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Elnöki köszöntő
2018. január
Kedves Sportbarátok!
Idei első hírlevelünkben először is szeretnék mindenkinek eredményekben gazdag,
boldog, új esztendőt kívánni Egyesületünk nevében! Sportoljunk sokat, helyesen,
együtt, nálunk!
Az előző évek a fejlődésről, alkalmazkodásról, kitartásról és a türelemről szóltak. De
megérte! Együtt létrehoztunk egy sportközpontot, ami a maga kategóriájában
egyedülálló az országban felszereltségét, tudásbázisát, kialakítását és megjelenését
tekintve.
2018 az Egyesület életében szándékaink szerint a minőség éve lesz. A minőségi munka
éve. Minden területen. Valamint a tavaly elindult közösségi programok éve. Folytatjuk!
Köszönöm
a
sportbarátoknak,
szülőknek,
gondviselőknek,
szurkolóinknak,
támogatóinknak, szponzorainknak, hogy mellettünk állnak, pártfogásukkal biztosítják
a megálmodott színvonal elérését, valamint fenntartását!
Tisztelettel,
Scheer Sándor
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Tavaly évvégi sikereink között a Bozsik díjátadó
Az MTK-RUK OTP-Bozsik program évzáró összejövetelén négy alközpontunkban
dolgozó edzőt is díjaztak. A tavalyi évhez hasonlóan kiváló munkájáért ajándék
emléktárgyat vehetett át Sólyom Ferenc alközpontvezetőnk, és az idén nagy
örömünkre Szilvási László utánpótlás edzőnk, mint felkészítőedző is külön elismerésben
részesült. Az alközpontunkhoz tartozó egyesületekből Lajos Noémit (ASR Gázgyár)
társadalmi munkájáért, illetve Kovács Józsefet (KISE), mint csoportvezetőt díjazták
még.
Ezzel a négy elismeréssel a legjobban díjazott alközpont lett a III. kerületi Torna és Vívó
Egylet labdarúgó szakosztálya a régióban.
Gratulálunk minden edzőnek, segítőiknek és munkatársainknak, akik az őszi szezonban
mindent megtettek a tornák zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.
Reményeink szerint a megkezdett magas színvonalú munka folytatódik 2018-ban is.
Tavasszal minimum négy Bozsik fesztivál kerül megrendezésre, ezen felül lesznek U11-es
B és C szintű tornák, valamint U13-as C szintű torna is várható egyesületünk
rendezésében.

Bozsik program – Kötelező 50 óra közösségi szolgálat
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50
óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január
1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kellett igazolniuk. Egyesületünknek
lehetősége van a hazai Bozsik tornákon segítő középiskolás játékosaink részére, az
iskolájukkal történő egyeztetést követően igazolást kiállítani a torna rendezésében
való részvételről. Edzőink várják az érdeklődő U16-19 korosztályos játékosainkat. Fontos,
hogy igényüket időben jelezzék edzőik felé.
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2017. Karácsony Kupa Debrecen
Idén újra elutaztak Debrecenbe a Kerület utánpótlás focistái, hogy az Olasz Focisuli
által 27. alkalommal megrendezett, neves nemzetközi téli teremtornán, a Vitajó
Karácsony Kupán élvezzék a futball játékának minden pillanatát. Egyesületünk
labdarúgó szakosztályának öt korosztálya, az U16, U15, U13, U11 és az U9 is részt
vehetett ezen a nagyszabású, két nap alatt lezajló sporteseményen, ahol külföldi első
osztályú klubok és a hazai élcsapatok is voltak. A szülők közül sokan elkísérték a
csapatokat, hogy együtt szurkoljanak a srácokért.
A debreceni kispályás labdarúgó tornára idén rekordszámú nevezés érkezett, összesen
200 együttes és 1500 gyerek vett részt az eseményen. A mérkőzéseket a város több
helyén (csarnokokban, iskolákban) bonyolították le, a vasárnapi döntők pedig a
Hódos Imre Sportcsarnokban voltak.
Kiváló hangulat volt a gyerekek között, közösen szurkoltak kisebb, vagy nagyobb
társaiknak a mérkőzéseken.
Nagy örömünkre szép eredményeket értek el fiatal labdarúgóink. A utazók közül a
legnagyobbak (U16 - 2002) ezüstéremmel a nyakukban térhettek haza, de a
kisebbeknek sem volt miért szégyenkezniük.

Atlétáinknak nem volt téli szünet
Míg labdarúgóink és vízilabdázóink jól megérdemelt pihenőjüket töltötték, addig
atlétáink keményen edzettek és készültek 2018. évi első fedett pályás atlétikai
nyitóversenyükre, mely már hagyományosan Dunakeszin került megrendezésre.
Sok várakozás és izgalom kísérte a versenyt, hiszen az újoncok (2005-ben születettek)
első komolyabb megmérettetése volt, illetve egy nagyobb sérülésből felgyógyulóban
lévő ifjúsági leány versenyzőnk is rajthoz állt.
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Sok biztató eredmény született, amellyel reményteljesen tekinthet a III. kerületi TVE
atlétika szakosztálya a jövőbe.

Vízilabda - Még mindig a tabella tetején
Január közepén a III. kerületi TVE sportuszodája adott otthont az OB/I. B 3. fordulójának.
Női vízilabdázóink hatalmas mérkőzéseket játszottak, az első mérkőzésen a Csongrád
Városi Vízilabda Sport Egyesület csapatát sikerült legyőzniük. Bár az első negyedet a
Csongrád nyerte, a végeredmény 6-5 lett ide. (I. 0–3, II. 1–0, III. 4–1, IV. 1–1)
A második mérkőzésen az Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület (ASI DSE)
csapata ellen is magabiztos győzelem született. Végeredmény: 10 -16 (I. 4–5, II. 2–2, III.
2–5, IV. 2–4)

Utánpótlás leány csapatunk is megkezdte a téli pihenő utáni felkészülést.
Labdarúgó szakosztály - Tavaszi alapozás
Felnőtt játékosaink mellett utánpótlás csapatainknak is megkezdődött a felkészülés a
2017-2018 évad tavaszi szezonjára.
NBIII-as csapatunk játékosai utolsó edzésükön decemberben, egy teljeskörű, mindenre
kiterjedő, egyéni állóképességet vizsgáló, illetve rögzítő teszttel búcsúztak. Erőnléti
edzőnk a kötelező pihenő utáni időszakra pontos edzéstervet készített játékosaink
részére, melyet az alapozás megkezdéséig szigorúan el kell végezni.
A január közepi első edzésen ismételték a srácok a decemberi felmérőt. Játékosaink
állapotának pontos ismerete elengedhetetlen információ az őket felkészítő edzőink
részére.
Felkészülési mérkőzések sora vár rájuk a szezonkezdésig, ahol Tóth András
vezetőedzőnek lesz alkalma az újonnan érkezőket is kipróbálni.
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NBIII-as felnőtt csapatunk felkészülési mérkőzései hazai környezetben
2018.01.20
2018.01.27
2018.02.03
2018.02.07
2018.02.17
2018.02.24
2018.03.03

szombat
szombat
szombat
szerda
szombat
szombat
szombat

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00

TVE – RKSK (2-3)
TVE - Dorog
TVE - Vác
TVE - Honvéd II.
TVE - Iváncsa
TVE - Gyöngyös
NB III. bajnoki mérkőzés

TVE - Csorna

Utánpótlás csapataink várható felkészülési mérkőzései szintén hazai környezetben
2018.01.27 szombat

9:00 U15 - Gázművek U17
13:00 U17 - KISE
15:00 U16 - Ikarus
17:00 U19 - BVSC

2018.01.28 vasárnap

13:00 U14 - Testvériség

2018.02.03 szombat

9:00 U17 - REAC U17
15:00 U16 - Airnergy U16

2018.02.04 vasárnap

9:00 U15 - KISE
11:00 U19 - ESMTK

2018.02.06 kedd

16:30 U13 - Viadukt

2018.02.10 szombat

9:00 U13 - Újpest

2018.02.11 vasárnap

9:00 U15 - Dunakanyar
11:00 U16 - Gázművek U17
13:00 U17 - Dunakanyar
15:00 U19 - Monor

2018.02.14 szerda
2018.02.17 szombat

17:00 U13 - Dunaharaszti
9:00 U16 - Vác
15:00 U17 - Csepel U17
17:00 U19 - Piliscsaba

2018.02.18 vasárnap

11:00 U13 - REAC
15:00 U15 - REAC

2018.02.24 szombat

15:00 U17 - Pénzügyőr
17:00 U16 - Pénzügyőr

2018.02.25 vasárnap
2018.03.03 szombat

11:00 U19 - Budafok U19
9:00 U17 - Kelen SC
11:00 U15 - Újpest

2018.03.04 vasárnap

11:00 U19 - Monor
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USZODA használat
A lakosságot továbbra is várja uszodánk. Tekintettel az uszoda kihasználtságára,
edzések, hétvégi bajnoki fordulók, a lakossági úszás szabad időpontjait (zöld sáv),
mindig ellenőrizni szükséges a honlapon megjelenített aktuális heti uszodaprogram
táblázatban.
Jegyárak:
Felnőtt: 1.800 Forint / alkalom
Nyugdíjas: 1.400 Forint / alkalom
Gyermek: 1.400 Forint / alkalom
III. kerületi lakos kedvezmény
Felnőtt: 1.500 Forint / alkalom
Nyugdíjas: 1.200 Forint / alkalom
Gyermek: 1.200 Forint / alkalom
REKORTÁN – lakossági pályahasználat
A rekortán futópálya a lakosság részére ingyenesen igénybe vehető minden nap
reggel 6:00 és 9:00 óra között, valamint este 19:30 és 22:00 óra között. Ezen felül
kizárólag abban az esetben lehetséges a rekortánpálya használata, ha az atlétika
pályán és a füves centerpályán nincsen edzés, mérkőzés, egyéb rendezvény vagy
pályakarbantartási munkálat. A szabad időpontokról az aktuális pályabérlési
táblázatban talál információt, kérdés esetén érdeklődhet a székház recepcióján is
telefonon, a +36 70 941 8878 telefonszámon.

Ha lazítana – Futballpálya, rekortán atlétikapálya és uszoda pályabérlési lehetőségek:
http://www.tve1887.hu/palyaberles
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AJÁNDÉKTÁRGYAK
Hosszú, több éves várakozás után újra
megkezdtük értékesíteni a III. kerületi TVE
címerével ellátott ajándéktárgyakat. A TVE
székház
recepcióján
személyesen
is
megtekinthetik
az
új,
ajándéktárgyainkat
bemutató
vitrinünket.
A
vásárlások
és
megrendelések
részleteiről
érdeklődhet
a
recepció munkatársaitól, illetve megtalálja a
honlapon.
https://www.tve1887.hu/tve-ajandektargy

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez!

(Katt az ikonra! ☺)
Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyekkel javítani tudjuk a
szolgáltatásaink színvonalát, küldjenek nekünk minél több képet, videót, a
legjobbakat viszontlátják!
Sportfelszerelések beszállítói

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást!

