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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

Jelen 2020. január-február havi hírlevélben szeretnénk tájékoztatást adni Egyesületünk életével 

kapcsolatban.  

 

 

Megkezdődik a tavasz végre    

 

A hosszú téli pihenőt követően csapataink megkezdték a felkészülést, folytatódnak a 

bajnokságok. Edzőink és sportolóink sokat tettek azért, hogy sikeres és eredményekben gazdag 

szezont zárhasson Egyesületünk. Ne feledjük az idei az EREDMÉNYESSÉG ÉVE! 

 

Közben újabb évfordulót ünnepelt Egyesületünk – Múlt és jelen egybeszőve 

 

Vízilabda – III. kerületi TVE 

 

Az 1905-ös bajnokságban már a 2. helyen végzett az akkor Óbudai TE néven versenyző csapat.  

1923-ban, 1924-ben és 1928-ban magyar bajnokságot nyert az akkor már III. kerületi TVE néven 

játszó alakulat, melyet a magyar vízilabdázás egyik legnagyobb alakja Komjádi Béla irányított.  

 

 

 

 

A játékosok közt megtalálhatunk későbbi olimpiai bajnokokat (1932 Los Angeles), mint Keserű 

Ferenc, Keserű Alajos és Homonnai Márton. Az 1950-es évek környékén megszűnt a klubban a 

vízilabda, egészen 2015-ig, amikor a sportág a női szakág keretein belül újraéledt. 

 

A csapat újkori történetének is megvannak a sportági nagyságai: Drávucz Rita, Pelle Anikó és 

Kisteleki Dóra mindhárman világbajnokok voltak néhány évvel ezelőtt. 
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Női csapatunk felküzdötte magát az OB I/B osztályból az I. osztályba. A 2019/2020. 

bajnokságban már a legmagasabb szinten versenyeznek csapataink. Egyesületünk elsődleges 

koncepciója minden sportágban, így a vízilabdában is az utánpótlás képzés megerősítése. 

 

Folyamatosan bővülő, jelenleg megközelítőleg 85 taggal működő szakosztályunk hazai és 

nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekkel erősödött. A felnőtt női OB I-es 

csapatunkban minden mérkőzésen több a saját utánpótlásunkban játszó lány szerepel. Az idei 

évben hét különböző korcsoportban indultunk el, férfi és női szakágban együttesen. Néhány 

korcsoportban a versenyszabályzat lehetővé teszi, hogy vegyes csapatokkal álljunk ki. 

 

Az uszoda fejlesztésének köszönhetően a TVE utánpótlásképző központ is várja azokat a 

fiatalokat, akik Magyarország sikersportjaiban, a vízilabdában és az úszásban szeretnék 

kamatoztatni tehetségüket. A létesítményben minden lehetőség biztosított ahhoz, hogy 

kemény edzésmunkával Óbuda-Békásmegyerről kerüljenek ki a jövő olimpiai bajnokai. De a 

medence természetesen az óbudai lakosoknak is rendelkezésére áll.  

 

Vízilabda – Női Országos I. osztályú Bajnokság - Szakmai stáb és játékoskeret 

 

Kisteleki Orsolya - szakosztályvezető 

Lukács Dénes - vezetőedző 

Boros Júlia - technikai vezető 

 

Crittenden Patrícia, Drávucz Rita, Dulic Maja Lizy, Erős Lilla Anna, Forgács Lili, Hajdú Róza, Illés 

Henrietta Katalin, Kisteleki Dóra, Nagy Zorka Anna, Pap Médea Rebeka, Pápai Barbara Klaudia, 

Pelle Anikó, Petőváry Luca Katica, Rajkort Renáta, Simon Dóra, Szentkereszti Gabriella, Szűcs 

Petra 
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Lukács Dénes beszámolója a felkészülésről    

 "Fárasztó, és egyben rendhagyó is volt. A lányok egyéni programot kaptak a két ünnep közötti 

időszakra, hogy január 6-án ne kelljen a nulláról indulnunk. Többen válogatott (U19) 

edzőtáborral kezdték az évet, így az első héten kevesen voltunk a TVE uszodában. Rengeteg 

edzőmérkőzést játszottunk, valamint nagy hangsúlyt helyeztünk az erőnléti edzésekre illetve az 

alapozó úszó edzésekre is. Összetett program volt, mindent beleadtunk. 

 

Változott a játékoskeretünk, mert megtehetjük a jelenlegi helyzetünkben, hogy már a jövő 

évnek vagy talán az azt követő éveknek is dolgozzunk. Nem titok, már az idei év stratégiája is 

az elmúlt nyáron úgy lett kialakítva, hogy sok fiatal kapjon szerepet a csapatban, így lettek a 

lányok kiválasztva. A többségük 1997 és 2004 között született, ezen a vonalon erősítettünk 

tovább. Hoztunk két játékost még az ősszel Kecskemétről, Nagy Zorka 2003-as, Dulic Maya 

2004-es születésű fiatal tehetségek. Köszönet a klubjuknak, hogy a fejlődésük érdekében 

elengedte a lányokat. További két junior válogatott kerettag is érkezett, - Hajdú Róza 2001-es, 

illetve Forgács Lili 2002-es-, a több játéklehetőség érdekében, az FTC illetve az UVSE 

csapataiból. Az ő esetükben is köszönet klubjaiknak, hogy a lányok érdekét tartották szem előtt. 

 

A várakozásunk óriási a tavaszi szezontól, az ősz jó szereplés meghozta az étvágyunkat. Célunk, 

hogy megőrizzük a 6. helyünket, és a bajnokság végén az 5. helyért játszhassunk bárki is legyen 

az ellenfél. Újoncként nagy büszkeséggel töltene el bennünket, amennyiben ez a cél teljesülne. 

Ennél gyengébb szereplésről nem beszélünk, mert nem szerepel a terveink közt, pozitívan 

próbálunk gondolkozni és előre tekintünk azokra, akiktől tanulhatunk." - LD 

 

 

Vízilabda utánpótlás beszámolók a téli felkészülési időszakról 

 

Leány Ifjúsági Országos Bajnokság – Lukács Dénes 

„Utánpótlás csapataink téli felkészülése hosszú januári alapozással kezdődött. A női szakágban 

az első osztály komoly kihívás, de sikerült mind a serdülő mind az ifi csapatainkat tovább 

erősíteni, mert az átigazolási szezonban több fiatal is bennünket választott. Célunk, hogy 

mindkét csapattal előrelépjünk a tabellán, és már az első évünkben is egyre több győzelmet 

arassunk. Férfi szakágunk munkája is zökkenőmentesen zajlott. A gyerekek egyre jobban 

alkalmazkodnak a növekvő terheléshez és a korábbiaknál nehezebb bajnokságokhoz.”- LD 

 

Leány Serdülő Országos Bajnokság – dr. Kézsmárki Éva 

„Az utánpótlás leány csapatoknak nem klasszikus felkészülési időszak állt rendelkezésre a 

tavaszi fordulók megkezdése előtt, mivel volt, akiknek válogatott keret edzésekre szóló 

meghívó is érkezett, ahol becsülettel helyt álltak, illetve a Budapest 2005 fiú bajnokság és az 

OB1/B bajnokság fordulói miatt a hétvégék mérkőzésekkel teltek el. A fejlődés és az egyes 

játékosok összeszokása az eddigi mérkőzéseken mérhetően javult. Ami gólokban és 

győzelmekben nyilvánult meg.”- KÉ 

 

Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2005) - Fekete Dávid, Kuna Péter 

Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2008) - Fekete Dávid, Kuna Péter 

 

„A téli pihenésből január elején tértek vissza a gyerekek, ekkor vághatunk neki újból az 

edzéseknek. Jót tett nekik a kis szünet és motiváltan kezdték meg az edzéseket. A 

nagyobbaknak már január végén megkezdődött a bajnokság, a kicsiknek csak február végén, 
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így több idejük volt a felkészülésre. Az elején nehézkes volt visszarázódni az edzésekbe főleg, 

hogy a labdás feladatok háttérbe szorultak a felkészülés első heteiben. Az első meccsek nem 

úgy sikerültek sajnos, ahogy szerettük volna, de tanulságosak voltak, és tudunk belőlük 

építkezni. Összességében elégedett vagyok a gyerekek téli hónapokban nyújtott 

teljesítményével és bizakodva várjuk a tavaszi fordulókat, amelyek remélhetőleg sikerekben is 

gazdagok lesznek.”- FD 

 

Vízilabda előkészítő csoport – Illés Henrietta 

„Nagyon örülök, hogy az előkészítő csapattal jól halad a munka és sok gyerkőcöt feljebb 

adhattam, illetve hozzám is csatlakoztak az úszó csoportokból. Szívesen jönnek, szeretnek itt 

lenni és a vízilabda alapjait tanulni. Ügyesek, lelkesek és nagyon akarnak. Bízom benne, hogy 

még több újonccal fogunk bővülni a továbbiakban.” – IH 

 

 

 

 

 

Labdarúgás - III. kerületi TVE 

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet 2020. január 24-én ünnepelte 133. születésnapját. A Kerület 28 

évet töltött az élvonalban, 1911 és 1936 között a magyar futball elitje elképzelhetetlen volt 

nélkülünk. Az NB II-ben 35 alkalommal szerepeltünk, a magyar futball harmadik vonalában a 

43. idényünket tapossuk.  

 

A TVE, a negyedik ligában lejátszott mérkőzéseket is beleszámolva 3130 meccset játszott, 

ezeken a találkozókon 1322 győzelmet aratott, 5321 gólt szerzett és 3670 bajnoki ponttal 

büszkélkedhet. A bajnoki találkozók 41%-át megnyerte, átlagban közel 2 gólt és több mint egy 

pontot szerzett. A magyar labdarúgás történetében elsőként játszhatott a Real Madrid ellen 

Madridban, a spanyolok meghívásának eleget téve. 
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A III. kerületi TVE a Ferencváros legyőzésével 1931-ben megnyerte a Magyar Kupát. Ebben a 

szezonban is meneteltünk a sorozatban. A labdarúgókupa számunkra utolsó fordulójában ott 

voltunk a legjobb 32 csapat mezőnyében. A bajnokságban, az NB III. Nyugati csoportjában a 

17. forduló után a 2. helyen állunk, ugyanakkor gólörömből nekünk jutott a legtöbb. 

 

Az elmúlt esztendőnek számos kiemelkedő pillanata volt. Megépült az új műfüves pályánk a 

legmodernebb technológia szerint, valamint ellátogatott hozzánk a magyar válogatott 

szövetségi kapitánya, Marco Rossi is. Elindult és dübörög a Tehetség Programunk, hiszen a 

mottónk: mindenekelőtt embereket nevelünk és csak ezt követően sportolókat! 

 

Labdarúgás – Szakmai stáb és játékoskeret NB III. Nyugati csoport 2019-2020. Tavasz 

  

Kemenes Szabolcs - vezetőedző 

Czvitkovics Péter - asszisztens edző 

Veress Balázs - asszisztens edző 

Kurucz Péter - kapusedző 

Varró Tina - gyógytornász 

Boros Richárd - masszőr 

Tihanyi Miklós - masszőr 

Vajkai Dániel - videóelemző 

 

Kapusok:   Jeszenszky Ádám, Megyeri Gábor, Dudás Dávid 

Védők:  Erdei Gábor, Fazakas Géza, Huszty Dániel, Révész György, 

Sorecz Szabolcs, Szalai Vilmos, Tóth Dárius  

Középpályások:  Bori Gábor, Czvitkovics Péter, Kaszai Gábor, Kapronczai Gergely,  

Miskei Manó Gábor, Petneházi Márk, Rabatin Richárd, Tamási Zsolt 

Támadók:  Balázs Richárd, Borvető Áron, Daróczi Zoltán, Rajczi Péter, 

Sili Luka, Sóron Tibor 
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Kemenes Szabolcs beszámolója a felkészülésről    

 

„A felnőtt csapat felkészülése január 13-án kezdődött. Hála a csapat remek szereplésének a 

kupában, nem kellett március 8-ig várni az első tétmérkőzésre. A Dorog elleni mérkőzések a 

felkészülés részét képezték, a játék helyenként jól mutatott, de sajnos eredményességgel nem 

párosult. A kupameccseket megelőzően a csapat nyolc napot tudott eltölteni a Telki 

edzőtáborban, ami rendkívül hasznos volt az egység összekovácsolása és az edzések 

zavartalan folyamatossága érdekében. Ezúton is köszönjük ezt a lehetőséget az Egyesület 

vezetésének. Bízunk benne, hogy a felkészülés után a bajnokságban meg tudjuk mutatni mire 

képes ez a keret. Bizakodva várjuk a hétvégi kezdést!” - KSZ 

 

 

Labdarúgás utánpótlás beszámolók a felkészülésről 

 

 

Erőnléti szekció – Filó Tamás és Keresztesi Botond 

„A csapataink idei téli felkészülése is erőnléti edzők segítségével zajlott. Az első napokban 

elvégeztük minden korosztályunkban a már szokásos féléves súly és magasság mérést, valamint 

a yoyo ingatesztet. Az edzések heti bontásban előre megtervezett edzésterhelés és kiegészítő 

futások mellett zajlottak. Ebben az évben először a felső szekcióban öt hetes erőfejlesztő 

programot végeztek el játékosaink, lebontva külön felső- és alsóvégtag edzésre, illetve láb- és 

robbanékonyságot fejlesztő plyometrikus gyakorlatokra. Minden korosztályunknak sikeres 

félévet kívánunk!” - KB 

 

 

Rehabilitáció – Varró Tina és Sáfrány Zoi 

 „A rehabilitációs részleg elsődleges célja az esetleges sérülések mielőbbi ellátása, a 

rehabilitáció azonnali megkezdése. A felkészülési időszakban is nagy szerepe van a 

munkáknak. Szerencsére idén nem történt komolyabb sérülés a felkészülés időszaka alatt. Ez 

annak is köszönhető, hogy fontos számunkra a prevenció és közösen az edzőkkel nagy 

hangsúlyt fektetünk erre. Biztosítjuk a játékosainknak az edzés mellett a regenerációhoz 

szükséges eszközöket és kezeléseket.” - SZ 
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U19 - MLSZ IFJÚSÁGI U-19 III. OSZT. KÖZ. A. – Kun György 

„Január 20-án kezdtük a hathetesre tervezett felkészülésünket, ahol az eltervezett munkát 

maradéktalanul teljesítettük. Külön öröm volt számomra hogy játékosaink nagyszerű 

állapotban tértek vissza a kiadott egyéni programnak köszönhetően. Az elmúlt 

felkészülésünkhöz képest annyit változtattam programunkban, hogy beiktattam három felnőtt 

megyei első osztályban szereplő csapat elleni mérkőzést. Utólag elmondhatom, hogy a hat 

mérkőzés nagyszerűen szolgálta felkészülésünket és reális képet kaptam arról, hogy hol is 

tartanak játékosaink és miben kell még fejlődniük. Van még egy hét a bajnoki rajtig, ahol nem 

titkoltan cél a dobogós helyezés!” - KGY 

 

 

MLSZ IFJÚSÁGI U-17 III. OSZT. KÖZ. A. – Filó Tamás, Huszty Dániel, Aribi Hassan Khalifa 

 „Január 20-án kezdtük a felkészülést, amelyet hathetesre terveztünk. Az első négy hétben 

sajnos sok sérülttel és beteggel küzdöttünk, de a tervezett munkát maradéktalanul elvégeztük.  

Az edzőmérkőzéseket túlnyomó részben másodosztályú csapatok ellen kötöttük le, azért, hogy 

a játékosok minél nagyobb tempójú mérkőzéseken vegyenek részt. Véleményem szerint a 

csapat készen áll a bajnoki rajtra, ahol a céljaink nem változtak, hiszen bajnoki címet és feljutást 

szeretnénk ünnepelni június végén. Nagyon bízom a fiúkban!” - FT 

 

 

BLSZ IFJÚSÁGI U-17 1. CSOPORT – Bencze Zsolt, Kun György 

„Egy hónapos pihenő után január 6-án, minden játékos elkezdte a kiadott házifeladatot, 

amiben erősítő és futó program volt előírva. Január 20-án már a labda volt a főszereplő. Nagy 

öröm volt, hogy a srácok profi módon jöttek vissza és egyből érdemi munkát lehetett végeztetni 

velük. Ősszel sokat fejlődött a csapat, ezért már sokkal erősebb edzőmérkőzéseket kötöttem le, 

hogy felmérjük, hol tartunk. A lejátszott mérkőzések igazolták, hogy jó úton járunk, mert 

játékban egyenlő partnerei voltunk az egy osztállyal feljebb játszó csapatoknak. Egyre jobban 

kezdik érteni azt a filozófiát, amit szeretnénk, hogy elsajátítsanak. Az U15-ös korosztályból három 

játékos felkerült hozzánk, akik nagyszerűen illeszkednek a mi játékunkba. Tavasszal szeretném, 

hogy egyénileg és csapat szinten is még előrébb lépjünk.” - BZS 

 

 

MLSZ U-15, II. osztály, Közép A-csoport – ifj. Albert Flórián 

„A téli felkészülése az U15-ös korosztálynak egy kicsit nehezebb volt, mint a tavalyi, hiszen 

örömünkre három játékos felkerült az U16-os csapathoz, ami az eddigi elvégzett munka 

jutalmául szolgált és egyben ösztönzi a többi játékost is, hogy lehet feljebb kerülni, ha valaki jó 

teljesítménnyel rukkol elő a bajnokságban. Sajnos az edzéslátogatási szám visszaesett, hiszen 

most fognak iskolát váltani a gyerekek és a felvételik miatt sok edzés kimaradt, igaz ezzel 

kalkuláltunk. Az edzőmérkőzéseink jól sikerültek és hasznosak voltak, mivel új játékosokat kellett 

kipróbálni és kicsit új csapatot kell építeni erre a tavaszi szezonra. Szerencsére a csapat hite 

megmaradt és még így is, hogy kevesebben lettünk, harcolni fogunk (játszani) az 

aranyéremért!” - AF 

 

 

MLSZ U-14, II. osztály, Közép A-csoport – Vermes Krisztián 

„A felkészülés ideje alatt nyolc mérkőzést sikerült lekötni, volt olyan hét, amikor három meccset 

játszottunk, de erre szükség is volt, hiszen több próbajátékos is szerepelt nálam és a csapat 

kialakításában a srácokat is ki kellett próbálnom más pozíciókban is. A mérkőzések képét 
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tekintve elég hektikus lett, hiszen volt olyan összecsapás, amikor hibát hibára halmoztunk, de 

akadt olyan eset is, amikor nehéznek számító ellenfél ellen taktikus, kompakt, és látványos 

játékkal rukkoltunk elő. Összességében felkészültünk a szezonra, bár mindig akad valami 

legyőzendő vagy fejlesztésre szoruló kihívás, amelyet meg kell vívnunk, és ettől is szép ez a 

futball.” - VK 

 

 

MLSZ U-13 I. osztály Közép-Kelet – Kaszai Gábor 

„Egy hónapos téli szünet után, január 20-án folytatta, illetve kezdte meg U13-as csapatunk az 

edzéseket. Az első napokban felméréseket végeztek a gyerekek. Az eredmények alapján arra 

következtettünk, hogy a szünetre kiadott programot elvégezték becsületesen. Egy kapust 

sikerült igazolnunk, távozója a csapatnak nem volt. Az eltervezett programot maradéktalanul 

el tudtuk végezni, a játékosok nagyon motiváltan, lelkesen hajtották végre az edzéseket, 

gyakorlatokat. Több edzőmérkőzést is játszottunk a felkészülés során, amelyeken hullámzónak 

volt mondható a teljesítményünk. Sajnos néhány játékosunk sérüléssel bajlódik, de bízunk 

benne, hogy hamarosan ők is csatlakozhatnak a csapathoz és a befektetett munka megtérül! 

Hajrá Kerület!" – KG 

 

 

MLSZ U-12 I. osztály Közép-Kelet – Szász Ferenc 

„Az idényt január közepén kezdtük el, de a kezdés előtti héten már egyénileg kellett a 

játékosoknak elkezdeni a kiadott egyéni edzésanyagot. Felkészülésünket nagyban 

befolyásolta az influenzajárvány, hiszen mint mindenkit, ez a mi csapatunkat is érzékenyen 

érintette. Szinte végig csodás pályán tudtunk edzeni, mert az edzéseket az időjárás a kegyeibe 

fogadta. A mérkőzéseket próbáltuk alárendelni a felkészülésünkhöz és erős ellenfelekkel 

tudtunk játszani. Ezeken a mérkőzéseken abszolút, de nem eredmény centrikusan játszottak a 

csapataink és a klub irányvonala szerint, a korosztály adottságainak megfelelően játékra 

törekedve, már-már erőltettük is a játék építését. A srácok mindezt szép lassan megértették és 

ezen irányvonalak mellett tudtunk kimondottan jó és élvezhető mérkőzéseket játszani, de 

mindezt köszönjük ellenfeleinknek is. Reményeink szerint ez tavasszal, éles mérkőzéseken is vissza 

fog tükröződni.” - SZF 

 

 

U11 – Kölyökliga – Bozsik torna - Gyenes András, Pintér Bence 

„Télen egy kisebb pihenő után, már január 6-án, elkezdtük edzésekkel a programot, a 2009 

után születettekkel. Január és a februárban az U11 A és B csoport is több edzőmeccset játszott, 

valamint Bozsik téli tornán is részt vettünk. A hétvégén pedig megkezdtük a tavaszi szezont az 

U12-es Kölyökligában, az edzéseken kívül számtalan mérkőzés is vár a korosztályra: Bozsik 

rendezvények, Kölyökliga U11, Kölyökliga U12-es mezőnyben, valamint tornák. Az alsó szekció, 

következő féléves célja, továbbra is a játékosokat egyénileg, és a játék megértésében segíteni 

a korosztályuknak megfelelően.” - GYA 

 

 

U10 – Kölyökliga – Bozsik torna – Vajkai Dániel, Peredi Attila 

„Január második hetén kezdte meg a felkészülést korosztályunk. Azóta majdnem minden 

hétvégén különböző tornákon és barátságos tornákon vettünk részt. Ezek során voltunk a 

Vasas, az Újpest FC, a Kelen SC, a Budaörs illetve a Vecsés vendégeként, de járt nálunk, illetve 

fog jönni az Ikarus és a Budakalász csapata. A hivatalos versenyek, tehát a Bozsik tornák és a 
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Kölyökliga küzdelmei március közepén indulnak, de már a tavasz mérkőzésmentes hétvégéire 

is le vannak szervezve a különböző tornák (Juniális Kupa Gödöllő, Újpest FC Kupa). A téli szünet 

után egy távozóval és egy érkezővel, ugyanazzal a létszámmal fogjuk megkezdeni a 

remélhetőleg sikeres tavaszi szezont. Hajrá Kerület!” - VD 

 

 

U9-U8 – Kölyökliga – Bozsik fesztivál – Grőb Ákos, Nagy Márkó, Gyenes András 

„2020-ban már január elején megkezdtük a felkészülést, illetve folytattuk a képzést. A 

szabadtéri gyakorlásaink végig meg voltak tartva, hogy egészséges felnőtté váljanak ezek a 

gyerekek, nem árt nekik, hogy az immunrendszerüket kicsit megeddzük. Időjárás tekintetében 

az időszakhoz képest aránylag szerencsések voltunk. Az edzés létszám átlagosan nyilván nem 

versenyez egy áprilisi 20 fokos napsütéses időszakéval, de mindenki járt, ahogy tudott, 

majdnem mindenki átesett kisebb-nagyobb betegségen, de nagyobb kedvvel tértek vissza a 

srácok. 

 

Hétköznap az edzéseinken a labdaérzékelés (az un. én + labda gyakorlatok), 1:1 elleni, illetve 

a 2:1 elleni játékok voltak hangsúlyosak. A hétvégéken egymás elleni, egyesületen belüli 

nagyobb korosztály elleni, teremtorna, műfüves torna, edzőmeccs programokat szerveztünk a 

gyerekeknek, melyen kulturált játékot mutattak. Bár itt csak a fejlődés a lényeg, meg hogy 

megszerettessük velük a versenyzést, de eredmények tekintetében azért minimum nem kellett 

szégyenünkben elbújni. U9 -es korosztályunk "A" csoportjához az MTK csapatától érkezett 

erősítés, illetve igazoltunk még egy kapusfiút ebbe a csapatba. Még egy-két 

gyakorlómérkőzés, majd várjuk a Kölyökliga és a Bozsik programokat.” - GÁ 

 

 

U7 – OVI – Bozsik fesztivál – Lilik József, Serli Sándor, Somogyi Endre, Miklósvári Kornél 

„A téli felkészülést 2020.01.07-én kezdtük az U7-es korosztállyal heti két edzéssel tormateremben. 

A korosztályon belül az „A” csoportnak, március 17-től szabadtéren folytatódnak az edzések, a 

kicsik március 31-ig a teremben lesznek, és április 2-án csatlakoznak a kinti edzésekhez. 

A teremben a létszám megfelelő volt, csak betegség, iskolai előkészítő miatt volt hiányzás. 

Három új játékos csatlakozott a kisebb korcsoporthoz. Egy tornán vettünk részt két csapattal, 

Hidegkúton kilenc játékossal.  A játékosok szépen fejlődnek, remélem a tavaszi felkészülés 

folyamán tovább fejlődnek és egy jó korosztályt sikerül feladni az U8-ba.” - LJ 

 

 

Atlétika – III. kerületi TVE 

 

A III. kerületi TVE atlétika szakosztálya a megalakulása óta eltelt évtizedek alatt sok bajnokkal 

és válogatott versenyzővel rendelkezett. Említhetnénk Zsivótzky Attila tízpróbázót, aki a TVE-nél 

kezdte pályafutását és egészen az 1996-os ifjúsági atlétikai világbajnokság előtti tavaszig itt 

sportolt, vagy Varga Roland díszkoszvetőt, aki 1996-ban Sidney-ben, ugyanezen az ifjúsági VB-

n szerzett ezüstérmet a Kerület sportolójaként. 

 

Hosszú szünet után a közelmúltban, 2009 áprilisában újjá alakulva, az atlétika pálya 

megnyitotta kapuit a kerület és a környező régióban élők sportolni, versenyezni vágyók előtt. A 

2017-ben átadott új létesítmény pedig számtalan lehetőségeket kínál az atlétika 

szerelmeseinek. 
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Az elmúlt évek sikerei újra ismertté tették a III. kerületi Torna és Vívó Egyletet az atlétikában is. A 

versenyzői közül többen kerültek be a budapesti gyermek válogatottba és már magyar 

válogatottal is dicsekedhetünk, Fodor Nikolett személyében. 

 

A szakosztály versenyzői folyamatosan szállítják az érmeket a különböző szakágakban. A nálunk 

sportoló gyermekek felkészítése és versenyeztetése egész évben megoldott, a szakosztály 

folyamatosan várja az atletizálni vágyókat. 

 

Szakmai stáb: 

 Hoffman Teréz – szakosztály vezető 

 Jámbor József, Jacsó András, Nagy Ilona, Fodor Nikolett – utánpótlás edzők 

 

 

 

Kiemelkedő eredmények: 

Magyarország Junior Fedettpályás Összetett Bajnokság: 2. hely Fodor Nikolett 

Magyarország Újonc Bajnokság:  3. hely Székely Liliána ötösugrás;  

3. hely Farkas Dorka rúdugrás 

 

„A 2020-as évben az ünnepek után az edzések a TVE pályán kívül, a BOK csarnokban is 

zajlanak. Az elmúlt két hónapban több Országos Bajnokságon, regionális versenyen és 

gyerekversenyen is jelen voltunk, ahol több kiemelkedő eredmény is született. Az újévet, sok új 

szerrel kezdhették gyerekkorosztályos sportolóink. Versenyzőink új mezekben versenyezhetnek 

az idei versenyeken. A lassan záruló fedettpályás idényt követően még több lehetőség lesz a 

versenyzőink számára, hogy megmutassák tudásukat.” - HT 

 

Sok sikert kívánunk minden csapatunknak! Reméljük, hogy a tavasz igazi 

meglepetéseket hoz az elért eredményekben, melynek együtt örülhetünk majd 

nyáron. Hajrá Kerület!  

 

mailto:info@tve1887.hu


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: https://www.tve1887.hu  

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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