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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  
 

Jelen 2016. október havi hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk  életével 

kapcsolatban.  

 

Küldöttgyűlés 2016. szeptember 22. és szeptember 30. 

 
Az egyesület tagjai által választott küldöttek 2016. szeptember 30. napján megszavazták a 

Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésében foglaltak szerinti alapszabályban szükséges 

módosításokat. 2016. október 05. napján egyesületünk jogi képviselője benyújtotta a 

hiánypótlás teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat a Fővárosi Törvényszékhez. Jelenleg 

várjuk a módosítások Fővárosi Törvényszék általi bejegyzését. 

 

Létesítményfejlesztés 

 
Az egyesület 2015. októberében megkezdett, Budapest Főváros, III. Kerületi Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata által a megvalósításhoz szükséges 30%-os önrész mértékében 

támogatott TAO sportlétesítmény fejlesztési program aktuális státusza az alábbi: 

 

1-es pálya: 40X60m-es méretű műfüves borítású félpálya 2015. december 21. napján átadva; 

2-es pálya: 20X40m-es méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett kispálya 2015. 

december 21. napján átadva; 

3-as pálya: Hévízi út felöli, az ingatlanhoz csatolt területen 12X24m méretű műfüves borítású, 

körbe palánkkal szegélyezett grundpálya kivitelezését a terület alatt húzódó FCSM és ELMŰ 

vezetékek szolgáltatóinak jóváhagyását követően lehet megkezdeni. Várható időpont: 2016. 

november 10.; 

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

fedésének tartószerkezeti alapozási munkálatai megkezdődtek, a pálya rétegrendjének 

kialakítása az alapozási munkálatokat követően kezdődik. Várható átadás 2016. december 

16.; 

5-ös pálya: régi tanuszoda épület helyén 20X40m méretű műfüves borítású, körbe palánkkal 

szegélyezett kispálya kivitelezése az új utánpótlásképző és szabadidő központ átadását és a 

beköltözést követően kezdhető meg; 

Új utánpótlásképző és szabadidősport központi épület építése, 500 fő befogadására alkalmas 

fedett lelátóval: belső szakipari munkák kivitelezése zajlik, a homlokzat szerelési munkálatai 

2016. november elején kezdődnek. 

Mozgáskoordinációs edzések tartására edzőlépcső kialakítása: a szakmai stáb döntését 

követően a kivitelezés megkezdhető; 

Új uszoda épület építése 21X28,5m méretű, 2,0m mély medencével: a medence burkolási 

munkálatai befejeződtek, a medence gépészeti és elektromos szerelési munkálatai szintén, a 

sátor acélszerkezete és tető ponyvázása elkészült. A kiszolgáló helyiségek épületrész alapozási 

munkálatai elkészültek, a felmenő szerkezetek kivitelezési munkálatai folytatódnak; 

Salakos atlétikai pálya rekortánnal való borítása, atlétikai ugrószámokhoz szükséges 

területek és eszközök kivitelezése, beszerzése: készültségi fok 2016. október 26. napján 

mintegy 40%, jelenleg a rétegrend kialakítása zajlik. 
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Közérdekű - Tájékoztató támfal építéséről 
 

A sporttelepen a fejlesztésekkel összefüggésben építési munkálatok folynak, 

ezért kérjük a szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét a fokozott 

óvatosságra és figyelemre. 

 

A III. kerületi TVE rekortánpálya építés folytatásához szükség van a jelenlegi 

konténerek (majdani 5-ös pálya) centerpálya felőli oldalán támfal építésére. Az építés 

területének biztosítása érdekében, a kerítéselemek és a pályák megközelítésének útvonalai is 

módosulnak. 

 

A füves és műfüves pályák megközelítése kijelölt útvonalon balra tartva, az Óbudai Kaszások 

Kosárlabdacsarnok kerítése mellett történik majd első ütemben. 

 

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! 
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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! 

 

 

Drónfelvétel: https://www.youtube.com/watch?v=0Mw4L4Roax4  

 

 

TAO 2016/17 – Mert segíteni jó! 
 

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 támogatási szerződést az 

egyesület aláírta a Market Építő Zrt-vel, amelyről a MVLSZ a támogatási igazolását kiállította, 

így a jóváhagyott támogatás összege hamarosan megérkezik. 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 – meggyőző teljesítmények 
 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége ELN-45/2016 (06.06.) számú határozatával 

elfogadta a szövetség 2017-2020-as időszakra vonatkozó regionális utánpótlás-fejlesztési 

koncepcióját továbbá jóváhagyta a regionális hatáskörrel rendelkező utánpótlás-

központokra és a minősített utánpótlás központokra vonatkozó besorolási elveket. Az 

Elnökség ezen határozatával jóváhagyta továbbá a regionális utánpótlás-nevelés 2017-2020-

as időszakra szóló finanszírozási koncepcióját. A koncepció a regionális utánpótlás-

központokra és a velük szerződéses viszonyba kerülő, régión belüli minősített utánpótlás-

központokra terjed ki. A minősített utánpótlás központok szakmai anyagai alapján 

egyesületünk vezetősége a szakmai stábbal egyetértésben az MTK Budapest Zrt. entitásaként 

működő Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvánnyal írta alá a szándéknyilatkozatot. Megtörtént 

az első egyeztetés a regionális képzési rendszerrel kapcsolatban, amin az MTK vezetőin kívül, 

részt vett a többi alközpont képviselője (Grund FC, Mészöly Focisuli, SZTK, KISE, Gödöllő, 

Újbuda) is. MTK által prezentált alközponti rendszer alapján megkezdtük a közös munkát. 

Tárgyalások folynak a kerületi oktatási és nevelési intézményekkel, továbbá III. kerületi TVE 

alközponthoz csatlakozni kívánó egyesületekkel.  

 

Csapataink életében az edzések és a bajnokságok terén az eddigi rend és a folyamatosság 

lesznek a meghatározók a követező egy hónapban. Több csapatunknak megkezdődik a téli 

torna szezon, aminek keretein belül minden korosztály eljut teremtornákra is. 
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Utánpótlás csapataink számára a sikeres első alkalmat követően további rendszeres NB1-es 

mérkőzésekre történő látogatásokat tervezünk. 

 

Utánpótlás 

 

A Bozsik korosztályainknál is megkezdődtetek a tornák, amelyeken játékosaink folyamatos 

játéklehetőséghez tudnak jutni, így biztosítva van a töretlen fejlődésük. U12-es csapatunk a 

Bozsik program mellett részt vesz a Kölyökliga küzdelmeiben, ahol jelen pillanatban 6. helyen 

állunk az utolsó fordulót megelőzően. Nagypályás csapataink közül az U19-es és az U14-es 

korosztály a várakozásaink alatt teljesít. A többi korosztályunk meggyőző teljesítménnyel rukkol 

elő hétről hétre. 

 

Nagypályás csapataink játékosai közül magasan kiemelkedik Papp Milán, aki az országos 

bajnokságban már 13 gólnál tart és BLSZ bajnokságban pedig 7 gólt szerzett idén. 

 

Eredmények: 

 

U14: 12. hely, 2 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, 19 rúgott és 44 kapott gól 

U15: 6. hely, 5 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség, 32 rúgott és 6 kapott gól 

U16: 1. hely, 9 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 80 rúgott és 14 kapott gól 

U17: 7. hely, 5 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség, 26 rúgott és 22 kapott gól 

U19: 12. hely, 1 győzelem, 5 döntetlen, 3 vereség, 17 rúgott és 21 kapott gól 

 

Téli utánpótlás tornák 2016 

 

Torna Időpont 
Résztvevő 

korosztályok 

Debrecen Télapó Kupa - 

Nemzetközi torna 
December (2)-3-4 U12 (2005) 

Debrecen Karácsony 

Kupa - Nemzetközi torna 

December (16)-17-

18   

U11 (2007) 

U14 (2003) 

U15 (2002) 

U16 (2001) 

U17 (2000) 
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Pék Pont Kupa 
November 19. és 

27. 

U7 (2010) 

U8 (2009) 

U9 (2008) 

U11 (2006) 

U12 (2005) 

U13 (2004) 

Presov Slovákia - 

Nemzetközi torna 
Február 2-5. 

U9 (2008) 

U11 (2006) 

U12 (2005) 

U13 (2004) 

 

Felnőtt csapat 

 

Felnőtt csapatunk folytatta a magas színvonalú munkát. A szakmai stáb és a játékosok 

közösen megtettek mindent azért, hogy a hétköznapokban sikeresen fel tudjanak készülni a 

rájuk váró feladatokra. Október hónap elejét sikeresnek értékeljük, mivel 2 mérkőzésen is 

győzelmet arattunk. Ezt követően 2 nehéz mérkőzés várt ránk, amelyeken az előző 

bajnokikhoz képest gyengébb teljesítményt nyújtottunk és így nem sikerült a pontszerzés. 

 

Felnőtt csapat legjobb teljesítményt nyújtó játékosai: 

 

Domokos Bálint a legjobb teljesítményt nyújtó játékos. Kenesei Krisztián 7 gólnál járt, míg 

Kaszai Gábor 5 gólt szerzett idén. 

 

Utánpótlásból felkerült játékosok: 

 

Abdul Bence – Fegyelmi problémák miatt visszatanácsolva  az U19-es csapatba. 

Polonyi Patrick – Hosszú ideje sérüléssel bajlódik. 

Bagdán Gábor – Iskolai elfoglaltsága miatt csak hetente 2 edzésre tud járni, így számára nem 

biztosított a játéklehetőség. 

Vértes Vadim – Iskolai elfoglaltság miatt abbahagyta az aktív labdarúgást. 

 

Eredmények: 9. helyezés, 5 győzelem, 2 döntetlen, 6 vereség, 24 rúgott gól, 19 kapott gól 
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Vízilabda – indul a felnőtt bajnokság 

A felnőtt bajnokság még csak most indul, de utánpótlás csapatunk már három fordulón túl 

van. Míg az ellenfelek heti 5 vagy több alkalommal edzenek, nekünk a heti 2 alkalmat kell 

kihasználnunk. Bármennyire is szeretnénk az uszoda felépüléséig nincs lehetőségünk heti több 

edzést tartani a lányoknak a pályák telítettsége miatt. 

Utánpótlás 

 

II. forduló OSC VSE - III. kerületi TVE 28- 1 

 

Az ellenfelünk a tavalyi bajnok. 

 

Edzői értékelés: „Nagyon erős ellenféllel játszottunk, semmi nem sikerült nekünk, a végére 

teljesen szétestünk. Egy erősebb, jobb csapattól kaptunk ki, de dolgozunk tovább és tavaszra 

sokkal jobbak leszünk.” 

 

III. forduló III. kerületi TVE - BVSC 8-26 

 

Nagyon erős ellenfél várt ránk. 

 

Edzői értékelés: „A támadó játékunkkal nagyon meg voltam elégedve, de még mindig 

nagyon sok gólt kapunk hátul. Még mindig az úszással van a legnagyobb problémánk, ezen 

kell a legtöbbet javítanunk.” 

 

A két legerősebb ellenfélen túl vagyunk. Reméljük az elkövetkezendő mérkőzések, 

szorosabbak lesznek.  

 

Tabella 
 

A IV. forduló november 19-én lesz a Kondorosi úti uszodában, 16:00-os kezdettel, ellenfelünk 

ezúttal az FTC Leány csapata lesz. 

 

Szurkoljunk a Lányoknak együtt! 

Felnőtt 

 

A felnőtt bajnokság első fordulója november 13-án kerül megrendezésre a Szőnyi úton (1142 

Budapest, Szőnyi út 2.) Csapatunk a tavalyi szezon arany és ezüst érmesével játszik. 

 

Mérkőzések: 

14:30 BVSC Zugló - III. kerületi TVE 

16:30 III. kerületi TVE - ASI DSE 

Szurkoljunk együtt! 

 

 

Atlétika – turbógerelyben is jók vagyunk 
 

Az atlétikai pályaépítési munkák sokat haladtak előre, lassan körvonalazódik az új pálya. 

Hamarosan kezdetét veszi a téli felkészülés, az U16-os csapat a SYMA csarnokban folytatja 

tovább munkát, míg az U13 csoport az őszi szünet után november 7-től költözik a terembe. 

 

Fodor Nikolett meghívást kapott az Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál (EYOF) keretbe.  
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http://gyor2017.hu/hu_HU/kezdolap  

 

Gratulálunk Nikolettnek és az Edzőjének! További sikereket kívánunk! 

 

Október 16-án került megrendezésre a BUDAPEST 2016. ÉVI GYERMEKBAJNOKSÁGA a 

Margitszigeti Atlétika Centrumban, ahol 11 versenyzővel indultunk. A nagy létszámú 

versenyen 60m síkfutásban, 60m gáton, 300m síkfutásban, 600m síkfutásban, távolugrásban 

valamint turbojav (turbógerely) versenyszámokban indultak atlétáink. 

 

 
 

 

A legeredményesebb helyezést Boncz Ilona Anna szerezte, a 9-10 évesek között Budapest 

bajnoka lett turbógerely versenyszámban. Szintén ebben a számban két harmadik helyet 

sikerült megszerezni, a 9-10 évesek közt Putz Lilla Anna, valamint a 11-12 éves korosztályban 

Rigó Réka sikereinek örülhetünk. 

 

Több versenyzőnk is derekasan helytállt, az 

eredmények részletesen megtekinthetők:  

 

Eredmények 

 

 

Szívből gratulálunk atlétáinknak a 

nagyszerű teljesítményhez! 
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Interjú – Ez valami új… Tetszik?? 
 

Kipróbáltunk valami újat, riporternek álltunk és megkérdeztük első alkalommal Rosnerné 

Kindernay Gabriellát, hogy mi a helyzet a TVE-vel. Reméljük tetszik az interjú, ha igen, 

folytatjuk másokkal is. Visszajelzést szívesen vesszük.  

 

1. Sokan nem tudják, de évek óta Te kezeled a TVE 

honlapját, Facebook oldalát. Miért kezdted el ezt az 

önkéntes segítségnyújtást? 

Nem a honlappal kezdődött. Szeretek fotózni. A 

kisebbik fiam is itt focizik az U19-es csapatban. 

Minden meccsüket végig fotóztam. Több ezer 

fénykép készült. A képeket válogattam, 

megvágtam. Fotó klipek is készültek. A csapatuk Facebook csoportjában osztottam meg 

velük. 

Aztán minden szezon végén készítettem róluk egyéni képeket és tablót csináltam nekik. 

Nagyon élveztem. 

Aztán a felnőtt megnyerte a BLSZ bajnokságot. A büféablakból remek képek készültek. Akkor 

hoztuk létre a TVE Szurkolói Facebook csoportot. Többen voltunk örömfotósok és rengeteg 

képet töltöttünk fel akkoriban. Sokszor idegenbe is elmentünk. Persze nem volt kérdés, szezon 

végén nekik is csináltam tablót. 

Később komoly fordulat következett be az egyesület életében. Új vezetőség érkezett. Olyan 

emberek, akik felmérték, hogy a régi 10 oldalas honlap, melyen csak az edzésidőpontok 

frissültek, nem lehet az első számú kommunikációs forrásunk. 

Nekem sem tetszett a régi honlap. Már előtte is jeleztem többször, hogy szívesen segítenék. 

Aztán a legjobbkor rám bízták a feladatot. Akkor vesztettem el édesanyámat, akit akkor már 

4 éve én ápoltam. Rengeteg szabadidőm lett hirtelen. Így beleástam magam az új 

honlapba, ami mára már több mint 370 oldalas. 

2. Az elmúlt néhány hónapban bővült a paletta, már van Instagram, Youtube és Twitter oldala 

is az egyesületnek. Ez azt jelenti, hogy egész nap netezel? Hol és hogyan gyűjtöd az 

információkat a honlaphoz?  

A férjem üzemelteti az egyesület Sportbüféjét. Remek hely az információ gyűjtéshez. Itt 

fotóztam le az egyesület sportolóit is egyesével. Lehetőségem van napközben beszélgetni a 

gyerekekkel, szülőkkel, edzőkkel. Sokszor az ellenfelek vagy a játékvezetők is mondanak 

számomra értékes dolgokat. 

3. Ha a vezetőség felkérné a Büfést, hogy legyen egy TVE burger vagy hot-dog, készítene 

szerinted egyet „saját recept" alapján? 

A pályán a viceházmestert egy ideje már mindenki Kerület fröccsként kéri. Hiszen ha kettő, 

három, akkor Kerület. Valami hasonlót kellene 

kitalálni.  

4. „Kérem, köszönöm” – áll a pulton látható 

kiskönyv borítóján. Miért van ez kitéve? 
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Két felnőtt fiúnk van. Büszke vagyok arra, hogy rendkívül tisztelettudóak. Vannak alap dolgok, 

amiket sohasem szabadna elfelejteni. A köszönés az első. A büfében már mindenki tudja, 

hogy hangosan köszönjön, amikor belép. Ezt követően kérjen udvariasan, ekkor kap egy 

mosolyt cserébe. Máris jobb a kedve mindenkinek. 

Elég vaskalaposak vagyunk ezzel kapcsolatban. Néha talán túlságosan is. De az elmúlt 3 és 

fél évben komoly előrelépést tettünk ebben a projektben. A szülőknek tetszik a  dolog és már 

a gyerekek is mosolyogva korrigálnak, a „lesz egy csoki" kimondása után. 

5. Segítené a munkád, ha a szülők képeket, videókat küldenének Neked? 

Már rendszeresen kapok képeket és kis videókat olyan szülőktől, mint én voltam. Ezúton is 

köszönöm nekik. Természetesen nagyon sokat segítenek nekem a honlap naprakészen 

tartásában, hiszen nem tudok mindenhol ott lenni és fotózni. Ma már szinte mindenki 

zsebében van egy kamera és egy okos telefonnal is remek képeket lehet készíteni. 

6. Minden sportolót név szerint ismersz? 

Szeretem az embereket. Igyekszem mindenkit számon tartani. Persze kisebb nagyobb sikerrel. 

Szeretem, amikor úgy köszönünk egymásnak, hogy közben kimondjuk egymás nevét.  Ettől 

persze nem vagyunk barátok egyből, de már nem vagyunk idegenek. 

7. Az új központi épületben helyet kap az új büfé is. Várod már, hogy elkészüljön? 

Kalandos volt az elmúlt év. A körülmények most nem a legideálisabbak. De hazudnék, ha azt 

mondanám, hogy nem élveztem minden percét. Megtanultam már, hogy mindenért 

áldozatot kell hozni. Türelmetlen nem vagyok, de jó lenne már ott lenni. 

8. Mi a kedvenc történeted, ami az egyesülethez kötődik? 

Van egy kisfiú, most az U7-es korosztály játékosa, akit Bencének hívnak és nagyon barátkozó 

típus. Hamar szóba elegyedik bárkivel, így hamar megismerkedett mindenkivel a klubnál. 

Nálunk ünnepelte az 5. szülinapját egy szombati felnőtt mérkőzés előtt 3 órával. Meghívta az 

óvodából a kisbarátait, akikkel természetesen eljöttek a szülők is. Aztán jött a meglepetés. A 

tortáját a felnőtt csapat hozta be. Ott voltak az edzők és minden játékos. Kapott dedikált 

labdát, egy 5-ös kerület mezt. Ezután elvégezhette a kezdőrúgást a meccsen. Tátott szájjal 

néztek a vendégek. 
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Ha lazítana – Pályabérlési lehetőségek 
 

 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

  
 

 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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