OSC VSE - III. kerületi 

TVE mérkőzésen 14-2-es vereséget szenvedtünk.  

 

Zoufal Norbert edzői értékelése: „Attól függetlenül, hogy kikaptunk nem lehetek 

elégedetlen teljesen. A kapott gólok száma a tavalyi meccshez képest nagyon jó, de 

a támadó játékunkon még van mit javítani. Négy-öt gól benne maradt a csapatban, 

próbálunk majd ezen javítani. Hajrá Kerület!” 

 

Továbbra is várjuk a vízilabdázni vágyó gyerekeket 
 

Utánpótlás leány csapatunk 2004-ben vagy 2005-ben született lányok jelentkezését 

várja, az edzések hétfő, kedd, csütörtök és pénteki napokon 17:00 órától 18:45 óráig 

tartanak. 

 

Előkészítő csoportjainkba pedig 2006-ban, vagy azután született lányok, illetve 2008-

ban vagy azután született fiúk jelentkezését várjuk, a jelentkezés folyamatos. A két 

előkészítő csoportunk edzései hétfő, kedd és csütörtöki napokon 16:00, illetve 17:00-tól 

kezdődnek. 

A jelentkezéseket várjuk a (BVLSZ leány és az előkészítő csoport is) 

vizilabda@tve1887.hu email címen, illetve az alábbi telefonszámon: 

 

Németh Balázs utánpótlás edző (BVLSZ leány és előkészítő csoportok) +36 70 610 6871 
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Tavaszi vízilabda kupa – ahol a legkisebbeké a főszerep 

A legifjabbak is bemutatkoznak az Egyesületünk által szervezett Tavaszi Kupán 2018. 

május 6-án.   

Németh Balázs csapata gőzerővel készül a nagy megmérettetésre, amely 

természetesen, nem csak a játékosoknak, hanem a hozzátartozóknak is hatalmas 

izgalmakat ígér. 

A kupa célja a vízilabda játék megszerettetése, valamint lehetőséget adni, olyan 

edzésre járó fiataloknak, akik még nem szerepelnek bajnokságban. 

Meghívott csapatok: KSI, Honvéd, illetve az Oxigén. 

Sok gólt, védést és mosolygós arcokat kívánunk a gyerekeknek! Hajrá TVE! 

 

 

 

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  

 

 

Atlétáink újabb versenyeken jártak 

 

Pólus futónap 
 

Kútsági Bálint atléta edzőnk beszámolója: 

 

1500 méteres versenyen Karkó Melinda U11, Farkas Dorka U13 és Sárosy Barna U13 

korosztályokban indultak, míg a 4500 méteres versenyen Péntek Domonkos U14 

korosztályba versenyzett. 

 

A hideg, borús és szemerkélő napon, hatalmas tömeggel zajlott a futóverseny. A rajt 

után nagy tolakodás és elsprintelés után, hamar szétrázódott minden korosztályban a 

mezőny. A versenyt nehezítette a felázott csúszós és buckás talaj, de persze ez adja a 

mezei futóversenyek szépségét is. 

 

 
 

Melinda szépen beosztva erejét, a rajt után hátulról indulva a tömegben, egyenletes 

tempóval, sikeresen felhozta magát a 20. helyre. 

Dorka a rajtban ugyancsak hátra sodródott sajnos, de ő is szép futással lett 22. 

 

Barna szerencsésebben tudott helyezkedni a rajtnál, igy elölről indulhatott és 

taktikusan ment is az elfutókkal. Fokozatosan mindig egyet megelőzve haladt előre, és 

a célba 8-ként ért be. 

 

Domonkos a háromszoros távon, a rajt után hamar ugyancsak az élbolyba került. 

Nagyon szépen beosztotta az erejét és az utolsó 1500 méteren, tempóváltás után, az 

5. helyre kapaszkodott fel, amit sikeresen meg is tartott. 

 

Mind a 4 versenyzővel nagyon elégedett vagyok. Hozták az elvárásaimat és a 

mostoha időben ügyesen versenyeztek.  Büszkén fogadtam őket a célban. 
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Ugyanebben az időben elkezdődtek a szabadtéri felkészülési dobóversenyek. 

 

Reménység Vác gerelyhajító verseny 
 

Fodor Nikolett 3. helyezést ért el 32, 50 méteres egyéni csúccsal 

 

Gödöllő GEAC gerelyhajító verseny 

 

Vasvári Fülöp az újonc (2005) korosztályban 10. helyezést ért el 21, 65 m 

Fodor Nikolett az ifjúsági lányok között (2001-2002) 4. helyezést ért el 31, 28 méterrel 

 

 
 

Tiszaújváros XVIII. Nemzetközi Atlétikai Verseny 
 

Leány ifjúsági / abszolút magasugrás 

 

1.  Fodor Nikolett     164 cm 

 

Leány 100 m gátfutás 

 

2.  Fodor Nikolett    15, 77 mp 

6. Kőkúti Bianka    20, 87 mp 

 

Leány súlylökés 

 

2.  Darvas Dóra  8, 80 m 
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Leány 600 m /újonc/ 

 

2.     Montvai Anna     1. 50. 09 p 

7.     Rigó Réka              2. 04. 75 p 

 

Leány gerelyhajítás /újonc/ 

3.     Rigó Réka         11. 78 m 

 

Fiú 80 m síkfutás/újonc/ 

 

3.     Kincses Olivér     10, 72 mp 

6.     Vasvári Fülöp       11, 39 mp 

 

Leány távolugrás/serdülő/ 

 

15.     Kárpát Anna     3, 89 m 

17.     Horváth Emma  3, 50 m 

 

Női 200 m síkfutás /junior/ 

 

9.     Szalay Teréz Luca    28, 12 mp 

 

Leány magasugrás serdülő 

 

10.     Horváth Blanka     140 cm 

21.     Kárpát Anna           130 cm 

23.     Darvas Dóra           120 cm /újoncok között 8./ 

 

Leány ötösugrás 

 

14.      Horváth Blanka     13, 92 m 

21.     Domonkos Anna      12, 01 m 

 

Fiú 300 m síkfutás 

 

22.     Kincses Olivér         46, 55 mp 

28.     Vasvári Fülöp         51, 25 mp 

 

Fiú távolugrás / ifjúsági 

 

17.    Rigó Hunor             4, 47 m 

 

300m síkfutás / abszolútban 

 

24.     Balogh Eszter         48, 39 mp /újoncok között 14./ 

 

 

 

Gratulálunk a versenyzőink kiváló teljesítményéhez! 
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Budapesti Turbojav Gerelyhajító bajnokság 
 

A versenyen két versenyzővel indultunk.  

 

Vasvári Vince (Turbojav dobás) 

Boncz Ilona (Turbojav dobás, valamint 800 m futás) 

 

Vince első versenyén a 7. helyet tudta megszerezni turbojav dobásban új egyéni 

csúccsal. Ilona a 4. helyen végzett idei legjobb dobásával, valamint a futásban 8. 

helyen ért célba. 

 

Gratulálunk Ilonának és Vincének! 
 

 

 
 

 

 

 

Atlétika – Toborzó 

 
Atlétika szakosztályunk szeretettel vár minden atletizálni vágyó gyermeket 8 éves 

kortól, aki meg szeretne ismerkedni a „SPORTOK KIRÁLYNŐJÉVEL”, minden sportág 

alapjaival. Alsó tagozatosoknak kölyökatlétikai mozgásanyaggal, 

mozgáskoordinációs edzésekkel. Felsőbb éveseknek atlétika-szakági alapképzéssel. 

Csatlakozás az edzésekhez folyamatosan lehetséges. 

Jelentkezési lehetőség: Hoffmann Teréz atlétika szakosztály vezetőnél: 

Telefon: +36 70 771 8872 

E-mail: hoffmann.terez@tve1887.hu 
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Atlétika – májusi versenyek 

 

2018. május 5-6. 

Magyarország Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokság- 

Székesfehérvár 

 

2018. május 16. 

Országos Gyermek Atlétikai Verseny- Békéscsaba 

 

2018. május 19-20. 

Ifjúsági összetett verseny – Győr 

 

2018. május 26-27. 

Diákolimpia V. VI. korcsoport Országos Döntő 

 

2018. május 28-29. 

Diákolimpia III. korcsoport Országos Döntő 

 

2018. május 31. 

Diákolimpia IV. korcsoport Országos Döntő 

 
 

Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyekkel javítani tudjuk a 

szolgáltatásaink színvonalát, küldjenek nekünk minél több képet, videót, a 

legjobbakat viszontlátják! 

 

 

 

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

pályabérlési lehetőségek: 
 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 

 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

       
 

(Katt az ikonra! ☺) 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 
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A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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