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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 
 

Jelen 2019. áprilisi hírlevélben szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni Egyesületünk életével 

kapcsolatban. 

 

 

Atlétika szakosztály – tavaszi versenyek 

 

A tavaszi versenyidény közelmúltban lezajlott 

három versenyéből, mindegyiken születtek 

kiemelendő eredmények. Április 14-én, a Fradi 

pályán megrendezésre kerülő Albert kupán 

újonc lány kategóriában állhatott föl a dobogó 

harmadik fokára Sinka Zsuzsanna, Varga Lara 

pedig serdülő lány 100 méteres síkfutás B 

döntőjét nyerte 13,7 mp-es eredménnyel, ami 

nagyon biztató.  

A következő állomás egy gerelyhajító verseny 

volt, 2019. április 27-én Gödöllőn, ahol két, még 

csak szárnyát próbálgató atléta mellett, a 

rutinos versenyzőnek számító Boncz Ilona hozta 

el az U13-as korosztály bronzérmét. 

A hónap legfontosabb versenye pedig az április 

28-án megrendezett régiós gyermek többpróba 

csapatverseny volt. Minden korosztályban képviseltette magát a klub, és U13-as korosztályban 

el is hoztuk a bronzérmet, ami különösen nagy szó, tekintve, hogy egyrészt 15 csapat részvétele 

mellett zajlott a verseny, másrészt pedig a Budapesti régió adja a legkeményebb mezőnyt és 

épp ezért olyan nagy múltú klubok csapatait kellett maguk mögé utasítani versenyzőinknek, 

mint például UTE, Honvéd, Ikarus…stb. Tehát joggal lehettünk nagyon büszkék rájuk. 

 

 

 

Sinka Noémi a TVE atlétika kötelékében 

Új egyéni csúccsal, 171 cm-rel nyerte a magasugrást Sinka 

Noémi, az Albert Kupa Atlétikai Minősítő Versenyen 

Budapesten a női magasugrás döntőjében. Ez volt Noémi 

első versenye egyesületünk színeiben.  

 

Gratulálunk a kiváló eredményekhez! 
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TVE-MAC - 38 csapat az első Family Futamon 

 
Kedvező időjárási feltételek mellett, első alkalommal rendezte meg a III. kerületi Torna és Vívó 

Egylet és a Margitszigeti Atlétikai Centrum családi programját, Bús Balázs polgármester úr 

védnöksége alatt a Family Futamot. Az eseményen 38 csapat 150 versenyzője állt rajthoz, 11 

óbudai iskola képviseltette magát. A részvétel mindenki számára ingyenes volt, a csapatoknak 

mindössze regisztrálniuk kellett előzetesen. 

 

 
 
A versenyen öt állomást kellett teljesíteni, volt célba dobás, 40 méteres síkfutást, mini gátakkal 

és létrával épített akadálypálya, helyből távolugrás, valamint 800 méteres futás. A szülők és 

gyermekek együtt versenyezhettek a mozgás öröméért. 

 

A Family Futam minden résztvevője egyedi, külön az eseményre gyártott érmet, a szervező 

egyesületek nevével ellátott hátitáskát, valamint gyümölcsöt, vizet és izotóniás italt kapott 

ajándékba. 

 

A TVE-MAC együttműködés keretein belül a továbbiakban is örömmel szervezünk majd hasonló 

eseményeket. 
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TVE nyári sporttábor - LUPA sporttábor 
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Nemzetközi tornán vettünk részt! 

Riviera Easter Cup 2019 Cattolica – Labdarúgás utánpótlás 

 
U14-es labdarúgó csapatunk 2019. április 19-21. között a Riviera Easter Cup elnevezésű 

nemzetközi tornán szerepelt Olaszországban. A tornán olasz Seria B osztályú csapatok mellett, 

angol, svájci és magyar nemzetiségű egyesületek is részt vettek. Az U14-es korosztályban több 

nagy város, Milánó, Velence, és Bologna másod-harmadosztályú csapatai szerepeltek. 

 

A csoportmeccseken megérdemelt két győzelmet és egy számunkra igazságtalan döntetlent 

értünk el, így jutva tovább az elődöntőbe, ahol küzdelmes mérkőzésen, szoros gól nélküli 

döntetlent követően, sajnos tizenegyesekkel alulmaradtunk a később a döntőt is megnyerő 

ellenfelünkkel szemben. 

 

Végül a bronzmérkőzésen magabiztos győzelmet arattunk, így harmadik helyen sikerült 

végeznünk a tornán. 

 

Gratulálunk a srácoknak, akik biztos, hogy hatalmas élménnyel és rengeteg tapasztalattal 

lettek gazdagabbak, egyben köszönjük mindazok támogatását és munkáját, akik segítették a 

csapat kiutazását. 
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Felnőtt csapat 

 
Felnőtt csapatunk az áprilisi hónapot az Érd legyőzésével kezdte idegenben. A rangadó 

fordulópontjaiból végig mi jöttünk ki jobban, ennek köszönhetően 3-1-es győzelmet arattunk.  

Érdi VSE – III. kerületi TVE 1-3 

Gólszerzők: Nikházi, Borvető (2) 

 

A következő hazai mérkőzésen a kiesés elől menekülő Csepel gárdáját fogadtuk és Rabatin 

átlövésével döcögős játékkal itthon tartottuk a 3 pontot.  

III. kerületi TVE – Csepel 1-0 

Gólszerző: Rabatin 

Legjobb hazai játékos a szurkolók szavazatai alapján: Rabatin Richárd 

 

A BKV Előréhez egy forró nyári napon látogattunk el, legalábbis az időjárás alapján biztos és ez 

a mérkőzésre rá is nyomta a bélyegét. Lassú ritmusú mérkőzésen Petneházi szabadrúgásával 

sikerült egyenlítenünk még a félidő előtt. A második félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést 

azonban a végjátékban pontatlanok voltunk. 

BKV Előre – III. kerületi TVE 2-2  

Gólszerzők: Petneházi, Gyepes 

 

A hónap utolsó mérkőzésén az Andráshida csapatát fogadtuk hazai pályán. Sajnos a 

góllövéssel végig hadilábon álltunk és hiába próbálkoztunk ezen a napon semmi nem jött 

össze. Hazai pályán csalódást keltő, gól nélküli döntetlen született. 

III. kerületi TVE – Tarr-Andráshida 0-0 

Legjobb hazai játékos a szurkolói szavazatok alapján: Erdei Gábor 
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Csapataink a rájátszásban – Vízilabda utánpótlás 

 
Vízilabda utánpótlásunk mindhárom csapata a bajnokság rájátszásában folytatta a tavaszi 

bajnokságot. A gyerekek rengeteget fejlődtek az utóbbi időben, a sorozatos mérkőzések 

nagyban segítik a felkészítő edzők munkáját. Az egészen fiataloknak is jut mindig 

játéklehetőség, mérkőzések alatt a gyerekek egyre bátrabban, önfeledtebben játszanak. 

 

Csak így tovább, hajrá Kerület! 

 

 
 

 

Létesítmény fejlesztés 

 
A következő időszakban az Egyesület a létesítményfejlesztés 2015-2017 időszakában nem 

fejlesztett két elemét tervezi megvalósítani. 

 

2-es számú nagy műfüves pálya burkolatának és világításának felújítása amely 

eredményeképpen egy teljesen új burkolattal és világítással rendelkező pálya építését 

tervezzük megvalósítani, hogy a sportpálya megfelelően ki tudja szolgálni a vele szemben 

támasztott igényeket. A pálya felújítását Egyesületünk 2019. június hónapban indítja el, hogy a 

2019/2020 bajnokságot és az arra történő felkészülést minél kisebb mértékben befolyásolják a 

kivitelezési munkák. 
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Élő füves centerpálya felújítása és MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfeleléséhez 

szükséges kiegészítő műszaki tartalmak megvalósítása. A pálya feltehetően az 1930-as évek 

második felében épült. A kivitelezésénél, a mai kornak megfelelő rétegrend kialakításra nem 

került sor, továbbá nem megfelelő feltöltésre épült, emiatt nem rendelkezik a modern 

futballpályákhoz már alapkiépítésben is hozzátartozó drén rendszerrel, pályafűtéssel és 

öntözőrendszerrel. Tekintettel a fentiekre Egyesületünk a pályaszerkezet teljes újjáépítése, így 

egy teljesen új élőfüves pálya építését tervezi megvalósítani, hogy a sportpálya megfelelően 

ki tudja szolgálni a vele szemben támasztott igényeket. A pálya felújítását Egyesületünk 2020. 

június 01. napján tervezi elindítani, hogy a 2019/2020 bajnokságot követően másnap a 

kivitelezés megkezdődjön. 

 

Mind a két beruházást Egyesületünk Budapesti Pályafejlesztés Program, TAO és Önkormányzati 

támogatási források felhasználásával tervezi megvalósítani. 

 

 
 

Tájékoztató Küldöttgyűlésről 

 

Küldöttgyűlés 2019. május 29. 17:00 óra 

 

Küldöttválasztás atlétika szakosztály 2019. május 23. 

Küldöttválasztás vízilabda szakosztály 2019. május 23. 

Küldöttválasztás labdarúgás szakosztály 2019. május 20. 

 

A küldöttgyűlés meghívója és napirendje a honlapon itt a 

https://www.tve1887.hu/dokumentumok alatt található. 

 

Kérjük tagjainkat a Küldöttválasztó gyűléseken való részvételre! 
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Szurkoljunk együtt csapatainkért, továbbra is szeretettel várjuk a szülőket, 

családtagokat, barátokat és nem utolsó sorban szurkolóinkat a felnőtt női és férfi, 

valamint utánpótlás mérkőzéseinken! 

 

 

Hajrá Kerület! 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 

 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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