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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

Jelen 2020. augusztus havi hírlevélben szeretnénk tájékoztatást adni Egyesületünk életével 

kapcsolatban.  

 

 

Újrakezdés vagy folytatás?! – Így látta az ügyvezető Szabó Bence 

 

Először is szeretném megköszönni minden TVE tagnak, sportolónak, munkavállalónak a járvány 

első hulláma alatti fegyelmezettségét. Nagyon gyors reakciókra volt szükség, de mindenki 

együttműködő és készséges volt. Ezen felül szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni, 

hogy a tagdíj felfüggesztése ellenére adománnyal segítettétek az Egyesület működését. 

 

Működtünk és dolgoztunk a járvány ideje alatt is, kollégáim folyamatosan igyekeztek 

mozgásban tartani a gyerekeket és ebben a nehéz időszakban is támogatni őket. Nagyon 

vártuk, hogy újra kinyithassa létesítményünk a kapuit és ellepjék a gyerekek a pályákat. 

Szerencsére Győrfi úr segítségével sikerült felállítani egy olyan egészségügyi protokollt melynek 

mentén a kockázatot minimalizálhattuk és elkezdhettük a kiscsoportos edzéseket. 

 

Még egyszer szeretném megköszönni a teljes TVE családnak a járvány ideje alatti összefogást! 
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Nyár végén újra elindultak a bajnokságok 

 

A sportági szövetségek döntése alapján elindulhattak a bajnokságok mind a labdarúgásban, 

mind a vízilabdában. 

 

 

Magyar Vízilabda Szövetség 

 

A Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, hogy a világversenyek elhalasztása miatt 

szabaddá vált nyári időszakban szokatlan módon megrendezi az Országos Bajnokság I. 

osztályában szereplő csapatok részére a BENU Magyar Kupát.  

 

Helyes döntést hozott az MVLSZ mikor kihirdették a szabaddá vált nyári időszakra a Női illetve a 

Férfi MK küzdelmeket, ezzel is elősegítve a csapatok felkészülését és formában tartását egy 

meglehetősen hosszúra nyúlt szünet után. Régóta megfogalmazott igény, hogy jó lenne a 

vízilabda sportágat visszaterelni a nyári időszakra és a telített strandok közönsége előtt játszani, 

így ez részben megvalósulhatott. Természetesen a környezet fejlődése, a játék átalakulása és 

a biztonsági előírások már nem teszik lehetővé azt a múlt század közepén jellemző idilli 

állapotot, amikor a medence szélén ülő nézők láblógatva meccset néztek 1-2 hűsítő itallal a 

kezükben.   

 

Csapatunk a sorsolást követően csoportmérkőzéseken a  Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk 

Graphics, a BVSC-Zugló Diapolo, az SZNVE és a Budapesti Honvéd Sportegyesület csapataival 

került szembe. Még tart a megmérettetés, de a lányok az elvárásokhoz méltóan teljesítettek 

eddig. 
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Lukács Dénes a BENU Magyar Kupa küzdelmeiről 

 

A tavasszal félbeszakadt bajnokság (melyben újoncként stabilan a 6. helyen álltunk) helyezése 

alapján osztották a mezőnyt két csoportra, próbáltak nagyjából azonos erőviszonyokat 

kialakítani. 

 

Előzetes terveink szerint a csoport 3. helyére vártuk a csapatunkat, de szerencsés esetben a 2. 

hely sem tűt elérhetetlennek. A Honvéd elleni 

mérkőzéseket viszonylag könnyedén teljesítettük, 

érvényesítve a papírformát. Következett a Szeged, már 

sokkal erősebb ellenfél. Idegenben viszonylag simán nyolc 

góllal nyertünk, köszönhetően annak, hogy a TVE 

számunkra korábban biztosította a felkészülés 

lehetőségét, így jelentős edzettségbeli előnnyel érkeztünk.  

 

A visszavágón már reálisabb különbség alakult ki, a végig 

harcosan küzdő szegedi lányokat 12-9-re tudtuk legyőzni. 

Bravúrnak számító 13-14-es vereséget szenvedtünk a BVSC 

ellen hazai környezetben, ezzel fenntartva az esélyt, hogy 

a legjobb négy csapat közé kerüljünk, persze ehhez a 

Szőnyi úton kellene nyernünk, ami tudjuk nem egyszerű 

feladat egy ilyen fiatal csapatnak. Dunaújváros csapata 

messze kiemelkedik a csoportból, ezt az eddigi összes 

mérkőzésen bizonyították. Sajnos mi is csak két negyedig 

tudtunk ellenállni idegenben, aztán elfáradtunk. 

 

A sorsolásunk érdekes, és egyben talán a legnehezebb is 

a csoportban szereplő csapatok közül. Emelkedő erősségi sorrendben játszunk a csapatok 

ellen 3 naponta, nem kis feladat elé állítva a lányokat. Én személy szerint ennek nagyon örülök, 

az összes nehézséggel együtt, mert nagyon komoly erőpróba számunkra, ebből még sokat 

profitálhatunk a jövőben.  

 

 

Lukács Dénes gondolatai a várható bajnoki rajtról 

 

A bajnokság szeptember 26-án rajtol az előzetes elképzelések alapján, de korai lenne a 

mostani helyzetben ezt elkiabálni. Elképzelhetőnek tartom, hogy egész más, talán sokkal 

biztonságosabb torna rendszerű küzdelemsorozat fog megvalósulni, az európai kupák 

mintájára. 

 

Jelenleg nagy a bizonytalanság minden sportágban, mert nincs kialakult és tervezett protokoll 

arra vonatkozólag, hogy a fertőzött sportolókat milyen formában tudjuk szűrni és a lehető 

legrövidebb időn belül elkülöníteni a csapat környezetéből, hogy a többiek folytathassák a 

megkezdett munkát. 
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Fontos, hogy ezt kialakítsuk, mert rengeteg sportoló munkája szűnhet meg pillanatok alatt. Arra 

nem látok esélyt, hogy mindenki mindig teljes kerettel tud majd versenyezni, mert folyamatosak 

lesznek ez egyedi esetek, ezt tudomásul kell vennünk. 

 

Tervezni most a legnehezebb, a játékos állományunk alapján az 5-8. helyezések valamelyike 

tűnik a realitásnak, de mi az 5-6. helyezésekkel lennénk elégedettek. Várhatóan ugyanazok a 

csapatok lesznek a riválisaink, mint az előző bajnokságban (Eger, Szentes, Szeged), de nem 

fogunk feltartott kézzel játszani az élcsapatok ellen sem. A Magyar Kupa is bebizonyította, hogy 

ha felkészülten játszunk, képesek lehetünk meglepetésre.  

 

 

BENU Magyar Kupa fordulók és eredmények: 

 

1. BHSE - III. kerületi TVE  10-21 

2. SZNVE - III. kerületi TVE   7-15 

3. III. kerületi TVE - BVSC-Zugló 13-14 

4. DUE-Maarsk Graphics - III. kerületi TVE  16-5 

5. szabadnap 

6. III. kerületi TVE - BHSE 26-10  

7. III. kerületi TVE - SZNVE 12-9 

8. BVSC-Zugló - III. kerületi TVE  

9. III. kerületi TVE - DUE-Maarsk Graphics  

10. szabadnap 

 

 

 
 

Hat mérkőzésen 92 dobott gól, 66 kapott gól és 12 pont 

 

 

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  

 

 

Labdarúgó szakosztály – Szabó Bence sportigazgató 

 

 Nagyon nehezen teltek a karanténos hétköznapok, a bajnokik 

nélküli hétvégék, de reménykedtünk mindvégig, hogy a pályán 

lesz vége a bajnokságainknak. Sajnos ez a remény viszonylag 

hamar szertefoszlott és be kellett érnünk azokkal a „csonka” 

érmekkel, melyek számunkra azonban egyértelműen teljes 

értékűek és az edzők és játékosok érdeméből semmit nem von le, 

hogy a szezon befejezetlen maradt. Az utánpótlásban a 

legfontosabb dolog a fejlődés és nem az eredmények, a 

befektetett munka nem veszett el, azonban a gyümölcsét nem 

tudtuk teljes mértékben learatni. 

 

Köszönöm minden szülőnek, hogy ebben a nehéz időszakban 

közösséget alkotva segítették át gyermekeiket és folyamatosan 

támogatták őket az otthoni edzésekben! A közösségünk ereje 

megmutatkozott az első kiscsoportos edzések létszámában is. 

Nagyon hamar csatlakozott mindenki a csoportos edzésekhez és az edzőink nem küszködtek 

létszám gondokkal, mint ahogy jó pár Egyesület. Ez a bizalomról is szólt! Ti bíztatok bennünk mi 

pedig hittünk abban, hogy közösen túl tudunk lendülni a nehéz időszakon. A kiscsoportos 

edzéseket 2-3 hét után felcserélték az öltöző nélküli ám már csapatos edzések, ami szemmel 

láthatóan óriási öröm volt a gyerekek számára. Újra mindenkivel együtt lehettek és önfeledten 

csinálhatták azt, amit a legjobban szeretnek. 

 

 

Egy pillanatig nem volt reklamálás, 

hogy most nem tudnak edzés után 

zuhanyozni, hogy a kapuban oda kell 

állni minden nap a hőmérőzéshez, 

hogy nincsen büfé, hogy nincsenek 

meccsek, hogy nincsen konditerem és 

még sorolhatnám, hanem mindenki 

tette a dolgát. Köszönöm az 

edzőinknek is, hogy komolyan vették a 

karantén alatti időszakot és 

folyamatosan kapcsolatban volt a 

gyerekekkel és tartották bennük a 

hitet, illetve edzették őket. 

 

 

Sok sikert kívánok mindenkinek az új szezonban és remélem a 2020/2021-es bajnokság 

eredményei a pályán dőlnek majd el, és ha így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy sok szép 

siker ér majd minket.  

 

Hajrá Kerület! 
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Magyar Labdarúgó Szövetség 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség is útjára indította a 2020-2021-es bajnokságot. Az NB III. Nyugati 

csoportjában csapatunk felkészülten vágott neki a bajnoki rajtnak. Az eddig lejátszott 

mérkőzések eredményei magukért beszélnek, Kemenes Szabolcs és a szakmai stáb munkája 

beérni látszik, és bár még messze van a vége, de minden bizonnyal az idei szezonkezdés eddig 

a legreménykeltőbb az utóbbi évek eredményeit áttekintve. 

 

 

 
 

Hat mérkőzésen 13 lőtt gól, 0 kapott gól és 18 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.

1 III. KER. TVE 6 6 0 0 13 0 13 18

2 ÉRDI VSE 6 5 1 0 11 0 11 16

3 TATABÁNYAI SC 6 5 0 1 11 4 7 15
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Eddig lejátszott és következő bajnoki fordulók: 

 

1. III. KER. TVE - SZA-BI QUALIT MÉNFŐCSANAK 1 - 0  

2. PÁPAI PERUTZ FC - III. KER. TVE 0 - 3  

3. III. KER. TVE - THSE-SZABADKIKÖTŐ 1 - 0  

4. LIPÓT PÉKSÉG SE - III. KER. TVE 0 - 2  

5. III. KER. TVE - SC SOPRON 3 - 0  

6. III. KER. TVE - GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ 3 – 0 

 

 

7. TATABÁNYAI SC - III. KER. TVE 2020. 08. 30. 17:30 

8. III. KER. TVE - NAGYATÁDI FC 2020. 09. 05. 16:30 

9. VLS VESZPRÉM - III. KER. TVE 2020. 09. 09. 16:30 

10. III. KER. TVE - PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 2020. 09. 13. 16:30 

11. BALATONFÜREDI FC - III. KER. TVE 2020. 09. 27. 16:00 

12. III. KER. TVE - BKV ELŐRE 2020. 10. 04. 15:00 

13. ÉRDI VSE - III. KER. TVE 2020. 10. 10. 15:00 

14. III. KER. TVE - KOMÁROM VSE 2020. 10. 18. 14:30 

15. ZTE FC II. - III. KER. TVE 2020. 10. 25. 13:30 

16. III. KER. TVE - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 2020. 11. 01. 13:30 

17. MOL FEHÉRVÁR FC II. - III. KER. TVE 2020. 11. 08. 11:00 

18. III. KER. TVE - FC NAGYKANIZSA 2020. 11. 14. 13:30 

19. BICSKEI TC - III. KER. TVE 2020. 11. 22. 13:00 

20. SZA-BI QUALIT MÉNFŐCSANAK - III. KER. TVE 2020. 11. 29. 14:30 

21. III. KER. TVE - PÁPAI PERUTZ FC 2020. 12. 06. 13:00 
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Atlétika szakosztály hírei  

 

 

Atlétika szakosztályunkban folyamatos munka mellett készülnek a versenyekre sportolóink. 

 

2020. 08. 28.  Albertirsa Újonc Összetett Bajnoksága - Albertirsa 

2020. 09. 09.  Geac Serdülő és Újonc Versenye - Gödöllő 

2020. 09. 18-20. Magyarország Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága - Tatabánya 

 

 

Szeptembertől a szakmai stábban új edző kollégákat köszönthetünk, az U11-es csoportot egy 

új kolléganő veszi át, illetve érkezik egy rúdugró edző is szakmai stábba. 

 

Az edzések szeptembertől a megszokott időpontokban folytatódnak. 

 

 

 

 

 

Folyamatosan várjuk a sportolni vágyó gyermekeket mindhárom szakosztályunkba! 

 

Hajrá Kerület! 

 

Bajnokok legyetek, mert ma egész Óbuda itt van veletek! 
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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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