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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  
 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével kapcsolatban. Az 

elmúlt egy év mérföldköveit összegyűjtve, megállnánk egy pillanatra és örülnénk az együtt 

elért sikereknek. 

 

Scheer Sándor, elnöki köszöntő: Mérföldköveket tettünk le! 
 

Magánszemélyként kifejezetten szeretem játszani a labdarúgást, valamint nézni, szurkolni a 

csapatoknak. Üzletemberként pedig támogatni a különféle sportokat, utánpótlás 

csapatokat. Felelősen, átgondoltan és szisztematikusan támogatjuk a csapatokat, 

szövetségeket, így látható eredményeket értünk már el sportszponzorációk révén. Így 

kapcsolódtam be a III. kerületi TVE csapatba is, évek óta támogatjuk az Egyesületet, céges 

csapatunkkal rendszeresen edzünk és játszunk a pályákon. 

 

Az elnöki posztot a segítő szándék hozta az életembe. Az Egyesület élete fordulóponthoz ért, 

egy beruházáshoz, ügyvezetéshez, adminisztrációhoz értő emberre és csapatra volt és van 

szükség. Ebben tudok segíteni, ezért támogatóból, háttérben segítőből előreléptem, hoztam 

egy bevált csapatot a régiek mellé és így együtt, mérföldköveket tettünk le a 130 éves 

Egyesület életében.  

 

Jogi helyzet 
 

Az Egyesület jogi státuszának stabilizálása érdekében összeállításra és elfogadásra került a 

2016-os évben az Egyesület új Alapszabálya, amely összhangban van a hatályos 

jogszabályokkal és megfelelően szabályozza az Egyesület hatékony működéséhez 

elengedhetetlen feltételeket. Rendszeresítettük a küldöttgyűléseket, az elnökségi üléseket, 

hogy párbeszéd alakuljon ki. Továbbá megalakítottuk az Egyesület felügyelőbizottságát, 

hogy a jogi, gazdasági ellenőrzés és támogatás, megfelelő és a jogszabályokban 

meghatározott módon biztosítható legyen. 

 

Pénzügyi rend 

 
Az Egyesület pénzügyi stabilitása az egész egyesületi munkára nézve alapvető, így 

folyamatos forráselemzéseken alapuló munkát végzünk, hogy az Egyesület működésének 

pénzügyi feltételeit biztosítsuk. A források felhasználását és az azokkal történő elszámolásokat 

rendszerbe helyeztük és folyamatosan alakítjuk ki és fejlesztjük a pénzügyi rendet a beérkező 

források figyelembe vételével és azok feltételeivel. Minden szakosztály, minden terület és ez 

által az egész Egyesület pénzügyileg előre tervezett, majd azt tényszerűen lekövetett, 

ellenőrzött módon működik. Számtalan új támogatót sikerült az Egyesület mellé állítani, akik 

segítségével lépésről-lépésre (olykor kifejezetten nagy lépések megtételével) érjük el 

céljainkat. 

 

Létesítmény fejlesztés 
 

Innovatív és előremutató fejlesztéseken esik át a III. kerületi Torna és Vívó Egylet. A fejlesztések 

eredményeképpen egy szakmailag kiemelkedő, a lakosok igényeit is kiszolgáló 

sportközpontot alakított ki a stáb. A kezdetektől fogva az egyik alap célkitűzésünk, hogy az 

Egyesület működése fenntarthatóvá váljon, valamint bevezessünk és alkalmazzunk egy új 

egyesületi modellt, amellyel a III. kerületi TVE dinamikusan fejlődhet. 
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A több ütemben megvalósított létesítményfejlesztés végéhez közeledünk, rengeteg 

munkaórát fektettünk bele, hogy egy olyan eredményt kapjunk, amire mi is büszkék leszünk, 

de ami még fontosabb, hogy a sportolók és a lakosság is örömmel használ majd a jövőben. A 

létesítményre az MLSZ és rajta keresztül az UEFA is felfigyelt, együttműködési lehetőségeket 

vizsgálunk a jövőre nézve. Lehetőséget biztosítunk a véleménynyilvánításra, minden közösségi 

fórumon jelen vagyunk, folyamatosan kommunikálunk a minket szeretőkkel. Az ötleteket 

mérlegeljük, többeket közülük meg is valósítottunk. Ezeket köszönjük, így együtt fejlődhetünk! 

 

Felsorolni is nehéz, annyi fejlesztést vittünk véghez: 

 

Az 1-es pálya egy 40X60m-es méretű műfüves borítású félpálya, a 3-as pálya egy 20X40m-es 

méretű műfüves borítású, körbe palánkkal szegélyezett kispálya. Ezek készültek el 

leghamarabb, még 2015 decemberében átadásra kerültek. 

 

A 4-es és az 5-ös pálya egy-egy 12X24m méretű műfüves borítású, körbe palánkkal 

szegélyezett grundpálya, amelyből az egyik fedett. A 4-es pálya tavaly decemberben, a 

fedett 5-ös pálya 2017 márciusában került átadásra. 

 

A 6-os pálya a régi tanuszoda helyén épült, ez 20X40m méretű műfüves borítású, körbe 

palánkkal szegélyezett kispálya, amelyet 2017. áprilisban vettek használatba a sportolók. 

 

Véleményem alapján a sportlétesítmény új ékköve az utánpótlásképző és szabadidősport 

központ épülete, a 600 fő befogadására alkalmas fedett lelátóval. Ezt több hónapja 

használják, eddig többségében pozitív visszajelzéseket kaptunk a beépített megoldásokról és 

az épület megújult külleméről. Ennek mindnyájan nagyon örülünk, hiszen ez is egy célunk volt, 

nem csak jót, használhatót, de szépet is szerettünk volna alkotni. 

 

Az egyesület vízilabda szakosztálya egy új uszoda épületet kapott. Ebben egy 21X28,5 

méteres, 2,0m mély medence került megvalósításra, ami kiszolgálja a felnőtt és utánpótlás 

csapatok igényeit. Különlegessége, hogy ponyvatetővel készült, lehetővé téve az évszaktól és 

időjárástól független használatot. 

 

Az atlétika szakosztály rekortánnal borított pályát kapott, az atlétikai ugrószámokhoz 

szükséges területek és eszközök kialakításával, beszerzésével. Az atlétika pálya elkészült a 

szakosztály már ott tartja az edzéseket, az eszközök beszerzése folyamatban van. 

 

Rendbetettük a közműveket, kívül és belül parkolókat alakítottunk ki, rendeztük a környék 

járdáit. Fákat, bokrokat ültettünk, ezeket szakszerűen gondozzuk. Tudta, hogy az élőfüves 

pályáink karbantartását a Groupama Aréna gyepmestere segíti? Laczkó Zoltán gondossága 

a garancia, hogy szép gyep legyen a miénk. Ezeket a pályákat az Önkormányzat és az MLSZ 

segítségével szabvány méretűre alakítottuk, hogy kiterjesszük a felhasználási lehetőségeket. 

 

Szerettük volna, ha a sportoló gyerekek és az őket kísérő szülők tartalmasan töltik az idejüket a 

komplexumban, szerintem ez elég egyedülálló elgondolás az országban és csak kevés 

egyesületben található meg ez a felfogás. Kitaláltuk, hogy lehetőséget biztosítunk a tagok 

szüleinek is a mozgásra, használhatják a konditermet, az atlétika pályát, avagy az uszodát, ha 

éppen nincs benne edzés vagy más szakmai program. De azokra is gondoltunk, akik nem a 

sportolást választják, ők a büfében fogyaszthatnak vagy a fedett lelátón kényelmesen 

várhatják a gyermeküket. A közösségi térben folytathatják a munkát, van wifi-n keresztüli 

internet lefedettség, továbbá a legfrissebb lapokat, magazinokat is olvashatják. 
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Sportszakmai munka 
 

Kiváló szakosztályvezetőket alkalmazunk, akik már bizonyítottak a saját területükön, 

eredményesen zárták élsportolói pályafutásukat. A legtöbb embert átvettük a régi 

üzemeltetés stábjából, képeztük őket, mert a szaktudásuk mellett van még egy 

nélkülözhetetlen különlegességük, mindenkit ismernek, mindenki szereti őket. A jó dolgokon 

tehát nem változtattunk, csak még jobbá igyekszünk tenni azokat. Új szakosztályok indítását is 

tervezzük, azon dolgozunk, hogy megfelelő vezetőket találjunk erre, dolgozunk a lehetőségek 

kiszélesítésén. 

 

Azt gondolom, megéri a sportba energiát fektetni, legyen az bármilyen szereplő. Ezt csak az 

tudhatja, aki tartozik valahova, tagja valamilyen sportközegnek. Építeni, fejlődni és a jó 

eredmény gyümölcsét élvezni pedig felbecsülhetetlen. A TVE sportfejlesztését szerencsére 

sokan támogatják, együtt bíznak az eredményességben. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a III. 

Kerületi Önkormányzattal, az MLSZ-szel, a MVLSZ-szel, közösen gondolkodunk, megragadjuk a 

pályázati lehetőségeket, a TAO programot, hogy együtt nyerjünk, hogy közösen fejlődjünk. 

Folytatjuk a támogatások kutatását, szeretnénk, ha a centerpálya világítására és egy 

eredményjelző telepítésére újabb forrásokat találnánk. 

 

 

 

 

Hajrá Kerület, első a Becsület! 
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Szolgáltatások 
 

Rengeteg funkcionális és kényelmi szolgáltatással gazdagodott az Egyesület létesítménye az 

elmúlt egy évben: 

- Defibrillátorok - évekig gyűjtöttünk rá, most végre meg tudtuk vásárolni. Személyesen 

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője tartott oktatást az edzőknek a helyes 

használatról ; 

- Tűzriasztók; 

- Vagyonvédelmi riasztók, pánik gomb a recepción; 

- 600 fős fedett lelátó; 

- Szurkolói mellékhelység; 

- A népes vendégszurkolók érkezésére, elkülönített vendégszektor a „kanyarban”, 

felújítva, külön büfé lehetőséggel; 

- Belső parkolók, modern utcai külső parkolók kialakítása; 

- Büfé szolgáltatás és közösségi tér; 

- WiFi, pihenő kanapék; 

- Az létesítményt határoló kerítések megújulása, elektromos gépjármű behajtó kapuk; 

- Recepció és éjjeli őrzés; 

- Jegyelővételi lehetőség; 

- Rehabilitáció (fizioterapeuta és orvosi rendelés); 

- Konditerem (erősítés és rehabilitáció segítésére); 

- Rendezett és kulturált környezet mind kívül, mind belül; 

- Biciklitárolók; 

- Korszerű, tiszta öltözők és tusolók, higiénikus mellékhelységgel a sportolók számára; 

- Közös használatú mellékhelységek a vendégek számára; 

- Alkalmanként élő online közvetítés a labdarúgás felnőtt mérkőzéseiről; 

- Széleskörű pálya és uszoda bérlési lehetőségek; 

- Ünnepi kezdőrúgások biztosítása; 

- és még sok minden más… 

 

Legyünk büszkék arra, hogy kategóriánkban a legjobbak között lehetünk! 

mailto:info@tve1887.hu
http://www.tve1887.hu/


   e-mail: info@tve1887.hu 

 honlap: www.tve1887.hu 

tel: +36-1 247-8966 

 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet 

1037 Budapest, Kalap u. 1. 
adósz.: 18100002-2-41 

Legfontosabb egyesületi hírek 
 

Polgármesteri látogatás a megújult sporttelepen 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=763693650466117&id=12453539438194

9  

Lezárták csapataink a 2016/2017-es szezont 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/06/22/Lez%C3%A1rt%C3%A1k-csapataink-a-

2016/2017-es-szezont  

Bajnokságot nyertek női vízilabdázóink 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/05/14/Bajnoks%C3%A1got-nyertek-n%C5%91i-

v%C3%ADzilabd%C3%A1z%C3%B3ink 

Töltse gyermeke sportosan a nyári szünet egy részét! 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/06/08/T%C3%B6ltse-gyermeke-sportosan-a-

ny%C3%A1ri-sz%C3%BCnet-egy-r%C3%A9sz%C3%A9t  

 

 
 

Labdarúgás 
 

Egyesület szakmai életének rendszerbe helyezése 
 

Meghatároztuk az egyesületben dolgozó szakemberek feladatait, hogy egységes és magas 

szintű szakmai elvárások mentén tudjunk dolgozni. Edzői feladatok konkretizálása megtörtént. 

Az edzések megtartása mellett egyéni képzések bevezetésére köteleztük a kis korosztályok 

edzőit, valamint a szülőkkel való precíz és egységes kommunikáció kialakítása is megtörtént. 

 

Az egyesület életét befolyásoló határidős feladatok pontosítását és a határidők tisztázását 

elengedhetetlennek tartottuk, ezért elkészült minden dolgozó számára egy lista, ami 

tartalmazza az adott munkakör kiemelt dátumait. 

Edzőink számára több új feladat is meghatározásra került. A szakmai munka mellett 

beszámolók készítését fontosnak tartjuk, ezért havi rendszerességgel jelentést készítenek. 2016 

július első hetében edzői értekezlet keretein belül minden újításról tájékoztattuk az edzőket, 
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minta dokumentumokat nyomtatott és elektronikus formában átadtuk nekik. Részletes 

tájékoztatást nyújtottunk az elkészítés formájáról, valamint kihangsúlyoztuk, hogy az Egyesület 

és az edzők fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy ezen a téren is megfeleljenek az 

elvárásoknak. 

 

Egyesületi kódexek elkészítése megtörtént: 

- Szülői etikai kódex 

- Edzői etikai kódex 

 

Csapatdokumentum kialakítás: Minden korosztályos csapatunkról az edzőnek vezetnie kell 

egy 11 munkafüzetből álló excel dokumentumot, amely általános adatokat, 

csoportbeosztásokat, edzéslátogatást, mérkőzésértékelést és egyéb tudnivalókat tartalmaz. 

Ennek a dokumentumnak a segítségével folyamatosan nyomon tudjuk követni az adott 

korosztályt. 

Utánpótlás csapatok edzőinek kijelölése a 2016/17-es szezonra 
 

U7/Ovi: Az egyesület legkisebb korosztályánál a tavaly kinevezett két rutinos edző maradt, 

Serli Sándor és Tóth Gábor.  

 

U8-9: Gyenes András személyében új edző érkezett az egyesülethez. Ennél a korosztálynál 

dolgozó Lilik Józsefet az U17-es csapatunk felkészítésével bíztuk meg, mivel házon belül nem 

találtunk olyan szakembert, akinek a karaktere illet volna ide, így a II. Kerület UFC csapatában 

már bizonyított Gyenes Andrást neveztük ki ennek a korosztálynak a vezetésére. 

 

U10-11: Kaszai Gábor és Pálfalvi Csaba maradt ennek a csapatnak az edzője. A tavalyi év 

során bizonyították, hogy tökéletesen alkalmasak a kis korosztályok felkészítésére. A gyerekek 

fejlődése folyamatos volt így ideálisnak tartottuk ennek az edzőpárosnak a maradását ennél 

a korosztálynál. 

 

U12: Új kiemelt csapatot hoztunk létre, mivel ebben a korosztályban a tavalyi kiválasztást 

követően indokoltnak találtuk a tehetséges játékosaink magasabb szinten való 

versenyeztetését. Szilvási László és Mayer Bence személyében láttuk a legjobb megoldást, 

mint vezetőedzők. 

 

U13: Fenyvesi György személyében olyan edzőt tettünk ennek a korosztálynak az élére, aki 

kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik nagypályás csapatoknál, valamint elméletben és 

gyakorlatban is alkalmas a tudás átadására a gyerekek számára. 

 

U14: Filó Tamást követően Mészöly Kálmán vette át a korosztályt. Kálmán hosszú ideig 

foglalkozott az U15-ös csapattal és úgy döntöttünk, hogy neki és a gyerekeknek is váltásra 

volt szüksége.  

 

U15: Sólyom Ferenc munkájával maximálisan elégedettek voltunk. A koncepció, amit tavaly 

ennél a korosztálynál kidolgozott tökéletesen beleillik az egyesület elképzeléséibe. A 

játékosok fejlődésének mértékével elégedettek voltunk, így nem éreztük indokoltnak a 

változtatást. Az ő munkájának támogatására a szezon 2/3 részénél Mészöly Kálmánt 

helyeztük mellé. 

 

U17: U17-es csapatunk élére egy tapasztalt edzőt neveztünk ki. Filó Tamás másodedzőnek 

való kinevezését követően legjobb döntés Lilik József volt. Szakmai tapasztalata és eddig elért 
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eredményei alapján ideális választás volt ehhez a korosztályhoz. A játékosok nagy száma 

miatt két fiatal és ambiciózus segítőt raktunk József mellé (Gyenes András és Szilvási László).  

 

U19: Balogh Zoltán személyében maradt a tavaly már a korosztállyal dolgozó edző. Itt nem 

volt indokolt a váltás, mivel az eredményekkel elégedettek lehettünk és a felnőtt csapat 

számára sikerült kinevelni több játékost is. 

 

Egyéni edzőként Hámori György felel a gyerekek fejlődéséért. Egyesületünknél ez egy új 

pozíció. Szerettük volna, ha van egy olyan edzőnk, aki minden korosztálynál besegít a 

munkába és kiscsoportos foglalkozások keretein belül fejleszti a játékosainkat. 

 

Kénoszt Ferenc személyében futsal edző érkezett egyesületünkhöz, aki heti rendszerességgel 

a korosztályos edzővel közösen tart futsal képzést. 

 

A 2017/18-as szezonra az edzők kiválasztása megtörtént a megállapodásokat a szezon 

kezdetéig megköti az Egyesület. 

 

 
 

Utánpótlás csapatok mindennapjainak rendszerbe helyezése 

 
- Korosztályos csapatainknál meghatároztuk az egységes képzési célokat.  

- Kialakításra került egy egységes szisztéma az utánpótlás nevelésben. 

- Korosztályos csapataink versenyeztetését optimalizáltuk, valamint kiemelt 

csapatainkat magasabb szintű kihívások elé állítottuk. 

- Nagypályás csapataink július 14-én kezdték a felkészülés, egy rávezető hetet 

követően szinte minden korosztály napi 2 edzéssel készült a bajnoki rajtra. 

- Bozsik korosztályaink augusztus 1-én edzettek először. Két héten keresztül heti 3 edzést 

tartottak a korosztályos edzők, majd ezt követően napközis edzőtábort tartottunk. 

Augusztus utolsó hetében pedig beálltak csapataink a megszokott heti ritmusba. 
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MTK regionális képzési rendszer 
 

Egyesületünk sikeres tárgyalások után együttműködési szerződést kötött az MTK csapatával, 

ami számos feladatot és lehetőséget biztosított számunkra.  

Megismerhettük a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott labdarúgó utánpótlás-

nevelési rendszer országos felépítését. 

 

- 12 regionális „elit” akadémia a Double Pass akkreditáció alapján lett kialakítva. 

- Budapesten és Pest megyében 4 akkreditált regionális akadémiát határoztak meg: 

FTC, Honvéd, MTK, Vasas. Tárgyalásokat folytattunk az MTK és a Vasas képviselőivel. 

Az egyeztetések és a személyes találkozásokat követően a bemutatott képzési 

programok közül az MTK programját találtuk a számunkra a legmegfelelőbbnek. 

- A regionális képzési rendszer keretein belül Budapesten és Pest megyében 60 

sportegyesület (képzési alközpont), melyeket az „elit” akadémiák választottak ki a 

szakmai tevékenységük alapján a közös munkára. 

- Egyesületünknek, mint kiemelt alközpontnak képzési együttműködést kell kötnie „C” 

típusú egyesületekkel. Minden alközpontnak egy minimálisan elvárt kapcsolati 

hálózatot kell kiépíteni, lehetőleg szerződéses keretek között 5-8 „C” típusú 

sportegyesülettel. 

Alközponti rendszer  
 

Kiemelt alközpontként szoros együttműködés van az MTK-val. A kezdeti nehézségeket 

követően elkezdődött az érdemi szakmai munka. Edzői továbbképzéseken vesznek részt 

korosztályos edzőink. Kialakításra került alközponti válogatott minden Bozsik korosztályban. Az 

elkövetkező időszakban ezeknek a válogatottnak lesznek különféle megmérettetések, 

edzések az MTK szervezésében. 

 

Alközpontként sikerült elindítanunk az alánk tartozó csapatok játékosainak megfigyelését. 

Terveink között szerepel ezeknek a tehetséges gyerekeknek a folyamatos figyelése és a felfelé 

áramoltatása. 

Alközponti válogatok szervezési szintén rövidtávú terveink között van. Minél alaposabban 

szeretnénk feltérképezni a velünk együttdolgozó csapatok játékosait. 

 

Alközpontok támogatása 
 

Az MTK-val együttműködő alközpontok támogatása a következő: 

 

- Hozzájárulás az alközponti korosztályos csapatok belső versenyeztetési rendszerének 

működtetéséhez 

- Hozzájárulás a sportpedagógia és sportpszichológia „workshop”-ok tartásához. 

(korosztályos edzők részére) 

- Hozzájárulás az MTK által alkalmazott sportszakmai felmérési rendszer bevezetéséhez 

az összes korosztályos csapatnál (Sportegészségügyi, sportpszichológiai, fizikai és 

labdarúgó technikai felmérési rendszer – FMS) 

- Alközpontok hazai és nemzetközi versenyeztetésének segítése. 

- Alközpontok edzői részére rendszeres, az MTK szakemberei által tartott továbbképzési 

programok biztosítása. 

- Kedvezményes belépési lehetőség biztosítása az MTK új stadionjában kijelölésre kerülő 

alközponti szektorba. 

- Részvétel a NB1-es mérkőzések előtti játékos bekísérési programba.  

- Alközpont részére 3 darab éves tiszteletjegy biztosítása az új stadionba. 
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Létszámnövekedés 
 

A nyári és téli átigazolási időszakban látványos növekedést tapasztalhattunk Egyesületünk 

létszámát tekintve. A növekedés folyamatos, mivel óvodás és kisiskolás korú gyerekek 

folyamatosan érkeznek Egyesületünkhöz. Ez a fejlődését a létesítmény modernizálásnak, a 

pályák számának, a magas minőségű szakmai munkának, valamint a kerületi iskolákkal 

kialakított kapcsolatnak köszönhető. 

 

2016. májusában megközelítőleg 190 utánpótlás korú igazolt játékosa volt a labdarúgó 

szakosztálynak. Jelen pillanatban megközelítőleg 240 igazolt labdarúgónk van. 

 

 

 

 
 

 

 

Kerületi intézményi program 
 

MTK regionális képzési programjában meghatározottak szerint minden kiemelt alközpontnak 

rendelkeznie kell 5-10 partner intézménnyel. 

 

Ennek fényében a kerületi intézményekkel folytattuk a kapcsolatfelvételt és sikerült kialakítani 

több iskolával partner kapcsolatot. Egyesületünk edzői rendszeresen látogatják, a testnevelés 

órákat ahol kiválasztják és próbajátékra invitálják a tehetséges gyerekeket korosztályos 

csapatainkba. Kiemelt korosztályként a 7-10 éves tanulókat céloztuk meg, mivel 

tapasztalataink szerint az alsó tagozatos diákokat lehet a legnagyobb hatékonysággal 

beintegrálni az egyesületi képzésbe. Az iskolák mellett számos óvodában tart nevelő edzőnk 

előkészítő foglalkozásokat. Ennek eredményeképpen U7-es csapatunkba a nyáron sikeresen 

tudtunk integrálni lelkes óvodásokat.  
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Tömegbázis kialakítás 
 

A kerületi intézmények, szülők és gyerekek tájékoztatására kiválóan szolgáló szóróanyag 

megtervezése és elkészítése megkezdődött.  A nyersanyag már kész, jelenleg a grafikusok 

pontosítják a végleges formát. A nyomtatást követően eljuttatásra kerülnek a kerületi 

intézményekbe. 

 

Délelőtti időszakban a létesítmény kihasználás miatt magániskolákkal felvettük a kapcsolatot. 

Szeretnénk kialakítani több magán és állami iskolával együttműködést. Úgy gondoljuk a TVE 

sporttelep és a létesítmény alkalmas lesz iskolák számára testnevelés órák megtartására. Így 

folyamatos tehetségkutatást tudunk létrehozni, ami az Egyesület előnyére válik. A 

kapcsolatfelvétel megtörtént az iskolavezetőkkel, várjuk a visszajelzéseket, hogy tovább 

tudjuk folytatni a tárgyalásokat. 

 

Folyamatos kapcsolattartás a kerületi óvodákkal és iskolákkal.  

Jelen pillanatban 6 iskolával és 2 óvodával állunk kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel és a 

közös munka kiépítése folyamatosan zajlik az Egyesület és a kerületi intézmények között. 

 

Reményeink szerint jelentős létszámnövekedés lesz tapasztalható a nyár folyamán a nyári 

táborainknak köszönhető, mivel a tábornak köszönhetően meg tudjuk sok gyerekkel 

ismertetni az Egyesületet és bízunk benne, hogy jó benyomást tudunk tenni rájuk. 

 

Új, kiegészítő edzésmódszerek 
 

Coerver: Sikeres tárgyalásokat követően együttműködés jött létre a Coerver Magyarország és 

Egyesületünk között, amely megállapodásnak köszönhetően játékosaink és edzőink 

megismerkedhetnek a Coerver képzés nyújtotta pozitív hatásokkal. 

 

A jövőben tovább szeretnénk folytatatni a közös munkát, valamint idővel Coerver központtá 

szeretnénk válni. 

 

Futsal: Kénoszt Ferenc alkalmazásával elindult a futsal képzés UP csapatainknál. Jelen 

pillanatban U15-U17-U19-es csapatainknak tart heti egy alkalommal futsal edzést. Nyártól a 

teljes utánpótlásunknak beépítjük a képzési rendszerébe ezeket az edzéseket. 

 

Csoportbontások: Bozsik korosztályos csapatainknál csoportokat alakítottunk ki, hogy a 

differenciált oktatás előnyeit kihasználva mindenki a saját szintjének megfelelő képzést kapja.  

Összességében az Egyesület szakmai életében minőségi változás történt. A kialakított 

rendszereknek köszönhetően nyomon követhető és átláthatóvá vált a szakmai munka. A 

különböző fejlesztéseknek köszönhetően szélesebb körű és alaposabb fejlődést tudunk 

biztosítani a játékosainknak.  

 

A jövőre nézve szeretnénk folytatni a szakmai munka minőségének emelését a futsal és 

coerver edzések számának növelésével, valamint a tovább csoportbontásokkal és az edzőink 

számának növelésével.  

 

Edzőink az MLSZ és MTK által szervezett továbbképzéseken vesznek részt. Ebben is szeretnénk 

előre lépni, szeretnénk még több lehetőséget teremteni neki, hogy az ő fejlődésük szintén 

töretlen maradjon. 
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Csapatok szereplése 

  

Bozsik csapatok 

 

U6-tól U13-ig az MLSZ által meghatározott Bozsik rendszerben versenyeznek csapataink. Az 

átalakított rendszernek köszönhetően több szinten tudjuk versenyeztetni korosztályainkat. „B” 

és „C” szinten is vannak játékosainknak megmérettetés, így a csoportbontást a tornákon is 

megtudjuk tartani. Ennek következtében sokkal több játéklehetőséget tudunk biztosítani a 

gyerekeknek.  

Ezeknél a korosztályoknál az eredményt nem jegyzik, de a fejlődést nyomon követjük a 

tornákon is. Korosztályos csapataink által elvégzett munka szépen látszik a tornákon nyújtott 

teljesítményükben. Minden Bozsik csapatunk szereplésével elégedettek vagyunk.  

 

Nagypályás 

 

U14-től U19-ig bajnoki rendszerben szerepelnek csapataink. U16-os csapatunk kialakításával a 

játéklehetőség is biztosított lett minden játékosunk számára. 

 

 

Csapatok helyezése 
 

U14-es csapatunk MLSZ II. osztály közép „A” bajnokság 11. helyén végzett. 

6 győzelem, 3 döntetlen, 17 vereség, 46 rúgott és 118 kapott gól, 21 pont 

 

U15-ös csapatunk MLSZ II. osztály közép „A” bajnokság 5. helyén végzett. 

15 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség, 89 rúgott és 39 kapott gól, 50 pont 

 

U16-os csapatunk BLSZ Ifjúsági bajnokság 2. helyén végzett. 

19 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, 178 rúgott és 28 kapott gól, 59 pont 

 

U17-es csapatunk MLSZ III. osztály közép „A” bajnokság 4. helyén végzett. 

15 győzelem, 0 döntetlen, 11 vereség, 71 rúgott és 52 kapott gól, 45 pont Papp Milán gólkirály 

lett 30 lőtt góllal, amely alapul szolgált, hogy a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott. 

 

U19-es csapatunk MLSZ III. osztály Közép „A” bajnokság 12. helyén végzett. 

5 győzelem, 7 döntetlen, 14 vereség, 49 rúgott és 60 kapott gól, 22 pont 

 

Felnőtt csapatunk MLSZ NB3-as bajnokság nyugati csoportjában a 8. végzett. 

14 győzelem, 3 döntetlen, 15 vereség, 47 rúgott és 43 kapott gól, 45 pont    

 

Évértékelés 
 

Csapataink fejlődésének ritmusa és dinamikája meghaladja az előzetesen elvártakat. Edzőink 

és játékosaink egész évben megfelelő munkát végeztek. A feladatokat és adott esetben a 

megoldandó problémákat jó felfogásban és gyorsan oldották meg.  

 

Jövő évi tervek 
 

Intézményi program: Kerületi iskolákkal folytatni szeretnénk az együttműködést, valamint 

további intézményekkel kapcsolatba kerülni. Terveink között szerepel az ovi és suli foci 

kialakítása a kerületi intézményekben, ezáltal még több a kerületben tanuló gyerekkel tudjuk 

megismertetni a labdarúgást és Egyesületünket. 
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Futsal képzés kibővítése az össze korosztályunkra. Futsal csapat indítása, a képzés és a 

versenyeztetés magasabb szintre történő emelése miatt. 

 

Hazai és nemzetközi utánpótlás tornák szervezése 

 

Coerver képzés szervezése játékosainknak és edzőinknek, valamint további együttműködést 

kötni a Coerver Magyarországgal. 

 

Csoportbontások magasabb szintre emelése, valamint tömegsport csapatok kialakítása. 

Legjobb játékosok 

 
U7: Gombai Zsolt, Horváth Ármin, Hornyák Milán, Horváth Boldizsár 

U9: Bathó Attila, Földes Márton, Tóth Marcell, Darvas Barna 

U11: Janity Máté, Horváth Attila, Hársing Bence, Jeney Máté 

U12: Hegedűs Tamás, Erdős Áron, Erdős Dávid, Lehel Roland 

U13: Zimmermann Gergő, Nagy Kristóf, Császár Olivér 

U14: Wolf Bence, Fulmer Vince, Nagy Krisztián 

U15: Gál Dominik, Kovács Balázs, Szántó Dániel 

U17: Orosházi Bence, Papp Milán, Nagy Gergő 

U19: Králl Márk, Rozsdy Levente, Keresztesi Tamás 

Nézőszám alakulás 

 
209 néző / 19. forduló / TVE - Videoton II.  

439 néző / 21. forduló / TVE - Puskás II. 

330 néző / 23. forduló / TVE - FC Ajka 

518 néző / 25. forduló / TVE - ETO FC Győr 

234 néző / 27. forduló / TVE - Csepel FC 

266 néző / 29. forduló / TVE - Andráshida SC 

393 néző / 31. forduló / TVE - Érdi VSE 

291 néző / 33. forduló / TVE - TVE - Hévíz SK 

 

 

Legfontosabb híreink 

 
Szezonzárás NBIII. 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/06/09/Szezonz%C3%A1r%C3%A1s-NBIII 

 
MMM Kupa 2017 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/06/11/MMM-Kupa-2017 

 

Saját nevelésű játékosunk bemutatkozott 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/05/28/Saj%C3%A1t-nevel%C3%A9s%C5%B1-

j%C3%A1t%C3%A9kosunk-bemutatkozott 
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Vízilabda 
 

Utánpótlás csapatunknak az elmúlt évben csak kétszer két óra állt rendelkezésre a fejlődésre. 

Zoufal Norbert megtett mindent annak érdekében, hogy a lányok a rövid rendelkezésre álló 

idő alatt is fejlődjenek.  

 

Az új uszodában négy, majd később öt alkalommal van lehetőség edzeni. Reményeink szerint 

óriási fejlődés fog elindulni a közel jövőben, hisz a két alkalom alatt is rengeteg dolgot 

tanultak a lányok.  

Utánpótlás szakosztályunk létszáma csak minimálisan változott, mert a rendelkezésre álló hely 

nem volt elegendő arra, hogy növekedjenek. 

 

Felnőtt csapatunk létszáma a duplájára növekedett. 

 

Utánpótlás csapatunk szépen helyt állt a bajnokságban. Egyelőre azért indultunk el a BVLSZ 

bajnokságban, hogy a lányok tapasztalatot szerezzenek és ezáltal is fejlődjenek. Nem voltak 

különleges elvárásaink velük szemben, de a legjobb tudásuk szerint teljesítettek. 

 

Felnőtt csapatunk köszönhetően a létszám növekedés miatt is nagyot fejlődött.  

 

 

Az évet bajnoki címmel zártuk! 
 

Magasan az elvárások felett teljesítettek idén. Bízunk benne, hogy jövőre meg tudják tartani a 

bajnoki címet.  

 

Felnőtt csapatunkban voltak kiemelkedő játékosok, de külön nem emelnénk ki senkit sem hisz 

csapatként értük el az idei eredményt.  

 

 

Legfontosabb híreink 
 

Sportolóink használatba vették a TVE uszodát 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/05/23/Sportol%C3%B3ink-haszn%C3%A1latba-

vett%C3%A9k-a-TVE-uszod%C3%A1t  

 

Bajnokságot nyertek női vízilabdázóink 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/05/14/Bajnoks%C3%A1got-nyertek-n%C5%91i-

v%C3%ADzilabd%C3%A1z%C3%B3ink  

 

Fontos győzelem a Hódmezővásárhelyi SC ellen 

https://www.tve1887.hu/single-post/2017/05/04/Fontos-gy%C5%91zelem-a-

H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhelyi-SC-ellen  
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Atlétika 
 

Az atlétika szakosztály megalakulása óta az elmúlt egy év a legreményteljesebb időszak volt.  

Nagyon sok pozitív változás kezdődött nemcsak szakosztályi, hanem egyesületi szinten is. Az új 

székház mely párját ritkítja, számukra is elérhetővé tett sok olyan  szolgáltatást, melyek 

komfortosabbá teszik a munkát.  

 

Az atlétikapálya körvonalazódott a tavalyi év végére, az ugrószakágak összes válfaja helyet 

kap (magasugrás, rúdugrás, távolugrás) majd ezen a kis gyöngyszemen. A futásokhoz külön 

rész készült, ahol a rövidtávfutás minden csínját-bínját lehet majd gyakorolni.  

 

„Nagyon várjuk a jó időt, hogy a műanyag borítás rákerüljön a betonozott pályára és végre 

birtokba vehessük.” mondta Hoffmann Teréz, a szakosztály vezetője. 

 

Az év folyamán sokan érkeztek, akik ki szeretnék próbálni az atlétikát, így a szakosztályi 

létszámunk folyamatosan növekszik. A friss lendület meghozta a versenykedvet, a gyermek, 

serdülő, ifjúsági versenyzőink folyamatosan részt vesznek a korosztályos regionális és országos 

bajnokságokon. 

 

Az idei év lehetőséget adott számunkra, hogy első Kölyök Atlétikai versenyünket 

megrendezzük, igaz ez még tornateremben zajlott, de a jövőben az új pályán készülünk ezt a 

versenyformát rendszeressé tenni. 
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Legjobb eredmények – Hoffmann Teréz szerint: 
 

„A gyermekkorosztályból kiemelném Rigó Rékát, aki régóta oszlopos tagja a csapatunknak, 

szinte a szemünk előtt nőtt fel. Ő az a versenyző, akire mindig számíthatunk, akár egyéni 

indulásról, akár csapatról legyen szó.  

 

Megemlíteném Boncz Ilonát, aki szintén egész fiatalon kezdte nálunk a sportolást, Ilona 

turbógerely versenyszámban rendszeresen áll a dobogón.  

 

A nagyobbak közül Fodor Nikolettet emelném ki, ő már 2009 óta az egyesület tagja, 

kiemelkedő magasugró, rúdugrónő, többszörös válogatott, nemrég tért haza az Olympic 

Hopes versenyről Hodonínból, ahol 2. helyen végzett magasugrásban. Nikolett minden 

erejével az idei EYOF-ra készül. Reméljük sikerül megugrania a szinteket, hiszen mindkét 

versenyszámban számon tartják.  

 

Sajnos nem tudok mindenkit név szerint megemlíteni, nagyon sok tehetség volt és érkezett az 

elmúlt évben, remélem sikerül mindenkinek kiteljesednie nálunk. 

 

A jövőre előretekintve: amikor elkészül a pálya és megérkeznek a felszerelések egy 

magasabb szintű munka kezdődhet meg, ezzel párhuzamosan újabb szakemberek 

bevonását tervezzük. Reméljük minél több kiemelkedő élvonalbeli versenyző nevelkedik majd 

fel, ebben az új, korszerű egyesületben.  

 

Májusi atlétika eredmények 
 

OLYMPIC HOPES 2017 Hodonín (6. 5. 2017) 

SKOK VYSOKÝ – DOROSTENKY (Finále) FINÁLE (SO, 6.5.2017) 

   

2.  Nikolett Fodor Maďarsko   010000  160 cm 

 

2017. május 14-én a Budapest Tavaszi Gyermekverseny 

 

60m 

40.  Rigó Réka     2005  III.ker. TVE   9,78 

52.  Szövényi Boglárka Ida   2007   III.ker. TVE  10,68 

53. Kováts Attila     2005   III.ker. TVE   9,94  

55.  Pócsik Emma Lilla    2006   III.ker. TVE  10,33 

 

300m 

9.  Montvai Anna    2005   III.ker. TVE  50,32 f1 

27. Szövényi Boglárka Ida   2007  III.ker. TVE  1:06,68 f3 
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35.  Kerek Hanna Zsófia    2005   III.ker. TVE 55,89 f3 

37.  Pócsik Emma Lilla    2006  III.ker. TVE  57,77 f2 

 

600m 

11.  Montvai Anna    2005   III.ker. TVE  2:00,14 f3 

 

Turbojav 

1.  Boncz Ilona     2007   III.ker. TVE  17,98 

7.  Rigó Réka     2005   III.ker. TVE  16,69 

12.  Matévi Bálint    2006   III.ker. TVE  12,60 

 

2000m gyaloglás 

2.  Zászlós Csenge    2005    III.ker. TVE  14:05,16 

 

Távolugrás 

6.  Vasvári Fülöp     2005   III.ker. TVE  4,40 

19.  Bihary Benedek    2005   III.ker. TVE  4,10 

27.  Kováts Attila     2005   III.ker. TVE  3,87 

29.  Zászlós Csenge    2005    III.ker. TVE  3,80 

 

Kislabda 

12.  Kováts Attila     2005   III.ker. TVE  41,09 

17.  Zászlós Csenge    2005   III.ker. TVE  25,01 

27. Matévi Bálint     2006   III.ker. TVE  30,80 
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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! 

 

 

Ha lazítana – Pályabérlési lehetőségek 
 

 

http://www.tve1887.hu/palyaberles 

 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 
 

  
 

 

 

A szponzorok nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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