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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 

 

Jelen 2018. karácsonyi hírlevélben szeretnénk Önöknek Kellemes Ünnepeket kívánni, 

továbbá tájékoztatni Önöket a lassan eltelő évben elértekkel kapcsolatban. 
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Számvetés 2018 

 

A 2017-es évzáró elnöki beszédben a 2018-as év fő feladatának a minőség növelése 

és a szakmai munka lett meghatározva. 

 

A sok elért eredményt összefoglalva és a számok nyelvére lefordítva próbáljuk meg az 

alábbiakban bemutatni, hogyan sikerült Egyesületünknek megvalósítania a kitűzött 

célokat: 

  

Atlétika szakosztály 

 

 2018-as évben 48 taggal bővült az atlétika szakosztály, így a mai napon sportoló 

atlétáink létszáma 94 fő. 

 Sportolóink 4 korosztályban dolgoznak. 

 A szakosztály szakmai stábja 2 fő szakedzővel bővült. 

 Fodor Nikolett az országos bajnokságon magasugrásban elért 2. helyezésével 

kvalifikálta magát az ifjúsági Európa bajnokság indulói közé. 

 Ezen túlmenően ebben az évben elindítottuk a szabadidősport csoportot is. 

 A szakosztály infrastruktúrája bővült egy rúdugró szivaccsal, amelyet az atlétikai 

szövetséggel való együttműködés keretében kaptunk.  

  

Vízilabda szakosztály 

 

 A lassan véget érő évben a szakosztály taglétszáma 29 fővel bővült és elérte a 

65 főt. 

 Sportolóinkat 4 korosztályban neveztük be a 2018/2019-es bajnokságokba, 

Baby, ifjúsági és felnőtt OBI/B. Felnőtt csapatunk ebben az évben a magyar 

kupában is elindult. Felnőtt csapatunknak a tavalyi második helyezés után idén 

a bajnokság megnyerését és az OBI-be való feljutást tűztük ki célul. 

 A szakosztály szakmai stábja 3 fővel bővült, és megtisztelő Egyesületünk 

számára, hogy a vitathatatlan szaktekintélynek számító Györe Lajos 

mesteredzőt sikerült megnyernünk a közös munkára. 

 Ebben az évben elindítottuk az úszásoktatást kifejezetten nagy érdeklődés 

mellett. 

 A szakosztály infrastruktúráját egy 97 fős mobil lelátóval, két 8 fős cserepaddal 

bővítettük, továbbá megrendelés alatt van az új uszodai eredményjelző. 

  

Labdarúgó szakosztály 

 

 Mai napon Egyesületünk legnagyobb szakosztályának taglétszám 294 fő, 

amelyből csak ebben az évben 113 fő érkezett. A szisztematikus munkának 

köszönhetően a létszámnövekedés már nem csak mennyiségi alapon valósult 

meg, hanem a minőség emelésének figyelembe vételével is. Ennek 

eredményeképpen minden utánpótlás korosztályunk teljesítménye a 

2018/2019-es szezonban szintekkel felülmúlja a 2017/2018-as eredményeket. 

 Az szakmai stáb munkáját az Egyesület diagnosztikai eszközökkel, erőnlét 

fejlesztő eszközökkel és adatbázisok tárolására alkalmas rendszerekkel 

támogatta ebben az évben, amelyeket a jövőben tovább fejlesztünk a 

szakosztály igényeinek alapján. 

 A szakmai stábban történt változások szintén a minőség jegyében születtek, 

mind az utánpótlásban, mind a felnőtt csapatnál. 
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 Felnőtt csapatunk a 2017/2018-as szezont az 5. helyen zárta, jelenleg a csapat 

a 4. helyen áll. Ez a helyezés 2000-óta a legjobb. A magyar kupában a legjobb 

32 között estünk ki az NBI-es Mezőkövesd ellen, 21 év után volt ismét NBI-es 

csapat ellen tétmérkőzése Egyesületünk felnőtt csapatának 

sportlétesítményünkben. A felnőtt csapat keretében 4 saját nevelésű 

utánpótlás korú játékos van, és a szakosztály tájékoztatása alapján van 

esélyünk ennek a számnak a növelésére a jövő években, amellyel az Egyesület 

alap meghatározott, utánpótlás nevelő egyesület, célját látjuk biztosítottnak. 

 A szakosztály infrastruktúrájában a 2019-es évben a nagy műfüves pálya, illetve 

a center pálya felújításán dolgozunk, amelyeknek a kivitelezési munkáit a 

2018/2019-es bajnokság utolsó mérkőzésének másnapján tervezzük 

megkezdeni. 

  

Rendezvények: 

 

Egyesületünk csapatainak hazai mérkőzései és versenyei mellett ebben az évben is 

számtalan rangos nemzetközi és hazai versenysport rendezvénynek tudott otthont 

adni sportlétesítményünk. A teljesség igénye nélkül: 

 

 UEFA U17 és U19 EB selejtező mérkőzések. 

 Női BL csoport mérkőzések. 

 Futball éjszakája. 

 Kazah „A” válogatott edzések. 

 4 város tornája. 

 Veterán kupa. 

 CIB olasz foci tábor. 

 NBI-es csapatok edzései. 

 NBII-es csapatok bajnoki mérkőzései. 

 Vízilabda bajnoki mérkőzések. 

 Vasas kajak-kenu és úszó szakosztályainak világversenyekre való felkészülése. 

 

A fenti rendezvények mellett a 2018-as évben Egyesületünk a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében számtalan rendezvényt támogatott létesítményének 

biztosításával, illetve sportolóinak részvételével, amelyek közül a legjelentősebbek 

alább: 

 

 Fogyatékkal élők olimpiájára való felkészülés. 

 VII. Óbudai Rehab Atlétikai kupa. 

 Szív Bajnokai rendezvény. 

 Iskolai és óvodai testnevelés órák és foglalkozások. 

 Diákolimpiák. 

 

Egyesületünk vezetősége a 2019-es évet a minőségi szakmai munka és a folyamatos 

EREDMÉNYESSÉG éve jegyében kívánja megvalósítani. 

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet vezetősége köszöni minden tagjának és 

szimpatizánsának az eddigi bizalmat és reményét fejezi ki, hogy a kitűzött hosszútávú 

célokat közösen elérjük, amelyben továbbra is számít minden érintett részvételére! 
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Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 

 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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