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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  
 

Jelen 2016. karácsonyi hírlevélben szeretnénk Önöket tájékoztatni az Egyesületünk életével 

kapcsolatban.  

 

 

 
 

 

A képre kattintva megtekinthető karácsonyi meglepetésünk! 

 

(https://youtu.be/4Ir-z5DLdSA) 
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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 kivitelezése a sportvilágítás szerelési munkálatait 

kivéve befejeződik még az idén. A pálya várható átadási időpontja: 2017. január 15.; 

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

grundpálya kivitelezése a sportvilágítás szerelési munkálatait kivéve befejeződik még az idén. 

A pálya várható átadási időpontja: 2017. január 15.; 

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: az épület belső kivitelezésének befejező szakipari munkálatai még az idén 

befejeződnek, a külső munkák 2017. január 10. napján. A műszaki átadás-átvétel 2016. 

december 21. napján megkezdődik. Az egyesület 2017. januárban beköltözik az új épületbe. 

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 elkészültek, jelenleg a 

belső szakipari munkák zajlanak. Az uszoda kivitelezési munkálatainak várható befejezése: 

2017. január 31., amelyet követően 2017. február hónapban az egyesület beköltözik az 

uszodába; 

Salakos atlétikai pálya rekortánnal való borítása, atlétikai ugrószámokhoz szükséges 

területek és eszközök kivitelezése, beszerzése: az atlétikai pálya utolsó gumiréteg burkolata, 

annak technológiai előírásait betartva, kedvező időjárási körülmények esetén van lehetőség 

kivitelezni, így azt 2017. tavaszán fejezi be a kivitelező. Az atlétika szakosztály eszközeinek 

beszerzése szervezés alatt. Az atlétikai pálya várható átadása: 2017. április 15. 
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Közérdekű  

 
 

A sporttelepen a fejlesztésekkel összefüggésben építési munkálatok 

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

fokozott óvatosságra és figyelemre. 

 

 

 

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://youtu.be/TvGgi3ckNts 

 

 

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, 

a jóváhagyott támogatás összege megérkezett az egyesület számlájára. A Magyar 

Labdarúgó Szövetség 2016. december 10. napján jóváhagyta a kérelmet a támogatási 

szerződéseket az Egyesület aláírta a támogatókkal, a támogatási összegek 2017. január első 

feléig átutalásra kerülnek az Egyesület számlájára. A fenti kérelmeket és jóváhagyó 

határozatokat az Egyesület honlapján tekinthetik meg. 

 

http://www.tve1887.hu/dokumentumok 

 

Ezúton köszönjük a TAO támogatások gyűjtésével és biztosításával kapcsolatos segítségüket, 

támogatóinknak pedig a TAO támogatások felajánlását! 

 

Labdarúgás – meghatározó lépések 
 

Egyesületünk életében meghatározó volt a mögöttünk álló őszi szezon. Sikeresen 

kialakítottunk egy egységes működési rendszert, amelyben minden edzőnek, sportvezetőnek 

meg lett határozva a pontos feladata. Ennek következtében a feladatok elvégzése 

folyamatossá vált. Kialakítottuk az egyesület utánpótlás nevelési rendszerét, amelyben a 

korosztályok képzési feladatait meghatároztuk.  

 

Hosszas egyeztetéseket követően szándéknyilatkozatot írtunk alá az MTK csapatával. Ezen 

szándéknyilatkozat keretein belül regionális utánpótlás képzési programunkat közösen 
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alakítjuk ki, valamint sikerült több környező egyesülettel is együttműködési megállapodást 

kötnünk. 

 

Kiemelt feladatként kezeljük a kerületi iskolák és óvodák integrálását az egyesület életébe, 

ennek eredményeképpen korosztályos edzőink heti rendszerességgel látogatják a testnevelés 

órákat és keresik a tehetséges sportolni vágyó fiatalokat. 

 

Meghatározott terveink eléréséig még sok munka vár ránk, de sikeres és eredményes 

időszakon vagyunk túl. A kitűzött részfeladatokat elvégeztük, ennek következtében az 

egyesület fejlődése folyamatos.  

 

Felnőtt csapatunk helyezése az őszi szezont követően 

 

7. hely – 8 győzelem, 3 döntetlen, 7 vereség – 27 megszerzett pont 

 

Gratulálunk a csapat által az őszi szezon túlnyomó részében pályán mutatott 

teljesítményéhez, reméljük a tavaszi szezonban a megismert pozitív arcát mutatja a csapat! 

 

Utánpótlás 

 

Korosztályos csapataink eredményei: 

 

U19: 11. hely – 3 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség – 14 megszerzett pont 

U17: 8. hely – 6 győzelem, 0 döntetlen, 7 vereség – 18 megszerzett pont 

U16: 2. hely – 11 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség – 35 megszerzett pont 

U15: 6. hely – 7 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség – 25 megszerzett pont 

U14: 11. hely – 3 győzelem, 2 döntetlen, 9 vereség – 11 megszerzett pont 

 

Gratulálunk csapataink helyezéseihez, további kitartást, fegyelmet és sportsikereket 

kívánunk a tavaszi szezonra is! 

 

Kölyökliga: 

 

U12-es csapatunk bejutott a felsőházba, így a tavaszi szezonban a Kölyökligába nevezett 

legjobb 8 csapat között folytathatja. 

 

Gratulálunk az eredményhez, amelyre nagyon büszkék vagyunk, sok sikert kívánunk a 

folytatáshoz! 

 

Kiemelkedő játékosaink: 

 

Korosztályukban meghatározó játékosok, akik az őszi szezonban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak csapatukban. 

 

Keresztessy Tamás (U19) 

Papp Milán (U17) 

Szántó Dávid (U15) 

Nagy Krisztián (U14) 

Nagy Kristóf (U13) 

Hegedűs Tamás (U12) 

Erdős Dávid (U12) 

Erdős Áron (U12) 
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Téli utánpótlás tornák 2016 

 

Torna Időpont 
Résztvevő 

korosztályok 

Presov Slovákia - 

Nemzetközi torna 
Február 2-5. 

U9 (2008) 

U11 (2006) 

U12 (2005) 

U13 (2004) 

 

 

Vízilabda – Veretlenség, első hely 

 
„Túl vagyunk az őszi szezon utolsó meccsén is, így nem árt megnézni, hogy hol is állunk. 

Nagyon sokat fejlődtek a lányok, én már látom a különbséget, hogy most mit tudnak és 

tudtak 4 hónappal ezelőtt. Ha meglesz a saját uszodánk még jobbak és erősebbek leszünk és 

tavasszal látványos fejlődésen mehet keresztül a csapat. Nagyon pozitívan nézek a 

következő félév elé. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek! Hajrá Kerület!” – értékelte 

csapata teljesítményét Zoufal Norbert az utánpótlás edzője. 

 

Tabella: http://waterpolo.hu/bajnoksagok/?szures%5Bbajnoksag_id%5D=365  

 

Kisteleki Orsolya így nyilatkozott a felnőtt csapatról: „Az első két fordulót veretlenül 3 

győzelemmel és 1 döntetlennel zárta felnőtt csapatunk. A tavalyi szezonhoz képest ez 

fantasztikus eredmény. Az első fordulóba meglepetést okoztunk, azzal, hogy a tavalyi 

bajnokság arany és ezüst érmesét is sikerült legyőznünk a második fordulóban is sikerült 

megtartanunk előnyünket még úgyis, hogy a második mérkőzésen 2 pontot veszítettünk a 

döntetlen eredménnyel. Egyelőre a tabella élén állunk bár a szezon felén sem vagyunk túl, 

így ebből nem szeretnénk bárminemű következtetést levonni. Számítanunk kell rá, hogy a 

szezon második felében sokkal nehezebb dolga lesz csapatunknak, hisz már a meglepetés 

erejével nem tudunk élni. Természetesen a továbbiakban is törekedni fogunk rá, hogy 

megtartsuk pozícióinkat. Bízunk a további sikeres folytatásban és reméljük sikerül megtartani 

az első helyet a szezon végéig.” 

 

Tabella: http://waterpolo.hu/bajnoksagok/?szures%5Bbajnoksag_id%5D=340 

 

Gratulálunk mindkét vízilabda korosztályunk eredményeihez, büszkeséggel tölt el minket a 

lenyűgöző teljesítményük! 

 

Utánpótlás 

 

Utolsó két forduló: 

 
FTC - III. KER. TVE (16 : 14) 

 

Zoufal Norbert értékelése: „Gratulálok az 

ellenfelünknek és egyben a saját 

csapatomnak is. Végletekig izgalmas és jó 

meccset láthattak a nézők, aminek örülök, 

mert egy erősebb csapattal voltunk 

versenyben az egész meccsen. Tavasszal 

remélem már mi fogunk győzni, az akarattal 

most sem volt baj. Jó volt lányok!” 
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III.KER.TVE - Vidám Vízilovak VSC (7 : 21) 

 

Zoufal Norbert értékelése: „Egész jól kezdtünk, teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk az 

elején. Utána mivel sok betegem volt, kevesen is voltunk teljesen elfáradtak a lányok. A 

végére kinyílt az a bizonyos olló teljesen és sok gólt kapva kaptunk ki. Tavaszra látható lesz 

egy nagy fejlődés ezt garantálom.” 

 

Felnőtt 

 

Kisteleki Orsolya fordulónként bemutatja, hogy mi is történt a vízben. Izgalmas visszatekintés a 

szezon összes mérkőzéséhez: 

 

 

Első forduló 

 

BVSC Zugló – III. Kerületi TVE (10-11) 

 

Kisteleki Orsolya értékelése: „A tavalyi bajnok mindig 1 vagy 2 gólelőnnyel játszott, de végig 

hittünk benne, hogy meg lehet a győzelem. A második negyedet 3-1 sikerült hoznunk és a 

harmadik negyed végére már 8-8 volt az állás. Az utolsó negyedbe próbáltunk nyugodtan a 

támadási időt kihasználva végig játszani a mérkőzést és ennek meg is lett az eredménye hisz 

egymás után 3 gólt is szereztünk a negyed közepén már csak az volt a feladatunk, hogy 

megtartsuk ezt az előnyt, ami sikerült is. Nagy meglepetést okoztunk a BVSC elleni 

győzelemmel, viszont készülnünk kell rá, hogy mostantól mindenki a legerősebb csapatát 

fogja beállítani ellenünk.” 

 
Góllövők: 

Boros Júlia  5 

Márki Nóra  2 

Szentkereszti Gabriella  2 

Németh Anna  1 

Kőhalmi Ilona Léna  1 

 
III. Kerületi TVE – ASI DSE (9-7) 

  

Kisteleki Orsolya értékelése: „A BVSC mérkőzés után alig egy órán belül újra vízbe szálltunk. Az 

első negyedben kicsit még nehézkesen mozogtunk. Szerencsére a második negyed végére 

már 1 gólos előnybe kerültünk, amit sikerült is magabiztosan tartani a mérkőzés végéig. A 

lányok fantasztikusan küzdöttek és nagyon megérdemelték a hétvégén szerzett 6 pontot. 

Gratulálok és köszönöm a lányoknak! Óriási élmény volt!” 

 

Góllövők: 

Gazdag Erika  3 

Márki Nóra  2 

Németh Anna  1 

Kőhalmi Ilona Léna  1 

Szentkereszti Gabriella  1 

Boros Júlia  1 

 

Második forduló 

 

HVSC – III. kerületi TVE (5-7) 
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Kisteleki Orsolya értékelése: „A HVSC csapata sokat erősített és fiatalított a tavalyi évhez 

képest, így nehezen tudtuk mire is számítsunk valójában. A győzelem iránti vágyunk még 

nagyobb volt, mint az előző fordulóban, hisz tudtuk, hogy nagyon fontos 3 pontot kell 

szereznünk a HVSC ellen, amivel stabilizálhatjuk az első helyünket. A mérkőzés első felében 

rohantunk az eredmény után, de szerencsére a második negyed végére 4-4 volt az 

eredmény. A harmadik negyedben fordítottunk és végig meg tudtuk tartani a 2 gólos 

előnyünket. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sok hibával játszottunk és bőven van miben 

fejlődnünk ha jövőre is győzni szeretnénk ellenük.  Gratulálunk a HVSC csapatának is hisz 

végig fantasztikusan küzdöttek.„ 

 

Góllövők:  

Márki Nóra  2 

Tóth Violetta  1 

Gazdag Erika  1 

Forgács Lili  1 

Szentkereszti Gabriella  1 

Boros Júlia  1 

 

III. Kerületi TVE – Bánki VSE (6-6) 

  

Kisteleki Orsolya értékelése: „A megszokott módon alig egy órán belül következett a második 

mérkőzés.  Bánki VSE aznap szállt először vízbe, így ők talán kicsit kipihentebbek voltak, mint 

mi az első nehéz mérkőzést követően. Természetesen ezt leszámítva is hoznunk kellett volna 

ezt a találkozón. A sok hiba és pontatlanság miatt az eredményjelző 6-6-ot mutatott a 

mérkőzés végén. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem, mert így 2 értékes pontot 

veszítettünk.” 

 

Góllövők: 

Kisteleki Orsolya  2 

Tóth Violetta  1 

Márki Nóra  1 

Gazdag Erika  1 

Boros Júlia  1 

 

Atlétika – Kölyökatlétikai verseny 

 
2016. december 15-én a III. Ker. TVE atlétikai szakosztálya a kölyökatlétikai versenyt szervezett 

táriskolánkkal közösen. Helyszíne a Pilisvörösvár Templom téri Általános Iskola tornaterme volt, 

a verseny 17órakor kezdődött. 

 

A versenyrendezésbe belevontuk az Egyesület serdülő korosztályos versenyzőit. Szerettük 

volna szorosabbra fűzni a már kész versenyzőink kapcsolatát a fiatal, gyermek sportolókkal. A 

nagyobbak 1-1 csoport élén, mint csapatkapitány vezették végig a versenyen a gyerekeket. 

Rájuk bíztuk a saját csapatuk bemelegítését, illetve a feladatok teljesítését. Jó érzés volt látni, 

ahogy a kisebbek figyeltek, felnéztek az idősebb versenyzőkre, illetve hogy a nagyobbak 

mennyire izgultak, szurkoltak saját csapatukért. A közös verseny nagyon jó hangulatban 

zajlott, minden korosztály igazán jól érezte magát. A verseny, színes, izgalmas és az élmény 

gazdag volt. Szeretnénk ezt az ünnepi kölyökatlétikai versenyt hosszú távú versenysorozattá 

bővíteni. Reméljük a későbbiekben, egyre többen vesznek majd részt az ilyen típusú verseny. 

Köszönöm a szülőknek, gyerekeknek, akik eljöttek, illetve külön elismerés illeti a 

serdülőlányokat és fiúkat/ Garadnai Réka, Fodor Nikolett, Kőkuti Bianka, Boncz Márton/, akik 

vették a fáradtságot és segítettek ezen a versenyen. – mesélte Hoffman Teréz 

szakosztályvezető. 
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Atlétika – Serdülő Magyar Liga aranyérem 

 
Fodor Nikolett aranyérmes lett magasugrásban 

az Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2016-ban! 

 

Szívből gratulálunk Nikinek és Edzőjének a 

kiemelkedő teljesítményért! 
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Programok - Karácsonyi vacsorák 

 
Egyesületünk minden csapatának karácsonyi vacsorával kedveskedünk, hogy a téli szünet 

előtt egy közös programon tudják értékelni az őszi teljesítményüket. 

 

 

 

Kaptunk néhány képet a vacsorákról, nagyon köszönjük! 
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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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