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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink!
Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!
Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületben zajló folyamatokkal
kapcsolatban.

Köszöntjük az új tagokat
Egyesületünk iránt az utóbbi hónapokban fokozott érdeklődés mutatkozott, melynek örömteli
eredményeképpen jelentősen megnövekedett a szakosztályokba jelentkezők száma. A
sikerek azt bizonyítják, hogy a toborzás tárgyában megkezdett munka megfelelő koncepció
mentén zajlik, amelyet folytatunk labdarúgás, vízilabda és az atlétika utánpótlás több
korosztályában.
Honlapunkon a szakosztályi menüpontok alatt részletes információt találhatnak a jelentkezés
menetéről:
Labdarúgás: http://www.tve1887.hu/toborzo
Vízilabda:
http://www.tve1887.hu/vizilabda-toborzo
Atlétika:
http://www.tve1887.hu/copy-of-atletika
Ezúton is gratulálunk a felvételt nyert gyerekeknek!
Az Egyesület alkalmazottai azon lesznek, hogy legmagasabb szakmai színvonalon képezzék
az Egyesületben sportolókat, tapasztalataikat átadják Nekik, fejlődésüket elősegítsék. Egy
biztos, már most is büszkén beírtuk nevüket a hamarosan 130 éves klub történetébe.

Közérdekű információ – készpénzes tranzakciók csökkentése
Egyesületünk vezetése a megvalósult és folyamatosan megvalósuló sportszakmai és
infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak tartja pénzügyi-gazdálkodási rendszerének
megújítását is. Az átláthatóbb, gyorsabb és biztonságosabb pénzügyi műveletek érdekében
minimalizáltuk a készpénzes tranzakciók mennyiségét.
Ennek érdekében ezúton kérjük Önöket, hogy havi tagdíjfizetési kötelezettségüknek banki
átutalással tegyenek eleget az alábbi bankszámlaszámra:
IBAN: HU89 18203222-00208210-40010015
Az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek feltüntetni a sportoló nevét, a szakosztályt
és a tagdíj év/hónap vonatkozását.
Egyesületünk titkársága mindennemű segítségnyújtást biztosít az esetleg felmerülő kérdések
megválaszolásában, kérjük, Önöket keressenek minket bizalommal elérhetőségeink
bármelyikén. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket az új rendszer
elfogadásában!
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F O N T O S !
A sporttelepen a fejlesztésekkel összefüggésben építési munkálatok
folynak, ezért kérjük a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét
a fokozott óvatosságra és figyelemre.

Küldöttgyűlés 2016. szeptember 22. és szeptember 30.
Az Egyesület tagjai által választott küldöttek az Egyesület 2016. június 15. napján tartott
küldöttgyűlésén az alapszabálynak az új Ptk. rendelkezéseire tekintettel szükséges
módosításait elfogadták. Az Egyesület jogi képviselője a módosított alapszabályt és a
kapcsolódó iratokat a Fővárosi Törvényszéknek benyújtotta. A Fővárosi Törvényszék a
benyújtott alapszabály tekintetében hiánypótlást rendelt el.
Annak érdekében, hogy az Egyesület a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésében
foglaltaknak eleget tegyen, elkészítettük a 2016. június 15. napján elfogadott alapszabályban
szükséges módosításokat, melyekről a 2016. szeptember 22. napján megkezdett és 2016.
szeptember 30. napján folytatandó küldöttgyűlésen a megválasztott küldöttek szavazni
fognak.

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez!

(Katt az ikonra! )
Minden, az Egyesület életét érintő témát megosztunk a honlapunkon kívül közösségi média
felületeinken. A leggyorsabb információ áramlás rajtuk keresztül történik. Érdemes csatlakozni,
követni, lájkolni.
Küldjenek nekünk minél több képet, videót a legjobbakat viszontlátják, ígérjük!

Létesítményfejlesztés
Az Egyesület 2015. április 30. napján a Magyar Labdarúgó Szövetséghez és Magyar Vízilabda
Szövetséghez TAO kérelmet nyújtott be sportlétesítmény fejlesztési programra. A programot
Budapest Főváros, III. Kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a megvalósításhoz
szükséges 30%-os önrész mértékében támogatja, a felek között aláírt Támogatási
megállapodás alapján.
A sportlétesítmény fejlesztési program tartalma az alábbiakat öleli fel:



salakos borítású teniszpálya átépítése, műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett
40X60m-es méretű félpálya kialakítása, 2015. december 21. napján átadva;
strandlabdarúgó pálya és környezete műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett
20X40m méretű kispálya kialakítása, 2015. december 21. napján átadva;
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mozgáskoordinációs
edzések
tartására
edzőlépcső
kialakítása,
kivitelezés
megkezdésének várható időpontja 2016. október 17., jelenleg a terület előkészítési
munkálatai folynak;
régi beton borítású kézilabda pálya és környezete műfüves borítású, körbe palánkkal
szegélyezett 12X24m méretű grundpálya kialakítása, kivitelezés megkezdésének
várható időpontja, 2016. október 31., jelenleg az új utánpótlásképző és szabadidő
központ organizációs területe, annak felszabadulását követően kezdhető meg a
kivitelezés;
Hévízi út felöli, az ingatlanhoz csatolt területen műfüves borítású, körbe palánkkal
szegélyezett 12X24m méretű grundpálya kialakítása, kivitelezés megkezdésének
várható időpontja, 2016. október 03., tulajdonosi hozzájárulást követően kezdhető
meg a kivitelezés;
új uszoda épület építése 21X28,5m méretű, 2,0m mély medencével, készültségi fok
2016. szeptember 16. napján mintegy 50%-os, jelenleg a monolit vasbeton
medencetest vízszigetelését, gépészeti és elektromos szerelésit végzik, a sátor
acélszerkezete és tető ponyvázása elkészült. A kiszolgáló helyiségek épületrész
alapozási munkálatai elkészültek, a felmenő szerkezet kivitelezési munkálatai
folytatódnak. A telken belüli közmű fejlesztés 2 héten belül elkészül a szolgáltatóknak
történő minősítésre és átadásra. A létesítmény várható átadása: 2016. november 30.;
uszoda épület helyén műfüves borítású, fedett, körbe palánkkal szegélyezett 20X40m
méretű, kispálya labdarúgó pálya kialakítása kivitelezés megkezdésének várható
időpontja, 2016. november 15., jelenleg az Egyesület régi székházának funkciói
(öltözők, irodák, szertár, büfé, vizes blokkok) vannak elhelyezve a területen
konténerekben, az új utánpótlásképző és szabadidő központ átadását és a
beköltözést követően kezdhető meg a kivitelezés;
salakos atlétikai pálya rekortánnal való borítása, atlétikai ugrószámokhoz szükséges
területek és eszközök kivitelezése, beszerzése, készültségi fok 2016. szeptember 16.
napján mintegy 15%, jelenleg a közművek fektetése, és a rétegrend kialakítása zajlik.
A projektelem várható átadása: 2016. október 31.;
új utánpótlásképző és szabadidősport központi épület építése, 500 fő befogadására
alkalmas fedett lelátóval, készültségi fok 2016. szeptember 16. napján mintegy 70%-os.
Jelenleg a szakipari munkák kivitelezése zajlik. A létesítmény várható átadása: 2016.
november 30.
Drónfelvétel: https://www.youtube.com/watch?v=iQmneQb36i4

TAO 2016/17
2016. április 29. napján Egyesületünk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez és Magyar Vízilabda
Szövetséghez TAO kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programra. A Magyar Vízilabda
Szövetség 2016. augusztus 03. napján jóváhagyta a kérelmet, a Magyar Labdarúgó
Szövetség jóváhagyó határozatát még várjuk. A fenti kérelmeket és jóváhagyó határozatot
az Egyesület honlapján tekinthetik meg.
A TAO támogatás gyűjtése komoly feladat Egyesületünk részére, így minden lehetséges
felajánlást szívesen veszünk, kérjük Önöket, hogy ebben is segítsék munkánkat.

Labdarúgás - új lendület
Felnőtt csapat
Felnőtt csapatunk az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül. Személyi változás
történt az edzői stábban, Tóth András szakmai igazgató tölti be a vezetői edzői posztot,
munkáját Filó Tamás pályaedzőként, Vezér Ádám kapusedzőként segítik. A játékos keret is
átalakult. Az új igazolások mellett saját nevelésű játékosok is helyet kaptak a keretben.
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Az utánpótlásból felkerült játékosaink:
Polonyi Patrick (19 éves)
Bagdán Gábor (19 éves)
Al-chihabi-Al-Sttawi Abdul Bence (17 éves)
A csapat fiatal kora ellenére helyenként meggyőző játékot mutatott és ezáltal a
bajnokságban a meghatározó csapatok közé tartozik. Az elmúlt időszakot pozitívan
értékelhetjük, bár céljaink eléréséig még sok munka vár ránk, de a csapat jó úton halad,
ezért bizakodóak vagyunk a jövővel kapcsolatban.
Felnőtt csapatunk a bajnokság 10. helyén áll.
8 mérkőzést játszottunk, amelyen 3 győzelem, 1 döntetlen és 4 vereség született. 20 gólt
rúgtunk és 15 gólt kaptunk.
Az idei évben kiemelkedő teljesítmény nyújt Szilágyi Máté, aki a csapat meghatározó
játékosává nőtte ki magát.
Utánpótlás
Labdarúgó szakosztályunk kiemelt feladata az utánpótlás
nevelés, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektet az
Egyesület a korosztályos csapatokra. Az óvodás
gyerekektől egészen a 19 éves korosztályig lehetőséget
biztosítunk a focizni vágyók számára. Minden szinten
folynak a képzések, így mindenki megtalálhatja a neki
megfelelő képzési formát.
Csapataink az elmúlt éveket figyelembe véve nagy
fejlődésen mentek át, mind strukturális szempontból, mind
pedig az eredményeket tekintve. Kialakítottunk egy
egységes képzési szisztémát, amiben pontosítottuk a
célokat és rögzítettük az adott korosztályok elsajátításra
váró feladatait.
Az eredmények magukért beszélnek. Bozsik csapataink minden idényben magasan jegyzett
ellenfelek ellen érnek el szép eredményeket. Idén sikerült az U12-es csapatunkat a kiemelt
Bozsik csoportban elindítani, valamint részt vesznek a Kölyökligában is.
Eredmények: U19 – 6. hely
U17 – 9. hely
U15 – 3. hely
U14 – 1. hely
(Bozsik korosztályoknál nincs helyezés.)
Nagypályás csapataink szintén szép eredményeket érnek el a korosztályos bajnokságokban.
Több korosztályban bajnokesélyes csapattal vágunk neki a bajnokságnak szinte minden
évben.
Utánpótlás csapataink jelenlegi helyezései:
U19 – 14. hely (9 rúgott, 14 kapott gól)
U17 – 3. hely (12 rúgott, 7 kapott gól)
U15 – 7. hely (21 rúgott, 1 kapott gól)
U14 – 12. hely (8 rúgott, 24 kapott gól)
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Fejlődés
Nagyot léptünk előre az egységes megjelenés terén, mivel
minden korosztályunk új szerelésben vívhatja meg bajnoki
mérkőzéseit, valamint a hétköznapokban is egységes
szerelésben készülnek játékosaink. Folyamatosan zajlanak az
edzéseszköz beszerzések, amelyekkel a szakmai stáb által
meghatározott szempontok alapján az edzéseken elvégezhető
feladatok elvégzését és azok módjait kívánjuk modernizálni.
A jövő focija
Az elkövetkezendő időszak a
folyamatos munkáról fog szólni.
Csapatainkra minden hétvégén
komoly megmérettetés vár így ez
az időszak az ezekre való
felkészüléssel
fog
telni.
Folyamatban van egy egyesületi szóróanyag elkészítése. Ennek
segítségével folytatnánk a kapcsolattartást a kerületi iskolákkal.
Minden intézményt fel fogunk keresni és szeretnénk jó
kapcsolatot és közös munkát kialakítani.
Új edzők
Két új edzővel bővült a labdarúgás szakmai stábja:
 Gyenes András – U9 edzések
 Hámori György – Egyéni képzés
Üdvözöljük Őket, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Tagdíjak
Tagdíj összegek:
10 000 Forint/hó/tag
9 000 Forint/hó/tag (kerületi lakosoknak)
5 000 Forint/hó/tag (testvér kedvezmény)
Az éves tagsági díj 12 hónapra bontott.

Vízilabda – újra vízben
Még néhány hónapig nélkülözni kell vízilabda szakosztályunknak a saját medencét, de az
edzések nem maradhatnak el. A csapat kezd összeállni, azonban a jelentkezés még nem
zárult le.
Utánpótlás leány csapatunk idén a BVLSZ 2002 Leány bajnokságban indul. A gyerekek
felkészüléséről Zoufal Norbert és Kisteleki Dóra edzők gondoskodnak. Az első megmérettetést
sikerrel vettük, a III.KER. TVE – Kaposvár VK mérkőzésen 22:18-ra nyertünk. Gól lövők: Dávid Edit
15; Forgács Lili 6; Dévényi Kincső 1.
A mérkőzés után Zoufal Norbert így értékelte a teljesítményt: „Gratulálok a lányoknak.
Megvan az első közös győzelmünk. Sikerült túllőni az ellenfelünket elől, ez jó jel a
továbbiakban, de a védekezésre jobban oda kell majd figyelnünk. Edzünk tovább
keményen, jönnek az újabb meccsek. Szép volt.”
A második mérkőzés október 8-án lesz, 14:30-tól a Kőér utcai uszodában.
Tartson Velünk!
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Egyébként a bajnokságba összesen 6 csapat nevezett. Az idei mérkőzések időpontjai a
következők:
 szeptember 24 / III. kerületi TVE – Kaposvár VK
 október 8. / OSC VSE- III. kerületi TVE
 október 22. / III. kerületi TVE - BVSC
 november 19. / FTC - III. kerületi TVE
 december 03. / III. kerületi TVE - Vidám Vízilovak
A tagdíj 5.000,- forint havonta, az első hónap ingyenes az új belépőknek!
Az edzések egyelőre a Római Teniszakadémia (1039 Budapest, Királyok útja 105.)
medencéiben zajlanak, hétfőn és szerdán 19:00-21:00 között.
Felnőtt női csapatunk a Női OB I B bajnokságban szerepel majd. A fordulókat egyelőre még
nem írták ki, de amint megtörténik, honlapunkon közzétesszük:
http://www.tve1887.hu/vizilabda
Teljesítményüket Kisteleki Orsolya és Kisteleki Dóra alapozza meg hétfőnként és szerdánként, a
Római Teniszakadémián, 19:00-21:00 között. Ide is lehet még jelentkezni a fent említett
feltételekkel.

Atlétika – a sportok királynője, minden sport alapja
A III. kerületi TVE Atlétika szakosztálya szeretettel várja a mozogni vágyó fiatalokat.
Alsó tagozatosoknak kölyökatlétikai mozgásanyagot, mozgáskoordinációs edzéseket oktat,
felsőbb éveseknek atlétika szakági alapképzést tanít Hoffman Teréz, szakosztály vezető.
Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken 16:30-tól kezdődnek, a Kalap utca 1. szám alatt
található atlétika pályán.
A tagdíjak szeptemberi hónaptól egységesen 6000 Forint/tag/hó, melynek befizetési
határideje a hónap 10. napja.
Szeptembertől a gyermek korcsoport edzéseit Kútsági Bálint vette át. Október elején a
gyermek korosztály számára lesz versenyzési lehetőség.
Nagy örömet okozott, hogy ebben az évben a ligaverseny lezárultával magasugrásban liga
győztesünk van, illetve aranyjelvényes atlétánk magasugrásban és rúdugrásban.
A 2016. évi versenyeredményeket feltöltöttük honlapunkra.

Természetjárás – új szakosztály
Pintér László III. kerületi TVE felügyelőbizottsági tag szervezésében hosszú idő után ismét életre
kel az Egyesület Természetjáró szakosztálya. A szakosztály célkitűzése, hogy a Magyar
Természetjáró Szövetséghez csatlakozva minőségi szabadidős elfoglaltságot ajánljon az
Egyesület tagjai, szülei számára, megszeretesse a természetjárást valamennyi korosztállyal,
aktívan részt vegyen, és támogassa a Szövetség munkáját, célkitűzéseit. A Szakosztály 2016 2017 évi programtervezetével hamarosan jelentkezünk.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk a szakosztály által kínált programokban való
részvételhez!
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Közösségi programok
Közös meccsnézés: Videoton-FTC mérkőzés a Pancho Arénában
2016. szeptember 21. napján, a TVE U17, U15, U14 csapatokból 26 játékos és 3 fő az edzői
stábból közös meccsnézésen vett részt a
felcsúti Pancho Arénában.
Főtámogatónk jóvoltából a gyerekek és
edzőik kellemes környezetben, közösen
nézhették az NB I 10. fordulóját és
tanulhattak a nagyoktól. A két csapat
közötti derbi izgalmasra sikeredett.
Cselőtei Dávid (2002.12.10 – U15)
csapata legtöbbet fejlődő játékosa,
éves munkája alapján kiérdemelte
megtiszteltetést, hogy elvégezze
mérkőzés kezdőrúgását.
A Dáviddal készült interjú itt olvasható:
Cselőtei Dávid interjú
További közösségi rendezvények, amikkel készülünk az ősz
folyamán:



Közös filmnézés a Pólus Moziban
Flippermúzeum látogatás & TVE Flipper Bajnokság.

Ha lazítana – Pályabérlési lehetőségek
http://www.tve1887.hu/palyaberles

Sportfelszerelések beszállítói

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást!
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