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    2018. február 
 

 

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink! 
 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével 

kapcsolatban. 

 

Szakmai egyeztetés a III. kerületi Torna és Vívó Egylet vízilabda szakosztályának 

jelenéről és jövőjéről 

 

Nagy megtiszteltetés érte Egyesületünket. A kalap utcai uszodába meghívásunkra 

ellátogatott hozzánk Dr. Kemény Dénes MVLSZ elnök és Merész András MVLSZ szakmai 

igazgató. A helyszíni bejáráson és az egyeztetésen vendégeinket Egyesületünk 

részéről Scheer Sándor elnök, Alföldy Csaba elnökségi tag és Kisteleki Orsolya 

szakosztályvezető kísérte. Egyesületünk célja minden lehetséges módon biztosítani és 

fejleszteni az együttműködést a szövetséggel és tovább erősíteni vízilabda 

szakosztályunkat. Az uszoda és a szakosztály bemutatását követően jó hangulatú 

kerekasztal beszélgetésen folytatódott a megbeszélés. A magyar vízilabda múltja és 

jelene is megannyi sikerrel büszkélkedhet, az egyeztetésen elhangzottak alapján 

reményeink szerint a jövőnek Egyesületünk vízilabda szakosztálya is részese lesz. 
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Vízilabda – Sikerült továbbra is a tabella elején maradni 

 

Folytatódott a női OB1/B. A 4. fordulót Hódmezővásárhelyen rendezték. Vízilabdás 

lányaink mindenképpen szerették volna megtartani a veretlenségüket és ezzel a 

tabella elején maradni. 

Az első mérkőzésen győzelem született (III. kerületi TVE – Debreceni SC-SI 11-9), míg a 

második mérkőzés döntetlennel zárult. (BVSC-Zugló - III. kerületi TVE 12-12). 

Aggodalomra tehát továbbra sincs okunk, hiszen a lányok 20 pontjukkal vezetik a 

bajnokságot. Bravó Lányok! 

 

 
 

Előkészítő csoportok indultak a TVE vízilabda szakosztályában 
 

Korábbi terveink szerint elindultak előkészítő vegyes (fiú és leány) csoportjaink edzései, 

ahová folyamatosan várjuk az úszni tudó, vízilabdázni vágyó gyerekek jelentkezését. 

 

 
 

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. 
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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 

 

Atlétáink újabb versenyeken jártak  

 

Éveleji rúdugró felmérőverseny 

 

2018. január 13-án került megrendezésre a BOK Sportcsarnokban a hagyományos 

éveleji rúdugró felmérőverseny. Újoncaink (2005) közül Vasvári Fülöp állt rajthoz. A 

biztató kezdés után, 250 cm-ig jutott élete első rúdugró versenyén, ezzel az 

eredménnyel ranglistavezető lett a korosztályában. 

 

A kiváló eredményhez Gratulálunk!!! 

 

Magyarország Újonc Fedett pályás Bajnoksága – 2018 

 

2018.  január 27-28-án a 2005-ben születetteknek rendeztek Országos Bajnokságot. 

Egyesületünk atlétái közül többen is rajthoz álltak. Vasvári Fülöp rúdugrásban országos 

bajnok lett 250 centiméterrel. Gratulálunk Fülöpnek! 

 

Természetesen a legfontosabb, hogy a hétvégi verseny az első lépcső volt a 

komolyabb versenyzés irányába, hiszen itt már minden a felnőtt versenyrendszernek 

megfelelően zajlott. 
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Kötelező 50 óra közösségi szolgálat 
 

Nagy örömünkre egyre több iskola köt Egyesületünkkel együttműködési 

megállapodást a kötelező 50 óra teljesítésére, ezzel segítve az érettségire készülő 

középiskolás sportolóinkat. 

 

Minden, ami labdarúgás 
 

Téli teremtornák - utánpótlás 

 

Ha január vagy február van, akkor a teremtornák sora következik. Szakosztályunk 

minden korosztálya részt vett, a sokszor maratonira sikeredett tornákon. Nemcsak a 

futballé a főszerep ilyenkor, a csapat és közösségépítés, a szülői szurkolótáborok 

kialakulása, az összekovácsolódás is nagyon fontos. 

 

U7 - Bronzérem Komáromból 

 

Egyesületünk legkisebb korosztálya 

bronzérmes lett a 2018-

as Komárom Téli Kupán, ahol a 

2011-ben vagy ezután született, 

csupán 6 éves labdarúgó palánták 

szerepeltek. A mieink összesen 

7 mérkőzésen játszottak, a végére 

derekasan el is fáradtak. 

 

U7 - Farsangi Kupa 

 

A legkisebbek Vecsésen is jártak. A Farsangi 

Kupa kiírása szerint 3 fős csapatok indultak. A 

III. kerületi TVE két csapattal állt ki a tornán. Az 

A csapat a negyedik helyen végzett. A B 

csapat bronzérmet szerzett. 10 góllal 4 meccs 

alatt Gombai Zsolti az A csapatból gólkirály 

lett. A B csapatból Joó-Kovács Nimród 11 

góllal, kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 

A teljesítményükhöz Gratulálunk! 

 

 

U10 Soroksár Kupa 

 

Idén is megrendezésre került a Soroksár Kupa a Soroksári Sportcsarnokban. A csapat 

a 6. helyen zárta a tornát. Edzőjük, Gabi bácsi a helyezéstől függetlenül büszke volt 

rájuk a tornán nyújtott teljesítményükért. Minden mérkőzésen méltó módon képviselték 

az Egyesületet az aktuális ellenfelünkkel szemben. Az utolsó mérkőzésen kettő gólos 

hátrányból sikerült visszajönniük a mérkőzésbe, ami azt mutatja, hogy képesek küzdeni, 
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megvan a kellő alázat és akarat a gyerekekben. Mucsi Marcell, a torna gólkirálya lett 

a maga 6 góljával. Marcell és a csapat teljesítményéhez Gratulálunk! 

 

 
 

U15 Egy hétvége két torna egy arany 

 

Az U15-ös korosztály számára eseménydúsan indult a szezon, hiszen az első 

felkészüléssel töltött hétvégén rögtön két tornára is ellátogattak. Január 20-án 

szombaton az Újpesti Haladás szervezésében lebonyolított Hali kupán vettek részt, 

január 21-én vasárnap pedig Cegléden, az Elekes József emléktornán léptek pályára. 

 

A Hali kupán döntő fölénnyel, az összes mérkőzésüket megnyerve sikerült első 

helyezést elérniük. 

 

Sok jó egyéni teljesítmény mellett a keret játékosai csapatszinten is jól működtek 

együtt, így rengeteg jó megoldást láthattunk, amelyek a kellő önbizalom és a 

felszabadult játéköröm mellett a tornagyőzelem alapját adták. Pócsa Csaba 12 

találattal a torna gólkirálya lett. A kiemelkedő teljesítményhez Gratulálunk a 

csapatnak és Csabának az egyéni elismeréshez! 
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Adidas 4 Sport Cup Szlovákia, Eperjes 
 

Ebben az esztendőben is megrendezésre került a Szlovákiában található Eperjesen a 

nagyhírű Adidas 4 Sport Cup nemzetközi teremtorna. Egyesületünket három 

korosztályos csapatunk is képviselte. 

 

 

U9 – 8. hely 21 csapatból - Gyenes András: 

 

„Hét meccset játszottunk, három különböző nemzet (stílus) ellen. Kettő ebből teljesen 

idegen volt nekünk, nagyon sokat lehetett tanulni a tornán és nem csak a fiúknak, 

hanem nekem is. Minden mezőnyjátékosom legalább egyszer gólt szerzett, a többség 

szinte minden pozícióban játszott. Játékban azt próbálták végrehajtani, amit 

edzéseken gyakoroltunk, külön kiemelném, hogy bátran felvállalták az 1-1 elleni 

játékot még védőként is, ezek nagy része sikerült is, habár utána nem mindig sikerült 

pontosan lejátszani a létszámfölényt. Gratulálok minden játékosomnak. „ 

 

Varga Bertalan édesapja, Varga Márk ezzel a fantasztikus klippel lepte meg a 

csapatukat és Egyesületünket, melyet ezúton is köszönünk neki mindannyian: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j6n10ojnZsc&feature=youtu.be 
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U11 – 15. hely 21 csapatból – Kaszai Gábor: 

 

„Úgy gondolom, hogy hasznos hétvégén vagyunk túl. A nagyobb intenzitás, 

agresszívabb ellenfelek mind a fejlődésünket szolgálják. Emellett a csapategység is 

tovább épülhetett és egy maradandó élménnyel is gazdagodhattak a gyerekek. 

Büszke vagyok a csapatomra a szereplésünk miatt. Gratulálok a gyerekeknek az egész 

tornán nyújtott teljesítményükhöz. Csapatszinten szépen helytálltak és volt néhány 

nagyon jó egyéni teljesítmény is a csapatban. „ 

 

 
 

 

U13 – 5. hely 15 csapatból – Mayer Bence: 

 

„Hosszú és eseménydús hétvégén vagyunk túl. Nehéz csoportban, magas színvonalú 

mérkőzéseket játszottunk, erős ellenfelek ellen. Megtapasztaltuk, hogy a nemzetközi 

mezőny agresszivitásban, játékgyorsaságban hol tart. Játékosaim a kezdeti 

megilletődöttséget követően színvonalas mérkőzéseket játszottak. Bizakodásra adhat 

okot, hogy csupán a későbbi győztes bizonyult jobbnak csapatunknál. Sajnos a sors 

fintora, hogy két alkalommal is összetalálkoztunk velük. Kiemelkedő teljesítményt 

nyújtott Kruppa Péter, akinek külön gratulálok. Minden játékosomra büszke vagyok, 

mivel példás hozzáállással és elhivatottsággal léptek pályára az egész torna folyamán 

és kifogástalanul képviselték egyesületünket. „ 

 

Minden TVE képviseletében résztvevő játékosunknak, edzőnknek, szülőnek, 

szurkolónak köszönjük, hogy méltó módon képviselték és jó hírét keltették 

Egyesületünknek! Az eredményekhez mindenkinek Gratulálunk!  
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Továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyekkel javítani tudjuk a 

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

legjobbakat viszontlátják! 

 

 

Labdarúgó szakosztály – Együtt fejlődünk tovább 
 

Egyesületünk fejlődése idei első mérföldkövéhez érkezett. A szakmai stábunk a futball 

világból jól ismert szakemberrel egészült ki, aki tudásával, tapasztalatával labdarúgó 

szakosztályunkat erősíti. 

 

Gál István vezetésével folytatódik a 2015-ben megkezdett munka a szakosztály 

életében, aki a nemzetközi szintéren szerzett ismereteit készül átadni a III. kerületi Torna 

és Vívó Egylet labdarúgó szakosztály utánpótlásának. Tóth András vitathatatlan 

érdemeinek köszönhetően kinevezésétől számítva Egyesületünk labdarúgó 

szakosztályának taglétszáma 127 főről 246 tagra bővült, ami egy újabb kihívást 

eredményezett számunkra. A megnövekedett feladatok ellátásához, a minőségi 

munka folytatásához, az új szintlépéshez, a további fejlődéshez elengedhetetlenné 

vált, hogy a szakosztály vezetését ketté válasszuk. Tóth András továbbra is a felnőtt 

korosztály vezetőedzői feladatait látja el, míg Gál István utánpótlás szakmai 

igazgatóként fogja össze labdarúgó szakosztályunk utánpótlásképzését. 

 

A két szakember egymást segítve alakította ki munkamódszerét, amivel a labdarúgó 

szakosztályunk csak nyerhet. 

 

Tóth András – vezetőedző: „A megnövekedett feladatokra találnunk kellett egy 

szakmai segítőt, akivel tovább folytathatjuk a két és fél évvel ezelőtt elkezdett utat. 

István tapasztalatának köszönhetően olyan tudásbázis került az Egyesületünkhöz, ami 

egyedülálló a magyar kerületi sportéletben. Bízom benne, hogy a közös munka pozitív 

eredménye hamar megmutatkozik.” 

 

Gál István – szakmai igazgató: „Egy profi csapatba, egy működő egyesületi kultúrába 

érkeztem. Az eddig elért eredmények, a modern közeg, a kiváló csapat és közösségi 

élet mondatta velem, hogy itt a helyem. Tanítani jöttem, mialatt én is tanulhatok.” 

 

A két szakember egyetértéssel, az áhított közös cél reményében, egymást segítve 

indul a szezonnak. 

 

 

Gál István karrierút a kezdetektől: 

 

A 43 esztendős, szentesi születésű Gál István Magyarországon a 

III. kerületi Torna és Vívó Egyletben, Sopronban, BVSC-ben, 

REAC-ban, futballozott középpályásként, majd 2005-ben 

Németországban folytatta karrierjét. Az 1997-98-as NB II-es 

szezonban csatlakozott az Egyesületünkhöz. Részese volt az NB 

I-be való felkerülésnek, 1998-ban a Tiszakécske elleni osztályozó 

mérkőzésen is fűre lépett.  
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Több németországi csapatban is játszott (2005 FC Anker Wismar, 2006–2008 SV 

Lippstadt 08, 2008–2010 SC Herford, 2010–2011 VfL Herford, 2011–2012 VfB Fichte 

Bielefeld, 2012 TuS Dornberg) 

 

Sokat tett azért, hogy a labdarúgásban folytathassa karrierjét. A kettős 

állampolgárság mellett, megszerezte a Sportschule Hennefben a német edzői 

képesítést, ennek köszönhetően 2012-től több német csapatnál is kapott edzői 

feladatokat (2013–2015 TuS Dornberg, 2015 SC Herford, 2015–2016 Arminia Bielefeld II).  

 

A Bielefeldnél az első csapat mellett is kapott feladatokat a szakmai stáb munkáját 

segítve, felügyelte az akadémia munkáját és hozzájuk tartozott az U23-as együttes is. 

Sokrétű volt a munkája: edzéseket tervezett és vezetett, játékosokat és mérkőzéseket 

figyelt meg, véleményezett. Gyakorlatilag rendszeresen az első csapat 

vezetőedzőjének keze alá dolgozott. 

 

2016-ban Mészöly Géza kérésére hazatért. A Szombathelyi Swietelsky–Haladásban 

kapott pályaedzői megbízást. 

 

2018 februárjától a III. kerületi TVE labdarúgó szakosztályának utánpótlás szakmai 

igazgatója lett. 

 

Fogadják sok szeretettel a TVE szakmai stábjának új tagját, bátran szólítsátok meg 

vagy keressék kérdéseikkel! 
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NB III. Labdarúgás 
 

Labdarúgó szakosztály - Tavaszi átigazolások 

 

Kialakult felnőtt csapatunk kerete. Öt távozó van az őszi kerethez képest. Szkunc 

Vjacseszláv (Dabas), Szűcs László (Boldog SE), Nyárasdi Zsombor (PMSC), Kenesei 

Krisztián (Komáromi VSE), Kuhár Levente (BVSC) klubban folytatja.  

 

Az érkezők között van Herczeg László (RKSK), Sorecz Szabolcs (Jászberény), Nagy 

Tamás (Budafoki MTE), Törőcsik Bence (RKSK), Pfeiffer Vince (Újbuda), Nagy Dániel 

(Hatvan).  

 

NB III-as felnőtt csapatunk felkészülési mérkőzései 

 

2018.01.20 szombat 11:00 TVE – RKSK NB III.(2-3) 

2018.01.27 szombat 11:00 TVE – Dorog NB II.(1-0) 

2018.02.03 szombat 11:00 TVE – Vác NB II. (3-3) 

2018.02.07 szerda 11:00 TVE - Honvéd II. NB III. (3-2) 

2018.02.09 péntek 11:00 VASAS NB I. – TVE (7-0) 

2018.02.17 szombat 11:00 TVE – Iváncsa NB III. (3-1) 

2018.02.24 szombat 13:00 TVE – Gyöngyös NB III. (4-0) 

2018.03.03 szombat 13:00 NB III. bajnoki mérkőzés           TVE - Csorna 

 

 

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

http://www.tve1887.hu/palyaberles 
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Az Építész fórum oldalán a III. kerületi TVE új székháza 

 

Az ezüst dicsérete - A TVE új székháza címmel 2018. február 1-én az Építész fórum 

oldalán (http://epiteszforum.hu/az-ezust-dicserete-a-tve-uj-szekhaza) Kőrösi Boglárka 

írt Egyesületünk megújulásáról. „A TVE Központi Utánpótlás és Szabadidő központ egy 

olyan kerületi, több sportszakosztályt is magába foglaló sportbázissá vált, amely a 

folyamatos fejlődés igényével jött létre, és az elmúlt hónapokban, a jelenlegi 

funkciójának megfelelő közönségét sikeresen bevonzotta.” 
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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  

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

       
 

(Katt az ikonra! ☺) 

 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

  

 

 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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