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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 

Jelen 2017. karácsonyi hírlevélben szeretnénk Önöknek Kellemes Ünnepeket kívánni, 

továbbá tájékoztatni Önöket az Egyesületünk életével kapcsolatban. 
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Létesítményfejlesztés 

 

Az Egyesület által megkezdett, Budapest Főváros, III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata által támogatott sportlétesítmény fejlesztési programok teljes 

mértékben elkészültek és átadásra kerültek. Az alábbi projektelemek valósultak meg:  

 

1-es pálya: 40X60m-es méretű műfüves borítású félpálya; 

3-es pálya: 20X40m-es méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett 

kispálya; 

4-as pálya: 12X24m méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett 

grundpálya;  

5-es pálya: 12X24m méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett, fedett 

grundpálya; 

6-os pálya: 20X40m méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett kispálya; 

 

 
 

 

Új utánpótlásképző és szabadidősport központi épület építése, 600 fő befogadására 

alkalmas fedett lelátóval; 
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Új uszoda épület építése 21X28,5m méretű, 2,0m mély medencével; 

 

  
 

Salakos atlétikai pálya rekonstrukciója; 

 

 
 

Új elektromos eredményjelző telepítése; 
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A létesítmény fedett lelátójának hangosítása: 

 

Egy év csend után a bajnoki mérkőzések és a rendezvények alatt újra szól a zene. 

Tiszteletünket adhattuk közösen a magyar himnusz alatt a válogatott mérkőzés elején, 

a mérkőzések előtt és alatt jól szórakoztunk a bemondók frappáns kommentárjain, 

egyszóval remek a hangulat. 

 

 
 

Sporttelepünk számos rendezvénynek adott otthont 2017-ben: 

 

Megújult sportlétesítményünkben változatos sportolási lehetőségekkel és kiegészítő 

programokkal vártuk nyári táborunkban a kalandkedvelő gyerekeket 7 héten 

keresztül, ahol négy sportág edzői és szakemberei mindent megtettek annak 

érdekében, hogy legyen mit mesélni szeptemberben, az iskolában. 
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Saját rendezésű programok között volt, a nagy népszerűségnek örvendő MMM kupa, 

ahol az edzőink, a szülők és szurkolóink megmutathatták futballtudásuk legjavát.  

 

 
 

Szerepeltünk a Kossuth Rádió Közelről műsorában, Mayer Bence utánpótlás 

koordinátorral készült riportot hallhatták a hallgatók. 

 

 
 

 

2017-es évben voltak jelentősebb egyesületen kívüli rendezvények is: 

 

Kozma Zsuzsanna szervezésében ismét megrendezésre került a családi Fitt Móka 

program a legkisebbek és szüleik részvételével. 
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Az Óbudai Sportágbörzén, közel 35 óbudai egyesülettel és az általuk képviselt 

sportágakkal ismerkedtek meg a kerületi tanintézmények tanulói.  

 

 
 

Sporttelepünkön teljesítették az Első Óbudai Általános Iskola tanulói a 2017 méteres 

futást, az Európai Diáksport Napja Magyarország című programon, mely hazánkban 

közel ezer iskolát és kétszázötvenezer gyermeket mozgatott meg. 

 

 
 

 

Idén is megrendezésre került az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 

szervezésében a VII. Óbudai Rehab Atlétika Kupa. A III. kerületi TVE 

Sporttelepe hatodik alkalommal adott otthont ennek a rendezvénynek. 
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A kerületben működő iskolák szinte mindegyike eredményesen szerepel évről-évre a 

fővárosi, valamint az országos felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken. 

Sporttelepünk versenyhelyszíne az atlétikai diákolimpia versenyeknek. 

 

 
 

 

A Ferencvárosi Torna Club UEFA Európa Liga ellenfele, a dán FC Midtjylland csapata 

a III. kerületi TVE Sporttelepét választotta a péntek délelőtti edzésük helyszínéül. 
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A Vác FC is a III. kerületi TVE sporttelepét választotta „hazai” mérkőzéseinek helyszínéül, 

így az érdeklődők hétről-hétre NBII-es mérkőzésekre is kilátogathatnak a Hévízi útra. A 

hazai bajnoki mérkőzéseik mellett a kupamérkőzéseiket is Óbudán rendezték meg.  

 

Miután a Magyar Kupában továbbjutottak, a Diósgyőri VTK NBI-es csapatát fogadják 

2018. február 28. napján a Magyar Kupa 9. fordulójának visszavágóján. 

 
 

2017. augusztus 20-29. között megújult sportlétesítményünkben került megrendezésre 

a női BAJNOKOK LIGÁJA 8-as csoportjának kvalifikációs csoportkörének 3 mérkőzése. 

Ebbe a csoportba sorsolták az MTK Hungária FC, Sporting Clube de Portugal 

(portugál), WFC BIIK-Kazygurt (kazah) és a WFC Hajvalia (koszovó) csapatát. 
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Az UEFA U17-es férfi Európa-bajnokság 9. csoportjának két mérkőzését rendezték meg 

a III. kerületi Torna és Vívó Egylet megújult sporttelepén a sorozat selejtezőkörében. 

Remek hangulatú és teljesen teltházas mérkőzésen együtt szurkolhattunk az U17-es 

magyar férfiválogatott Hollandia elleni találkozóján, melyet megnyertek a srácok 1-0-

ra és így csoportelsőként jutottak tovább. 

 

 
 

Mindeközben a TVE új sportuszodájában a 2017-es Fina Masters világbajnokság egyik 

magyar női vízilabda csapata, a Budakalászi Sport Club (30+) csapata játszott 

felkészülési mérkőzést az U17-es leány válogatott ellen. A mérkőzésen Faragó Tamás 

bíráskodott. 

 

Különleges információ a III. kerületi TVE támogatóinak és szurkolóinak, hogy a Fina 

Masters (30+) VB-re benevezett Budakalászi Sport Club csapatában 7 igazolt TVE női 

vízilabdázó is helyet kapott. A csapat hatalmas és izgalmas küzdelmek árán 

világbajnok lett, ami nagyszerű eredmény. 
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Edzőtáborok 

Edzőtáborok sora következett a nyár folyamán. A magyar U17-es női válogatott 

vízilabdásai után, a KSI SE utánpótlás vízilabdázói és az YBL Water Polo Club tartott 

edzőtábort. 

 

 
 

 

Vízilabda bajnoki mérkőzések 

Talán még mindig kevesen tudják, de Óbuda 

híres vízilabda múlttal bír. Hazánkban 1904 

óta rendeznek vízilabda bajnokságot, több 

osztályban. Kerületünkben az Óbudai Torna 

Egylet volt az első klub, ahol pólós szakosztály 

működött, és már 1905-ben az országos 

bajnokság (OB I.) II. helyezettje lett. Hosszú, 

több évtizedes kihagyás után újra, a III. 

kerületi TVE női vízilabdázói mérkőzhetnek az 

új Hévízi úti kék-fehér medencében! 

 

 

Szinte minden hétvégén tele az uszoda 

De nem csak a Kerületes lányok csatáznak a medencében, hanem számos bajnokság 

fordulói kerülnek megrendezésre. A medence mérete kifejezetten úgy lett tervezve, 

hogy alkalmas legyen fiú és leány utánpótlás mérkőzések lebonyolítására. Számos klub 

élt a lehetőséggel és uszodánkat választotta a bajnoki mérkőzéseik megrendezésének 

helyszínéül. 

 

A vízilabdában megszokott, hogy az 

uszodákban tartott mérkőzések megtekintése 

díjköteles abban az esetben is, ha a családtagok 

jöttek el szurkolni. Az utánpótlás mérkőzéseket is 

beleértve. 

A kísérőjegy minden esetben kedvezményesen 

500 Ft.  

 

 

A III. kerületi TVE igazolt játékosai 2 fő tiszteletjegyet kapnak a Kerület uszodájában 

tartott mérkőzések megtekintésére egyesületünktől. 
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USZODA használat 

 

Az uszodában, nemcsak a TVE 

női vízilabda csapatai készülnek 

a mérkőzésekre, hanem számos 

sportág versenyzői. Vannak fiú 

illetve férfi vízilabdázók, úszók, 

szinkron úszók, kajakosok, 

triatlonosok. Rendszeres 

edzéseket tartanak nálunk a 

Sellő, az Ybl, a Vasas, B784, 

Oxigén, a Cégszolgálat idősebb 

vízilabdázói is. 

 

Lehetőségünk nyílt támogatóink 

részére úszáslehetőséget 

biztosítani, és megnyitottuk a nagyközönség részére is az uszodát, egyben az óbudai 

lakosok részére kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk. 

 

 
 

Tekintettel az uszoda kihasználtságára, edzések, hétvégi bajnoki fordulók, a lakossági 

úszás szabad időpontjait, mindig ellenőrizni szükséges a honlapon megjelenített 

aktuális heti uszodaprogram táblázatban. 

 

Jegyárak: III. kerületi lakos kedvezmény 

Felnőtt: 1.800 Forint / alkalom Felnőtt: 1.500 Forint / alkalom 

Nyugdíjas: 1.400 Forint / alkalom Nyugdíjas: 1.200 Forint / alkalom 

Gyermek: 1.400 Forint / alkalom Gyermek: 1.200 Forint / alkalom 

 

 

AZ USZODA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA 

 

▪ 2017.12.20-26. ZÁRVA Karbantartási munka (Vízcsere) 

▪ 2017.12.27-30. 6:00-21:00 

▪ 2017.12.31. 6:00-12:00 

▪ 2018.01.01. ZÁRVA 

▪ 2018.01.02. 6:00-21:00 
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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. 

 

 
 

 

ORVOSI SZOBA – hiszen a sportolóink a legfontosabbak 

 

 
 

Elkészült nyár végére a modern, akár nemzetközi rendezvényeket is kielégítő orvosi 

szobánk, ahol Berta Ferenc fizioterapeutánk minden nap délután várja továbbra is 

sportolóinkat. Ezt a szolgáltatást az Egyesület belső igényein felül igyekszünk minden 

rehabilitációban érintett számára elérhetővé tenni 2018 első negyedévében. 

Csapatunk orvosa hetente egyszer tart rendelést. Az új terápiák meggyorsítják sérült 

sportolóink rehabilitációját, a székház konditermében pedig célirányos 

edzésmódszerekkel, ezt a javulást erőnléti edzőnk felügyelete mellett tudjuk biztosítani.  
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TAO – Mert enélkül nem sikerülhetett volna! 

 

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

minden évben megküldjük vonatkozó kérelmünket, a szövetségek jóváhagyásának 

mértékében ez a forrás szervesen hozzájárul Egyesületünk működéséhez. 

 

http://www.tve1887.hu/dokumentumok 

 

Ezúton köszönjük a TAO támogatások gyűjtésével és biztosításával kapcsolatos 

segítségüket, támogatóinknak pedig a TAO támogatások felajánlását! 
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Labdarúgás 
 

Csapataink felépítése és versenyeztetésük 

 

 

 
 

Nagypályás korosztályaink: 

• Felnőtt MLSZ NB3 Nyugati csoport 

• U19 MLSZ U19 Harmadosztály Közép A 

• U17 MLSZ U17 Harmadosztály Közép A 

• U16 BLSZ U19-es bajnokság 

• U15 MLSZ U15 Másodosztály Közép A 

• U14 MLSZ U14 Másodosztály Közép A 

• U13 MLSZ U13 Első osztály Közép-Kelet 

• U12 (3/4 pálya) MLSZ U12 Első osztály Közép-Kelet 

 

Bozsik korosztályok: 

• U10-U11 „B” és „C” szintű Bozsik torna 

• U9 U8-U9 Bozsik fesztivál 

• U7 U6-U7 Bozsik fesztivál 

 

 

Labdarúgás - Edzések rendje 

 

Csapataink edzésszáma a korosztályos elvárásoknak megfelelően lett 

meghatározva. Különös figyelmet fordítunk az egyéni képzésekre a csapat 

edzések mellett. Korosztályos edzőink, valamint az egyéni képzésért felelős edzőnk 

heti több alkalommal tart 2-3 fős csoportokban egyéni képzéseket. 

Erőnléti és koordinációs edzőnk segítségével sikerült beépíteni a csapatedzésekbe 

a fejlesztő részt, valamint kiscsoportos foglalkozásokon javítjuk játékosaink 

mozgását, koordinációját és erőnlétét. 

 

Labdarúgás - Tehetségtoborzás, kiválasztás és gondozás 

 

Kiemelt feladatunk az egyesületben sportoló gyerekek számának növelése. Ennek 

a folyamatnak az első és egyben legfontosabb eleme a környező iskolák, óvodák 

bevonása az egyesület életébe. Kellő számú gyerek kerülhet be ezzel a módszerrel 

a látóterünkbe, így a tehetségeket hamarabb válogathatjuk ki és lehetőséget 

tudunk biztosítani a többi gyerek számára a fejlődésre. 

Az elmúlt félévben korosztályos csapataink létszáma drasztikusan megnőtt. 

Megközelítőleg 260 fő, aki jelen pillanatban egyesülethez tartozik. Ezen felül 
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vannak játékosaink, akik hosszabb sérülés, betegség miatt szüneteltetik 

tagságukat. A létszám folyamatosan nő, ovis és kisiskolás csapatainkba hetente 

érkeznek új játékosok. 

Az egyesületbe bekerülő játékosok különböző fizikális és technikai felméréseken 

mennek át, amelyek alapján a számukra megfelelő szintű korosztályos csoportba 

kerülnek így a tehetséggondozás is megvalósul. 

 

Labdarúgás - Grassroots, tömegsport tevékenység 

 

Egyesületünk jó kapcsolatban áll a kerületi iskolákkal és óvodákkal, amelyekben a 

korosztályos edzőink labdarúgó foglalkozásokat tartanak, valamint a korosztályos 

csapatok bontását követően elindultak hobby csoportjaink is, így minden 

gyermek számára lehetőséget tudunk biztosítani az egyesületünkben való 

sportolásra. 

Csapataink szakmai szempontok alapján kerültek bontásra, hogy a differenciált 

oktatás minden pozitív hatását maximálisan ki tudjuk használni. Ennek 

következtében játékosainknak magasabb színvonalú képzést tudunk biztosítani, 

mivel az edző így sokkal több figyelmet tud fordítani egy adott gyerekre. 

 

 

Labdarúgás - Coerver képzés 

 

Egyesületünk együttműködési 

megállapodást kötött a Coerver 

Hungary-vel, aminek következtében 

egy modern edzésmódszerrel tudtuk 

bővíteni képzési repertoárunkat. 

Játékosaink egyéni technikai, valamint 

kis létszámú taktikai feladatokat 

végeznek, tudatosan felépített 

szisztéma szerint. 

Célunk a nemzetközi edzésmódszerek 

beépítése a korosztályos képzésbe 

ezért is döntöttünk a Coerver képzés 

mellett. A fejlett labdarúgással 

rendelkező országoknál már évek óta megfigyelhető ennek a módszernek az 

alkalmazása. 

 

Labdarúgás - Kapcsolat a felnőtt csapattal 

 

Egyesületünk szakmai koncepciójába beletartozik a tehetséges utánpótláskorú 

játékosaink beépítése a felnőtt csapatba. Ennek nagyon jó példája, hogy a nyári 

felkészülést követően két 19 éves, valamint egy 16 éves saját nevelésű játékos lett 

a felnőtt keret tagja. Akik közül Papp Milán és Keresztessy Tamás, valamint a 

nyáron igazolt 18 éves Szabó Botond már kezdőként is helyet kapott a felnőtt 

csapatban. Továbbá folyamatos lehetőséget kapnak U19-es játékosaink, hogy a 

hétközi edzéseken belekóstoljanak a felnőtt labdarúgásba. Ennek eredménye, 

hogy többen már a meccskeretbe is bekerültek egy-egy mérkőzésen. 
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Labdarúgás - Bozsik program 

 

Egyesületünk továbbra is az MTK régiója alá tartozik, mint alközpont a Bozsik 

programban. Ebben a minőségünkben a következő 7 egyesület munkájának 

felügyelete és segítése a feladatunk: ASR Gázgyár, Hidegkúti SC, KISE, Future Stars, 

Baráti Bőrlabda FC, Sándor Károly Ifjúsági Sportegyesület, Simon Alapítvány. 

Az alközpontban a csapatok két csoportba kerültek, a KISE és a III. kerületi TVE 

felügyeletével. Csoportszinten alánk az ASR Gázgyár, a Hidegkúti SC valamint a 

Simon Alapítvány került besorolásra. 

 

 
 

Az őszi szezon során 4 fesztivált rendeztünk U7/U9 korosztályokban, ezek közül 

kettőt csoportszinten, kettőt alközponti szinten. Ezek mellett három alkalommal 

U11-es és egy alkalommal U13-as tornának is otthont adott az egyesület 

létesítménye. Az előző szezonhoz hasonlóan, pozitív visszajelzéseket kaptunk az 

MLSZ részéről a tornák szervezettségével, szakmaiságával kapcsolatban. 

Igyekeztünk minél több edzőt, és nagyobb korosztályú utánpótlás játékost 

bevonni a rendezésbe és a lebonyolításba, valamint változatos feladatokat adni 

a hozzánk érkező gyerekeknek. 

A tapasztalatok alapján sikerült megteremtenünk azt a közeget, amelyet az MLSZ 

részéről kívánatosnak tartottak a Grassroots szellemiség jegyében, tehát a 

felszabadult játék, a labdarúgás öröme minden résztvevő számára biztosított volt, 

miközben az adott korosztály és szint szakmai-és képzési elvei is érvényre jutottak. 

A saját rendezvényeink mellett igyekeztünk minél több helyszínen ott lenni, 

csoport- és alközponti szinten is. Az alközpont zökkenőmentes működése Sólyom 

Ferenc alközpontvezető, valamint Szilvási László csoportvezető munkáját dicséri. 
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Labdarúgás - Intézményi program 

Egyesületünk iskolai és óvodai programjában jelenleg 3 nagyobb iskolával (Béres 

József Általános Iskola, Kerék utcai Általános Iskola, Nagy László Általános Iskola) 

és két kisebb (magán) óvodával dolgozunk. További intézményekben a 

testnevelőkkel tartjuk a kapcsolatot, akik folyamatosan tájékoztatnak a 

tehetséges gyerekekről és egyesületünkbe irányítják őket.   Általánosságban 

elmondható, hogy a tehetségkutatáson részt vett diákok jó része már nálunk 

futballozik, ami mindenképpen örömteli jelenség. A jövőben szeretnénk több 

iskolával és óvodával is elindítani a közös munkát, ehhez azonban egyrészt szükség 

lenne az edzői létszám bővítésére, másrészt sokszor nagy ellenállással találkoztunk 

az iskolák részéről (bizalmatlansággal, azt feltételezik, hogy nekik ez a program 

plusz munkával, esetleg költséggel fog járni). Szerencsére egyre több a pozitív 

visszajelzés, ezért véleményünk szerint tavasza sikerül bővíteni ezen intézmények 

számát. 

 

Bozsik program – 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. 

 

 

Labdarúgás – Felnőtt őszi keret 

 

BENKŐ DÁVID MÁRK 18 éves 

DOMOKOS BÁLINT 28 éves 

GÁLFI LÁSZLÓ 21 éves 

GRÚZ TAMÁS 32 éves 

HAMAR ÁDÁM 31 éves 

JESZENSZKY ÁDÁM 21 éves 

KASZAI GÁBOR 26 éves 

KENESEI KRISZTIÁN 40 éves 

KERESZTESSY TAMÁS 19 éves 

KISS DÁVID 24 éves 

KRÁLL MÁRK 19 éves 

KUHÁR LEVENTE 19 éves 

MADARÁSZ ÁDÁM 23 éves 

MÓCZÓ NORBERT 27 éves 

NYÁRASDI ZSOMBOR 25 éves 

PÁLFALVI CSABA 24 éves 

PAPP MILÁN 16 éves 

ROSDY LEVENTE 18 éves 

SZABÓ BOTOND 18 éves 

SZILÁGYI MÁTÉ 21 éves 

SZŰCS LÁSZLÓ 28 éves 
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Labdarúgás - Felnőtt csapatunk helyezése az őszi szezont követően az NB III. Nyugat 

csoportjában 

 

10. hely – 5 győzelem, 7 döntetlen, 4 vereség – 22 megszerzett pont 

 

Szurkolói bérlet, jegy értékesítés és átlag nézőszámok a hazai mérkőzéseken 

 

Az őszi szezonban új lehetőségképpen kedvezményes szezonbérlet árusítását 

kezdte meg az egyesület. A bérletváltás lehetőségével sokan éltek, így elkerülve 

a rendszeres sorban állást a hazai mérkőzések előtt. Mérkőzéseinken a hivatalos 

nézőszám a nyolc hazai forduló alatt összesen 2367 fő volt. Ez átlagosan eléri 

majdnem a 300 fő/mérkőzést, mely NBIII-as szinten az átlagnál jobb adat, de a cél, 

hogy minden hazai mérkőzésen telt ház legyen. Utánpótlásunkban játszó 

futballistáink természetesen továbbra is kaptak tiszteletjegyet, valamint felnőtt 

keretünk játékosai is kaptak 2 fő részére ingyenes belépési lehetőséget.  

 

Labdarúgás - Legjobb HAZAI játékos 

 

Ebben a szezonban kerültek kihelyezésre először, a legjobb HAZAI játékos 

gyűjtőperselyek, ahol szurkolóink lehetőséget kaptak arra, hogy az 

egyesületünktől függetlenül díjazzák a mérkőzésen játéklehetőséget kapott 

futballistáinkat. Hálásan köszönjük minden szurkolónknak, akik részt vettek a 

játékban, hogy a nyolc hazai mérkőzésen, összegyűlt összesen 202.090 Ft. 

A mérkőzést követő héten a szakmai stáb által választott legjobb, Pálfalvi Csaba, 

Madarász Ádám, Domokos Bálint, Kiss Dávid, Palásthy Dávid, Hamar Ádám 1 

alkalommal, míg Kaszai Gábor 2 alkalommal vihette haza az extra motivációt 

jelentő prémiumot. 
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Labdarúgás - Utánpótlás 

 

Korosztályos csapataink eredményei az őszi szezon végén: 

 

  Hely Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pont 

U19 MLSZ IFJÚSÁGI U-19 III. OSZT. KÖZ. A. 6. 13 7 1 5 22 

U17 MLSZ IFJÚSÁGI U-17 III. OSZT. KÖZ. A. 4. 13 8 2 3 26 

U16 BLSZ IFJÚSÁGI U-19 10. 13 6 1 6 19 

U15 MLSZ U-15 II. Közép-A. 9. 13 4 3 6 15 

U14 MLSZ U-14 II. Közép-A. 14. 13 1 2 10 5 

U13 U-13 I. osztály Közép-Kelet 8. 12 4 1 7 13 

U12 U-12 I. osztály Közép-Kelet 13. 12 1 0 11 3 

 

 

Legeredményesebb játékosok (gólban) 

 

U19 Papp Milán 6 gól 

U17 Kristó Dominik 16 gól 

U15 Kócsa Csaba 18 gól 

U14 Zsigmond Zalán 3 gól 

U13 Hegedűs Tamás 20 gól 

U12 Hársing Bence 3 gól 

U11 Vinczeffy Marcell  

U10 Ujvári Áron  

U9 Puskás Gergő  

U8 Szabó Milán  

 

 

Legjobb edzéslátogatottság korosztályonként 

 

Marján György, Hoffmann Bálint, Juhász Sándor, Szántó Dániel, Babik Bálint, Galgóczi 

Levente, Jászai Vencel, Horváth Attila, Simon László, Szandrik Szubál, Darvas Barna, 

Sanchez Lorenzo Marcell 

 

 

A félév legjobb játékosai korosztályonként 

 

Nagy Gergő, Nagy Krisztián, Bognár János, Hegedűs Tamás, Simon Szabolcs, Loncsák 

Zalán, Mucsi Marcell, Darvas Barna, Váci Botond 

 

 

Gratulálunk csapataink helyezéseihez, sportolóink kiemelkedő eredményeihez, 

további kitartást, fegyelmet és sportsikereket kívánunk a tavaszi szezonra is! 
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Vízilabda – OB I./B Első hely 

 

Felnőtt női vízilabdázóink a tavalyi bajnoki szezonban aranyérmesek lettek, és úgy tűnik 

idén is elég magasra tették a lécet. Csapatunkban számos neves magyar női 

vízilabdázó is szerepel. 

 

Az idén a bajnoki mérkőzéseken játéklehetőséghez jutott: Bicskei Réka, Boros Júlia, 

Drávucz Rita, Gazdag Erika, Imre Nikolett, Ipacs Barbara, Kisteleki Orsolya, 

Kőhalmi Ilona Léna, Márki Nóra, Mazug Angelika, Németh Anna, Németh Edit, 

Olajos Dóra, Pelle Anikó, Szentkereszti Gabriella és Tóth Violetta. 

 

A tavalyi évhez mérten 20%-os növekedés történt a felnőtt női keret 

játékosállományban. A szakosztály idei célja a 2017/18-as szezonra, a Női OB I./ B 

bajnoki cím megtartása. 

 

 
 

Vízilabda – Utánpótlás csapatunk 

 

Utánpótlás csapatunkban 12 igazolt leány vízilabdázónk van jelenleg. A BVLSZ Leány 

Gyermek 2003 Bajnokságában szerepelnek. Az idei évben kaptak a lányok egységes 

felszerelést is.  

 

Vízilabda – Előkészítő csoport 

 

A nyár elején megindult toborzásnak köszönhetően, augusztus végén két előkészítő 

csoportot indítottunk. A gyerekeket haladó és kezdő csoportba soroltuk. Az 

összlétszám jelenleg 33 fő. 
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Atlétika 

Az atlétikai szakosztály a 2017-es évben nagyobb átalakuláson ment keresztül, mint 

eddig bármikor. Az elmúlt időszak legnagyobb jelentőségű változása az egyesület 

atlétikai életében, hogy a rekortán pálya a nyárra elkészült. Ennek köszönhetően a 

szakosztály megtartotta az első nyári táborát. 

 

A pályához tartozó eszközök beszerzésével kapcsolatos munkák folyamatban vannak. 

Több gyártócéget, illetve beszerzőcéget is megkerestünk árajánlat igényünkkel. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szakosztályban sportoló fiatalok egységes sportruházatban, 

egyesületi színekben tudjanak versenyezni és edzeni. A ruházattal kapcsolatos 

forgalmazócégek közül hármat kerestünk meg, mindhárom helyről megérkeztek az 

ajánlatok. 

 
 

Atlétika – Óbudai Sportágbörze 

 

Az ősz folyamán, az egyesület területén megtartott sportágválasztóbörzén, az atlétika 

nagyon nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében. Két tanítványunk 

segítségével, szinte megállás nélkül vittük az iskolás csoportokat végig a felépített 

kölyök atlétikai pályánkon. 

 

 
 

A börzét követően volt olyan iskola, ahonnan a testnevelő megkereste 

egyesületünket, hogy a kölyök atlétikai versenyeinkre szívesen hozná tanítványait. 

Jelenleg vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne az érdeklődő iskolákat bevonni az egyesület 

életébe. 
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Atlétika – Közösségi szolgálat 

 

A két segítő kapcsán jött ötlet, hogy a gimnazista sportolóinknak lehetőséget 

biztosítsunk a közszolgálati munka szakosztályon belüli elvégzésére. Ezzel is segítve a 

sportolóinkat, nem beszélve a közösségteremtő, formáló részéről, illetve bízva abba, 

hogy ezzel is minél tovább az egyesület keretei között tarthatjuk őket. 

 

Atlétika – Szakosztály 

 

Taglétszámunk az ősz folyamán 38 főről, 70 főre emelkedett, elsősorban az U13 – as 

korosztályig bezáróan nagy léptékű a növekedés. Ezt a létszámot jelenleg 3 edző 

koordinálja.  

 

 

Atlétika – Versenyek 

 

Pár kiváló eredmény született a Budapest Gyermekbajnokságon, az U13-as 

korosztályban Vasvári Fülöp gátfutásban, távolugrásban, Rigó Réka turbojav 

versenyszámban bronzérmesek lettek, ők jövőre belépnek az országos bajnoki 

rendszerbe, remélhetőleg értékes helyezéseket szerezve. 

Az idei évben Fodor Nikolett kétszer is volt magyar válogatott magasugrásban az U17 

és az U20-as válogatottban. 
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TVE - Szeretettel várunk mindenkit az évzáró rendezvényeken 

 

Megkezdődtek az évzáró bankettek. Egyesületünk összes szakosztályának minden 

korosztályának karácsonyi vacsorával kedveskedünk, hogy a téli szünet előtt egy 

közös programon tudják értékelni az őszi teljesítményüket. 
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AJÁNDÉKTÁRGYAK 

 

Hosszú, több éves várakozás után újra megkezdtük értékesíteni a III. kerületi TVE 

címerével ellátott ajándéktárgyakat.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 
 

https://www.tve1887.hu/tve-ajandektargy 
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Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyekkel javítani tudjuk a 

szolgáltatásaink színvonalát: 

 

Számtalan megkeresés, javaslat érkezik honlapunkon és social media oldalainkon 

keresztül, melyben segítő szándékkal javaslatokat tesznek az egyesületünk 

szimpatizánsai. Minden ilyen jellegű megkeresést feldolgozunk, a javaslatokat a 

lehetőségekhez mérten beépítjük és megvalósítjuk. Az Egyesület fejlődése 

szempontjából kiemelkedően fontosak a visszajelzések, ezért kérjük, Önöket továbbra 

is támogassák az Egyesületet proaktív, építő jellegű kommunikációjukkal. 

 

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet vezetősége köszöni minden tagjának és 

szimpatizánsának az eddigi bizalmat és reményét fejezi ki, hogy a kitűzött hosszútávú 

célokat közösen elérjük, amelyben továbbra is számít minden érintett részvételére! 

 

 

Ha lazítana – Futballpálya, rekortán atlétikapálya és uszoda pályabérlési lehetőségek: 

 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

       
 

(Katt az ikonra! ☺) 

 

Minden, az Egyesület életét érintő hírt, témát megosztunk a honlapunkon kívül 

közösségi média felületeinken. A leggyorsabb információ áramlás rajtuk keresztül 

történik. Érdemes csatlakozni, követni, megosztani, lájkolni. 

 

Küldjenek nekünk minél több képet, videót a legjobbakat viszontlátják, ígérjük! 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

  
 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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