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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

Jelen 2020. karácsonyi hírlevélben szeretnénk Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog újesztendőt kívánni és tájékoztatást adni Egyesületünk életével kapcsolatban.  

 

 
 

 

Nem gondoltuk volna, hogy végig tud menni 

 

Talán ez a legjellemzőbb gondolat az egész őszi szezonra minden szakosztályunkban. Nehéz 

úgy készülni és nehéz úgy felkészíteni, hogy közben ott lapul a kérdés mindenki fejében, hogy 

vajon meddig szabad. Az élet pedig úgy hozta, hogy gyakorlatilag szinte minden csapatunk 

így vagy úgy, de be tudta fejezni az őszre tervezett edzéseket, mérkőzéseket és versenyeket. 

Talán ez volt a legfontosabb feladat Karácsonyig. 

 

Magyar Labdarúgó Szövetség – Önkéntes folytatás 

 

A 2020. november 10-én hozott 484/2020. (XI. 10.)  sz. kormányrendelet kimondta, hogy 

 A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. 

 Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok 

szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak. 

 

Az MLSZ elnökségének döntése alapján labdarúgó szakosztályunk vezetése az alábbi döntést 

hozta: 

 az MLSZ által előírt egészségügyi protokoll és ajánlások teljeskörű betartása mellett 

folytatódnak az edzések és lejátszásra kerülnek a bajnoki fordulók.  

 

A versenyszerűen sportolókra tekintve pozitív döntést szakosztályunk minden munkatársa és 

sportolóink is örömmel vették tudomásul, de minden nálunk sportoló gyermeknek és 

családjának lehetősége volt eldönteni, hogy a kialakult helyzetben vállalják-e a folytatást. 
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Labdarúgás – NBIII. Nyugati csoport – 2020/2021 

 

Kemenes Szabolcs csapata gyakorlatilag végigszárnyalta ezt a félévet és bár a lendületük 

november végére egy kicsit elfogyott, de előkelő első helyük a tabellán 

megkérdőjelezhetetlen volt a bajnokság mértani közepén. Az idén 20 csapat szerepel az NBIII. 

Nyugati csoportjában, csapatunk mind a 21 bajnoki fordulót lejátszotta és a Mol Magyar 

Kupában is a 32 legjobb csapat közt várjuk a folytatást a Budapest Honvéd ellen.  

 

Szurkolóink töretlen lelkesedéssel bíztatták csapatunkat minden mérkőzésen, legyen az hazai 

vagy idegenbeli. Egyesületünk pedig mindent elkövetett a korlátozó intézkedéseket követően, 

hogy ne maradjon le senki a mérkőzésekről, ezért élőben közvetítjük azóta is azokat.  

 

 
 

Labdarúgás – Az NBIII. Nyugati csoportjának őszi bajnoka csapatunk! 

 

A bajnokság első 19 fordulójában 15 győzelem mellett 3 döntetlen és 1 vereség szerepel, 

ezekkel az eredményekkel csapatunk az NBIII. 2020-2021-es bajnokságban a nyugati csoport 

őszi bajnoka. 

 

NB III. Nyugati csoport 

Tabella - 2020. őszi szezon végeredmény 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 III. KER. TVE 19 15 3 1 47 10 37 48 

2 CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 19 13 3 3 42 11 31 42 

3 LIPÓT PÉKSÉG SE 19 10 5 4 41 31 10 35 
 

 

Gratulálunk az egész csapatnak, valamint a szakmai stábnak is! 
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Már az év végén folytatódott a bajnokság 

 

A bajnoki fordulókból erre az évre még jutott két előrehozott tavaszi forduló, melyek 

eredményei némiképpen módosítottak az összképen, de csapatunk továbbra is magabiztosan 

vezeti a bajnokságot. Augusztustól-decemberig 23 tétmérkőzést játszottak a 

kupamérkőzésekkel együtt, ebből 18-at megnyertek, 3 döntetlen és 2 vereség van még a 

mérlegen. 

 

 

NB III. Nyugati csoport 21. forduló 

Tabella - 2020/2021 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 III. KER. TVE 21 16 3 2 51 12 39 51 

2 CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 21 14 3 4 46 14 32 45 

3 LIPÓT PÉKSÉG SE 21 12 5 4 48 33 15 41 

 

 

 

Kemenes Szabolcs értékelése a csapat teljesítményéről 

 

 Ez a pár gondolat elsősorban az elmúlt félévről szól, de nem lehet 

elmenni szó nélkül a komplett 2020-as évünk mellett. 

 

A tavalyi félbeszakadt szezon nagyon csalódottá tett minket, 

nagyon bíztunk a folytatásban, ennek ellenére el kellett 

fogadnunk a tényt, hogy egy csonka bajnokság második helyén 

végeztünk.  

 

Ez eleinte nyomottá és letörté tett minket. Aztán elfogadva a 

tényt, megrázva magunkat, újult erővel kezdtünk neki az idei 

szezonnak.  

 

Személy szerint örültem a bajnokság 20 csapatossá bővítésének, a 

több mérkőzés igazi tanulási és fejlődési lehetőség, mind a 

játékosok, mind a stáb számára. 

 

A keret nyári kialakítása jól sikerült. Az augusztus eleje óta lejátszott 21 bajnoki, illetve két 

kupameccs összességében elégedettséggel tölt el, de ami a leginkább örömteli az a játékosok 

hozzáállása és munkamorálja, ami nélkül nyilvánvalóan nem teljesített volna így a klub a szezon 

első felében. 

 

Bízom benne, hogy 2021-ben tudjuk fokozni a tempót és még jobb futballt tudunk majd játszani.  

 

Addig is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet mindenkinek! 
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Már januárban újabb tétmérkőzés következik 

 

 

A téli pihenőt követően az első megmérettetés a MOL 

Magyar Kupa 8. fordulója lesz ismét hazai környezetben 

2021. január 27-én szerdán, az ellenfél pedig az OTP Bank 

Liga NB I. osztályban szereplő Budapest Honvéd csapata. 

                                

 

Az NBIII. Nyugati csoportjának fordulói pedig 2021. 02. 28-án vasárnap folytatódnak.  

A THSE-SZABADKIKÖTŐ otthonába látogat csapatunk. 

 

 

Szabó Bence sportigazgató – III. kerületi TVE 

 

 Ahogy fentebb Szabolcs is említette a 2019/2020-as bajnoki szezon 

lezárása mély sebeket ejtett bennünk. Rengeteg munka volt a 

felnőtt csapat és az utánpótlás csapatok remélt feljutása mögött, 

amit nem tudtunk megélni. Igyekeztünk azonban magunkat 

függetleníti a helyzettől és még jobban összpontosítani és még 

többet dolgozva, tovább erősíteni a csapatot, ami ha rátekintünk 

a tabellára egész jól sikerült.  

 

A csapat megerősítése mellett legalább ilyen fontos feladat volt, 

hogy a keret korábbi tagjait is tovább fejlesszük és a bennük rejlő 

potenciált megpróbáljuk kihozni. Így került hozzánk Shane Tusup.  

 

A mai napig óriási megtiszteltetésnek érzem és büszkeséggel tölt el, 

hogy egy háromszoros olimpiai bajnok edzőt tudhatunk a stábban 

és a III. kerületi TVE közösségében. Shane óriási elánnal vetette bele 

magát a munkába és ambíciói, motivációja teljes mértékben megegyeznek az Egyesületével. 

A játékosok a kezdeti sokk után amit Shane ismertsége okozott, megtalálták a közös hangot 

vele és imádnak vele együtt dolgozni.  
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Korábban több újságban is összeboronálták a III. kerületi TVE-t és Torghelle Sándort, aminek 

bevallom őszintén volt is alapja, hiszen megpróbáltuk őt játékosként a kerethez csábítani, de 

ismerve Sanyit, miután ő kijelentette, hogy abbahagyja a labdarúgást biztos voltam benne, 

hogy ez végleges döntés.  

 

 

 

Ezt követően jött az ötlet, hogy ha a pályán már nem is, de egy sportkoordinátori szerepkörben 

a segítségünkre lehetne a nemzetközi tapasztalatai, elvégzett tanulmányai és kapcsolati 

hálója révén. Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot és Sanyi motivációja újabb 

lendületet adott az egész projektünk számára. Az utánpótlás edzőink ugyanúgy számíthattak 

rá, mint ahogy a felnőtt csapat szakmai stábja. Markáns, őszinte embert ismertem meg benne, 

aki mindent megtesz a III. kerületi TVE sikereiért és ez nagyon tetszik benne.  

 

Nagyon szeretnénk az álmainkat elérni és ezért tenni is fogunk, hogy a 2021-es esztendő igazán 

emlékezetes legyen mindenki számára, akik szívlelik az óbudai kék-fehér színeket. Ne felejtsük 

el, hogy jövőre lesz 90 éve, hogy a III. kerületi TVE megnyerte a Magyar Kupát, ez az Egyesület 

eddigi legnagyobb sikere. Méltón szeretnénk megemlékezni róla és 2021. májusában egy 

fényes éremmel tovább öregbíteni a TVE hírnevét!  

 

Végül szeretném megköszönni az Egyesületünk Elnökének, Elnökségének és Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzatának, hogy a nyugodt és tervezhető munka hátterét biztosították. 

Illetve szeretném megköszönni minden Kollégámnak az elmúlt éves teljesítményét.  

 

Rendkívül nehéz időszakon vagyunk túl, de úgy érzem ez csak erőssebbé tett minket és 

megmutattuk, hogy igazán erős közösség a miénk! Büszke vagyok mindenkire! 

 

Áldott, békés, boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!  
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Labdarúgás utánpótlásnevelés 

 

 

Filó Tamás – labdarúgás U19 vezetőedző – vezető erőnléti edző  

 

Július 20-án kezdtük a felkészülést a csapattal. Próbáltunk minél erősebb 

csapatokkal edzőmérkőzéseket játszani, ezért vegyes képet mutatott a 

statisztika, de természetesen nem az eredmény számított. hanem a 

játék, ami kimondottan tetszettősre sikeredett.  

 

Kicsit átalakult a bajnokság mezőnye, sem a Budaörs, sem a Soroksár 

nem került ebbe a csoportba. A bajnokság elején azt a célt tűztük ki 

magunk elé, hogy lehetőleg minden mérkőzést meg kell nyerni, emellett 

a legfontosabb az egyéni fejlődés. Szerettem volna, hogy minél több 

játokos kerüljön a felnőtt csapat látómezejébe.  Négy játékos kezdte a 

felkészülést a nagyoknál: Tavasi András, Gazdik Dani, Miskei Manó és 

Sólyomi Ádám. 

 

A szezon közben többen is csatlakoztak a felnőtt csapathoz edzésre, és szinte mindenkivel 

elégedettek voltak a szakmai stáb tagjai. Bajnoki mérkőzésen három játékos szerepelt a 

csapatban (Miskei Manó, Gazdik Dániel és Paár Endre), de mellettük Kristó Dominik, Juhos 

Jónás, Mile Zsombor és Sólyomi Ádám ülhetett még a kispadon.  

 

Ami a bajnoki szereplést illeti 12 mérkőzést játszottunk, amin 100 %-os teljesítménnyel a tabella 

éléről várjuk a tavaszi folytatást. Gratulálok minden játékosomnak a féléves teljesítményéhez, 

bízom a sikeres folytatásban, és hogy még több játékosunk be tud mutatkozni a felnőtt 

csapatunkba tavasszal. 

 

Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánok! 

 

MLSZ IFJÚSÁGI U-19 III. OSZT. KÖZ. A. 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 III. KER. TVE 12 12 0 0 85 5 80 36 

2 BVSC-ZUGLÓ 12 11 0 1 61 9 52 33 

3 BUDAFOKI LC 11 10 0 1 53 9 44 30 
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Bencze Zsolt – labdarúgás U17 vezetőedző 

 

A nyár folyamán sok helyről érkeztek hozzánk új játékosok, ezért kicsit 

nehezebben indult az idény, mint ahogy azt terveztük. Ahogy az új 

játékosok beilleszkedtek, mentálisan egy nagyon jó közösség alakult ki, 

ami a mérkőzéseken is rendre megmutatkozott.  

 

Az edzésekhez való hozzáállással maximálisan elégedett vagyok, 

mindenki megpróbált mindent megtenni azért, hogy haladjunk előre az 

elvárásoknak megfelelően. Igazából nem az eredményeket, hanem a 

játék minőségét tekintettem elsődleges célnak. A félév alatt azt hiszem 

megint egy szintet léptünk előre. Az elért eredményhez pedig gratulálok 

minden egyes játékosomnak. 

 

MLSZ IFJÚSÁGI U-17 III. OSZT. KÖZÉP A 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 III. KER. TVE 13 11 2 0 74 12 62 35 

2 BUDAFOKI LC 13 9 3 1 84 12 72 30 

3 IKARUS BSE 13 9 3 1 69 14 55 30 
 

Kun György – labdarúgás U16 vezetőedző 

 

Szabó Bence sportigazgatóval való egyeztetés után abban maradtunk, 

hogy új feladatot kapok a 2020-21-es szezonra. A beszélgetés során 

realizálódott, hogy feladatul az U16-os csapatot kapom meg, ami 

akadémiánk egyik legtehetségesebb korosztálya.  

 

Hathetes felkészülést fogalmaztunk meg a felső szekcióvezetőjével, 

Bencze Zsolttal és maradéktalanul elvégeztük az eltervezett munkát. 

Huszonegy héten keresztül heti öt edzéssel és egy bajnoki mérkőzéssel 

építettük játékosainkat a következő időszak feladataira. Külön öröm 

számomra, hogy az egységes klubfilozófiának köszönhetően nyolc 

játékosunk mutatkozott be az U17-es korosztályunkban.  

 

Ami a bajnokságot illeti, hullámzó volt a teljesítményünk és ezt kizárólag a játékra értem. A 

mentalitásunk és a futballhoz való hozzáállásunk mindig rendben volt, ami pozitív a jövőre 

nézve. Összeségében dicséret illeti a csapatomat, mert az előkelő 2. helyen várjuk a tavaszi 

folytatást. 

 

Gratulálok az egész csapatnak és jó pihenést! Hajrá Kerület! 

 

BLSZ IFJÚSÁGI U-16 2. CSOPORT 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 IKARUS BSE FK 11 11 0 0 74 8 66 33 

2 III. KERÜLETI TVE 11 8 1 2 70 20 50 25 

3 MÉSZÖLY FOCISULI SE 11 7 1 3 53 24 29 22 
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Vermes Krisztián – labdarúgás U15 vezetőedző 

 

Ezzel a félévvel kapcsolatban vegyesek az érzelmeim. A csapat nagyon 

jó dolgokra képes, ha megfelelő módon állnak hozzá mindannyian a 

mérkőzésekhez, viszont, ha egy picit is kiengednek, egyszerűen bomlik 

minden.  

 

A szezon vége felé már mentális problémákat is észrevettem a 

csapaton, amelyek kiváltó okát még keresem, és reményeim szerint 

néhány kérdésben meg is lelem, de mindent nem tud az edző 

megoldani, némely esetben a játékosoknak kell magukba nézni és 

számot vetni mit is tartanak fontosnak és mik a céljaik, és ha ezek 

megvannak, akkor nem elég beszélni róla, tenni is kell azokért. 

 

Mindezek mellett pozitív szemléletűként, egy nehéz következő félévre számítok, de 

eredményességben gazdag élményeket kívánok csapatomnak, mert ez a CSAPATSPORT 

csodás dolgokra képes! 

 

MLSZ II. o. U15 Közép "A" csoport 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 1908 SZAC BUDAPEST 14 10 2 2 64 18 46 32 

2 VÁC VLSE 12 10 0 2 71 13 58 30 

3 BARCA ACADEMY HUNGARY 11 9 0 2 81 9 72 27 

4 III. KER. TVE 12 8 2 2 51 16 35 26 
 

 

Fülöp Lajos – labdarúgás U14 vezetőedző 

 

A nyáron átalakult keret az elmúlt félszezonban hatalmas utat tett meg. 

Becsületes kemény munka hatására a gyerekek hatalmasat fejlődtek. 

Játékban sokat léptünk előre, ez érzékelhető a szezon második felétől, 

ahol egy esetleges vereség ellenére is a játék értésében és tudásában 

ellenfelünk fölé nőttünk.  

 

A tabellán elfoglalt helyezés csalóka és azt gondolom, hogy ez a 

második félévben a megszerzett tudás és a kemény munka miatt 

igencsak át fog rendeződni! 

 

Köszönöm játékosaimnak, szülőknek és kollégáknak és természetesen a 

vezetőknek ezt a szuper félévet.  

 

 Kellemes ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok mindenkinek! 

 

MLSZ II. o. U14 Közép "A" csoport 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 IKARUS BSE 14 14 0 0 138 10 128 42 

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  

 

2 BUDAI FC SE 14 12 0 2 64 18 46 36 

3 GLORIETT SE 11 10 0 1 78 6 72 30 

4 VÁC VLSE 12 9 0 3 74 15 59 27 

5 GÖDÖLLŐI SK 14 8 2 4 79 15 64 26 

6 III. KER. TVE 13 7 3 3 50 22 28 24 

 

 

Kaszai Gábor – labdarúgás U13 vezetőedző 

 

Július végén kezdtük a közös munkát az U13-as csapattal. Az első 

pillanattól kezdve egy lelkes, szorgalmas, ügyes gyerekekből álló 

összetartó csapatot ismerhettem meg.  

 

Nagy lelkesedéssel vágtunk bele, amire szükség is volt, hiszen ezen az 

őszön kezdték meg a gyerekek első nagypályás szezonjukat.  

 

Szerencsére ez a hozzáállás egész félév alatt megmaradt, így azt 

gondolom csapat szinten és egyénileg is sikerült fejlődnünk. Bízom 

benne, hogy a téli szünet után ott tudjuk folytatni, ahol most 

decemberben abbahagytuk és tovább építhetjük tudásunkat.  

 

Köszönöm a gyerekeknek az egész féléves munkájukat. Gratulálok a teljesítményükhöz. Illetve 

köszönöm a szülőknek a támogatást! Hajrá Kerület! 

 

 

MLSZ Kiemelt U-13 Közép-Kelet 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 BUDAPEST HONVÉD-MFA 12 12 0 0 120 5 115 36 

2 MTK BUDAPEST 10 9 0 1 136 4 132 27 

3 III. KER. TVE 11 7 2 2 38 20 18 23 
 

 

Szász Ferenc – labdarúgás U12 vezetőedző 

 

A legfontosabb a csapatom értékelésénél, hogy minden egyes 

játékosnak gratuláljak a szezonban mutatott játékhoz és az edzéseken 

való munkához. 

 

Ebben a korban az eredményesség ugyan másod és harmad 

szempont, ugyanakkor talán az mindent elmond csapatunkról, hogy a 

lejátszott mérkőzéseken egy kivételt eltekintve végig a mi akaratunk 

érvényesült és az ellenfélnek kellett alkalmazkodnia hozzánk. 

 

Ami meglepetés volt talán mindenkinek, hogy az MTK elleni mérkőzésen 

is tulajdonképpen az első 20 percet leszámítva mi domináltunk, 

ugyanakkor a Kispest megmutatta nekünk az irányt, hogy mennyire 

dinamikusan és szervezetten kell játszani. De a lényeg az, hogy egy csodás szezont zártunk és 
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remélem ez a tavasszal is ebben az ütemben fog tovább fejlődni. Nem véletlenül állnak az elit 

klubok sorba a játékosainkért! 

 

Mindenkinek csodás ünnepeket kívánok és eredményes és egészségben bővelkedő újévet! 

 

MLSZ Kiemelt U-12 Közép-Kelet 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 BUDAPEST HONVÉD-MFA 12 11 0 1 88 10 78 33 

2 III. KER. TVE 11 9 0 2 70 13 57 27 

3 MTK BUDAPEST 9 9 0 0 50 6 44 27 

 

 

Labdarúgás - Alsó szekció – Kölyökliga – Bozsik-program 

 

 

 

 

 

Bencze Attila – labdarúgás U11 vezetőedző – Peredi Attila utánpótlásedző 

 

Nyáron vettem át ennek a korosztálynak az 

irányítását, és egy nagyon jó társaságot ismertem 

meg bennük. A mögöttünk álló idő, arra volt elég, 

hogy megismerjük egymást, és elinduljunk, egy új 

és más irányba, mint amit megszoktak az évek 

alatt.  

 

Nyitottak az újra, ebben a korban már véleményt 

formálnak ha valami nem tetszik, de beleálltak a 

feladatokba, és ha még nem is tudják hiba nélkül 

elvégezni, de komolyan veszik, és próbálja 

mindenki teljes erőbedobással elvégezni.  

 

Szépen haladunk lépcsőről, lépcsőre előre. Tavasszal pedig már megpróbálunk egy-két 

mérkőzést 8+1-ben lejátszani, készülve a következő évre. 

 

KÖLYÖKLIGA U11 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 Mészöly Focisuli U11 8 7 1 0 67 6 61 22 

2 Okos Foci Műhely SC 8 6 1 1 53 9 44 19 

3 Ceglédi VSE 8 6 0 2 64 21 43 18 

4 UTE Labdarúgó Akadémia 8 5 0 3 48 26 22 15 

5 Vác VLSE 8 3 1 4 40 29 11 10 

6 BSE Palóc Farkasok 8 3 0 5 25 51 -26 9 

7 Paksi FC – Tolna VFC 8 2 1 5 21 64 -43 7 
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8 III. ker TVE 8 2 0 6 29 73 -44 6 

9 KLC-KTE SI 8 0 0 8 8 76 -68 0 

 

Czerman Ferenc – labdarúgás U10 vezetőedző 

 

A március óta tartó járványhelyzet, illetve az elmúlt korszak sűrű 

edzőváltásai, és általam ismeretlen okok miatt, egy rendezetlen, 

gyenge erőnlétű, technikai képességekben elmaradott, viselkedés 

zavaros csapatot vettem át három hónapja, melyet a nyár folyamán 

több játékos is elhagyott. Az első célom a stabilitás volt, illetve egy 

egységes mag kialakítása, amire építhetjük a jövőben ezt a korosztályt.  

 

A gyerekek úgy érzem beálltak a sorba, rengeteg edzőmérkőzést 

játszottunk a Kölyökliga, illetve a Bozsik tornák mellett is. Edzés 

látogatottságaink magasak. Eddigi tapasztalataim, illetve a 

mérkőzéseink alapján a középső (B) szint legalján helyezkedünk el.   

 

A jövő célja egy egységes, edzésre, mérkőzésre szeretni járó, tanulni akaró, labdarúgás iránt 

elkötelezett, alázatos, szorgalmas, viselkedni tudó korosztály kiépítése, ami méltó a III. kerületi 

TVE nevéhez, a magyar labdarúgásban elfoglalt helyéhez. 

 

KÖLYÖKLIGA U10 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 Szilády RFC 8 8 0 0 44 16 28 24 

2 Monori SE 8 7 0 1 48 12 36 21 

3 Vác VLSE 8 5 0 3 48 17 31 15 

4 Paksi FC – Tolna VFC 8 5 0 3 32 26 6 15 

5 Mészöly Focisuli U9 kék 8 3 2 3 27 27 0 11 

6 Ceglédi VSE 8 2 1 5 15 25 -10 7 

7 KLC-KTE SI 8 2 0 6 21 32 -11 6 

8 BSE Palóc Farkasok 8 1 1 6 19 57 -38 4 

9 III. ker TVE 8 1 0 7 13 55 -42 3 

 

 

Gyenes András – labdarúgás U9 vezetőedző – Pintér Bence utánpótlásedző 

 

Augusztus elején kezdtük meg, a csapattal, a 

szezon. A fiúk, két csoportban edzettek. Az A 

csoport, heti négy alkalommal, a B csoport, Pintér 

Bencével, heti háromszor. Szerencsére, a 

fejlődések miatt több B csoportos is részt tudott 

venni idővel, az A csoportosok edzésén.  

 

Szeptembertől pedig heti egy Foot-hall edzésen is 

részt vettünk közösen, ifj. Albert Flóriánnál. A fiúkat 

az A csoportból választottuk ki a heti edzésen, jó 

munka alapján.  
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A négy Bozsik fesztiválon kívül, amit a Kalap utcában rendeztünk, neveztünk a Kölyökligába 

egy csapattal, egyik héten Bozsik a másik héten pedig Kölyökligában szerepeltünk.  A 

Kölyökligában sajnos nem sikerült a felsőházba kerülni, de a fejlődés miatt mindenképpen 

pozitívnak gondolom a részvételünket.   

Sikerült nevezni egy téli bajnokságra is, Hidegkúton. Így a fiúk további mérkőzéseken tudnak 

pályára lépni. A bajnokság még tart, az utolsó fordulót december 19-én fogják lejátszani a fiúk.  

 

A legnagyobb sikerünket a fiúk Nagykátán érték el, remek focival megszerezték a szezon első 

érmeit. 

 

KÖLYÖKLIGA U9 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 Szilády RFC 8 6 1 1 47 12 35 19 

2 Gödi SE 8 6 1 1 52 22 30 19 

3 Barca Academy Hungary 8 5 2 1 34 15 19 17 

4 BSE Palóc Farkasok 8 4 0 4 29 39 -10 12 

5 UTE Labdarúgó Akadémia 8 3 3 2 26 28 -2 12 

6 KLC-KTE SI 8 3 2 3 26 26 0 11 

7 III. ker TVE 8 1 2 5 24 37 -13 5 

8 ASI DSE 8 1 1 6 24 49 -25 4 

9 Nagykáta SE 8 1 0 7 15 49 -34 3 

 

 

Grőb Ákos – labdarúgás U8 vezetőedző – Nagy Márkó utánpótlásedző 

 

Az U8-as korosztályba lépő gyermekeket 

augusztus elején vettem át Lilik Józsi kollégámtól, 

egy nagyon intenzív és lelkes kis társaságot.  

 

Az elmúlt öt hónapban aztán jöttek új fiúk, de 

mentek is tőlünk el, egyrészt a vírus miatti 

vészterhes idők, másrészt pedig mert kiderült, hogy 

nem mindenkinek a futballpálya lesz az a színtér 

ahol a legkomfortosabban fogja magát érezni.  

 

Most decemberre alakult ki egy olyan erősebb 

keret, akik mentálisan tényleg idevalók, de olyan 

fiú is van, aki a kisebbektől többször nálunk játszik, cserébe mi is szerepeltetünk felfelé játékost.  

 

Az elmúlt hónapokban részt vettünk a Bozsik fesztiválokon, a Kölyökliga bajnokságban. Itt 

álltunk a sarat, több élvezetes győzelmet arattunk és függetlenül a gólok számától a legjobb 

csapatokkal is pariban voltunk a mezőnyjátékot illetően. Sok edzőmérkőzést szerveztünk, hiszen 

tudnunk kell, hogy minden gyakorlás hasznosítható és tapasztalatszerzés terén eredményétől 

függetlenül, nem mintha a kapott - rúgott találatok terén szégyenkezni kellene.  

 

Sajnos a vírus időszak egy kicsit minket is elért az utóbbi hetekben, de ha elmúlik, ettől is 

erősebbek leszünk, mert tudjuk majd, hogy milyen nagyszerű dolgunk van jó körülmények 
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között gyakorolni és sokat együtt lenni. Talán még jobban megbecsüljük majd a 

lehetőségeinket.  

 

Télen a hidegben, esőben is mennek az edzések, az időjárás legyőzése és a későbbiekben oly 

fontos immunitás megszerzése nem elhanyagolható szempont a jövőre nézve!  

 

Szervezettség terén sokat léptünk előre és egyre inkább társas játéknak tekintjük a focit, a 

kapusunk is részt vesz már a mezőnyjátékban, ami még ebben a korosztályban nem mindenhol 

evidens. Az egyéni fejlődés prioritást élvez, vannak kifejezetten ügyesedő srácaink. Erényünk, 

hogy végtelenül inpulziv a játékosok többsége, ezt kell szervezett keretekbe foglalni Nagy 

Márkó kollégámmal. Várjuk már a 2021-es évet, reméljük - hisz rajtunk múlik, sok élményben lesz 

részünk. 

 

KÖLYÖKLIGA U8 

Tabella - 2020. őszi szezon 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. LŐTT KAPOTT GK. PONT 

1 Szilády RFC 8 6 1 1 53 20 33 19 

2 KLC-KTE SI 8 6 0 2 46 17 29 18 

3 Barca Academy Hungary 8 6 0 2 24 13 11 18 

4 Szent Pál Akadémia HSE 8 5 0 3 28 22 6 15 

5 III. ker TVE 8 4 0 4 24 20 4 12 

6 BSE Palóc Farkasok 8 3 1 4 25 22 3 10 

7 UTE Labdarúgó Akadémia 8 3 0 5 28 41 -13 9 

8 ASI DSE 8 2 0 6 20 44 -24 6 

9 Nagykáta SE 8 0 0 8 8 57 -49 0 

 

 

Lilik József – labdarúgás U7 vezetőedző –  

Serli Sándor és Somogyi Endre utánpótlásedző 

 

A felkészülést 2020. augusztus 

elején kezdtük, akkor még 

egy csoportban.  

 

Később egyre többen 

lettünk, így két csoportra 

kellett osztani a gyerekeket.  

 

A fiatalabbakkal Serli Sanyi 

bácsi és Somogyi Endre 

foglalkozott, az idősebbekkel 

én maradtam.  

 

Szakmai vonal ifj. Albert Flóriánnal egyeztetve történt, főleg játékos formában, az alap 

koordinációs gyakorlatokat kapura lövéssel fejeztük be. 

 

Több tornán is részt vettünk ősszel, Gödöllőn, Sződön, Csepelen és Bozsik fesztiválokon. A 

fesztiválok után az MTK U7-es csapat edzőjével megbeszélve mindig játszottunk 
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edzőmérkőzéseket (3x15 perc). A mérkőzéseket a játékosok nagyon élvezték, sok 

tapasztalattal jöttünk el a tornákról, nem vallottunk szégyent sehol. Mindig gólra törően, 

önfeledten játszottunk. 

 

Sanyi bácsi és Endre nagyon sokat és keményen dolgoznak, hogy a gyerekek élvezzék a 

játékot és ezt a szülők is látják, így gyarapodik a létszámunk. Remélem a jövőre nézve a vírus 

nem fog elhatalmasodni és továbbra is jó munkát tudunk végezni a játékosokkal. 

 

Köszönök mindent a vezetőségnek és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, mindenki 

vigyázzon magára! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Vízilabda Szövetség – III. kerületi TVE vízilabda szakosztály  

 

A Magyar Vízilabda Szövetség a BENU Magyar Kupát követően elindította a 2020-2021-es 

szezont minden korosztályban. A Szövetség azt kérte a csapatoktól, hogy álljanak ki a 

mérkőzéseken, akár úgy, hogy fiatalabb játékosokkal töltik fel a keretet. Női OB I-es csapatunk 

így sok esetben igen rövid kispaddal rendelkezett. De ennek a döntésnek köszönhetően 

minden bajnoki forduló lejátszásra került. 

 

 

Bárány Attila – vízilabda szakosztályvezető 

 

Az elmúlt időszak - a nehézségek ellenére - sikeresnek mondható fiatal 

szakosztályunk életében. Meg kellett küzdenünk a járványhelyzet okozta 

válság gazdasági hatásaival, a bajnokságok felfüggesztésével és az 

uszodánk bezárásával is. Örömmel mondhatom, hogy szakmailag 

ebben az időszakban is sikerült előre lépnünk. Köszönhető ez az 

egyesületért dolgozó edzők lelkiismeretes munkájának illetve sportolóink 

és szüleik elhivatottságának is. Az egyesület vezetősége ebben a nehéz 

helyzetben is biztosította a hátteret és teljes mellszélességgel támogat 

minket céljaink elérésében. 

 

Női felnőtt csapatunk a szakosztály zászlóshajója, amely változatlanul 

meghatározó tagja a világ legerősebb bajnokságának. Az előkelő 6. 

helyen állunk az I. osztályú bajnokságban az alapszakasz első fordulóját követően. A cél az, 

hogy ezt a helyezést meg tudjuk tartani a bajnokság befejezésekor és ha ezúttal elkerülnek 

bennünket a betegségek és a sérülések, akkor reális esélyünk van akár az előrelépésre is. A 
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csapat nagy része fiatal tehetséges játékosokból áll, akik közül többen a junior válogatottban 

is fontos szerephez jutnak (Kudella Panna, Pápai Barbara).  

 

Bízunk benne, hogy néhány éven belül a felnőtt válogatott erősségei lesznek. Ehhez minden 

feltétel adott a III. kerületi TVE csapatában. Egyéni fejlődésükhöz minden segítséget 

megkapnak a Lukács Dénes vezette szakmai stábtól. A fiatalok mellett, olyan korábbi sokszoros 

felnőtt válogatott játékosok segítik rutinjukkal a csapatot, mint Kisteleki Dóra, Drávucz Rita vagy 

Jancsó Patricia. Ők a mai napig sportágunk emblematikus figurái és nagy fegyvertény, hogy a 

vízben és sokszor a parton is képviselik a klubot.  

 

A magyar szinten is kiemelkedő szakmai munka, a kiváló közösség a csapaton és az 

egyesületen belül komoly vonzóerőt jelenthet a játékosok számára a jövőben is. 

 

A felnőtt csapatunk mellett kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlásnevelésre. Természeténél 

fogva ennek a munkának évek alatt érik be a gyümölcse, de elmondhatom, hogy az elmúlt 

félévben számos területen tudtunk előrelépni.  

 

Az utánpótlásban is jól képzett edzők biztosítják a szakmai munka magas színvonalát. Dr 

Kézsmárki Éva foglalkozik a legkisebbekkel, Illés Henrietta irányítja a leány ifi csapatot és Fekete 

Dávid dolgozik a fiú utánpótlásban. Idén csatlakozott hozzájuk egy tapasztalt és nagyon 

motivált edző, Horváth Viktor személyében, aki a fiú utánpótlásért felelős.  

 

Jelenleg három különböző bajnokságban szerepelnek csapataink, melyekben hétről hétre 

egyre jobb eredményeket érünk el.   

 

Az egyik legfontosabb célunk az, hogy a szakmai munka erősítésével párhuzamosan egyre 

több gyereket hozzunk be a III. kerületi uszodába. Ennek érdekében átalakítottuk és 

hatékonyabbá tettük az úszásoktatást, nyári táborokat szerveztünk és felvettük a kapcsolatot 

a környező általános iskolákkal.  

 

 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a 

tanulás és a sport 

összehangolására. Az általános 

iskolák mellett felvettük a 

kapcsolatot az Óbudai 

Egyetemmel is és a tárgyalások 

eredményeként egy jövőbe 

mutató megállapodást írtunk 

alá, melynek célja, hogy 

sportolóink továbbtanulását 

segítsük.   
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Lukács Dénes – vízilabda szakmai igazgató / vezetőedző 

 

Hosszú időnk volt a tervezésre, mert a tavasszal bevezetett korlátozások 

miatt az utánpótlásunk csak június elején kezdhette meg a vízi 

edzéseket, közel három hónap kihagyás után. Mindent elkövettünk, 

hogy a tartósnak bizonyult leállás miatt ne távolodjanak el tőlünk 

sportolóink, folyamatosan tartottuk velük a kapcsolatot, illetve online 

edzéseket tartottunk. A nyári újrakezdéssel új időszámítás is kezdődött a 

TVE vízilabda szakosztály életében. Immáron második éve, hogy női 

csapatunk az I. osztályban szerepel jó néhány utánpótlás korú 

sportolóval a soraiban. Utánpótlás csapataink pedig egyre feljebb 

lépnek, változatlanul az országos bajnokság felsőházában indultunk a 

lányokkal, és két korcsoportban is nevezni tudtunk a fiúkkal is. 

 

Kevésbé látványos, de a jövő szempontjából rendkívül fontos programokat is bevezettünk, 

bevezettük az úszásoktatást, átszerveztük az előkészítő korcsoport munkáját, és nyitottunk több 

óbudai oktatási intézmény felé. Látszólag ez az időszak nem volt kedvező a sportszervezetek 

számára, ennek ellenére úgy érzem mi pozitív mérleggel zártunk minden szempontból. 

 

Végezetül meg kell említenem, a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodást az 

Óbudai Egyetemmel, mely egyesületünk összes sportolója számára a jövőben komoly 

lehetőséget jelenthet. Számunkra kiemelten fontos a sport és a tanulás összehangolása.  

 

Dr. Kézsmárki Éva - utánpótlásedző – úszásoktatás és előkészítő korcsoport 

 

Teljes mértékben átalakítottuk az utánpótlás képzésünk alapjait. A nyári 

újrakezdéskor kaptam meg a feladatot, hogy a korábbi években 

tapasztaltakra építve, dolgozzak ki egy megújult stratégiát a 

legfiatalabb sportolóink részére. 

 

A nyár folyamán úszásoktatást szerveztünk, melyre egész komoly 

érdeklődés volt, ezért az ősszel is folytattuk a megkezdett munkát. Sok 

gyermek, aki nálunk sajátította el az úszás alapjait, továbbra is szívesen 

járt hozzánk. Néhányan pedig az előkészítő korcsoporthoz csatlakoztak. 

 

Úszásoktatás tájékoztatója! 

 

Az úszásoktatás rendszeréből kiemeljük azokat a gyerekeket, akik már megfelelő 

vízbiztonsággal rendelkeznek, fokozzuk számukra a terhelést és heti háromszor várjuk őket 

szeretettel az edzéseken. Tapasztalatunk szerint, sokaknál gyorsan kialakul a ragaszkodás a 

klubhoz és a társaikhoz is.  

 

Az előkészítő csoport szeptemberben kezdte el a munkát, hosszas kihagyás után. A tavaszi 

edzésmentes időszak számukra volt a legnehezebb, ilyen kis gyerekeket még nehéz online 

módon képezni. Szerencsére sokan visszatértek és újak is csatlakoztak, együtt remekül érzik 

magukat, napról napra hiányzik nekik a sport és a társaik.  
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A novemberben bevezetett rendkívüli intézkedések miatt csak kis létszámú csoportokban 

tudunk dolgozni, de folyamatban vannak a sportorvosi vizsgálatok és a versenyengedélyek 

kiállítása, ezt követően sok akadály el fog hárulni. Reményeink szerint, rövidesen visszatérhetnek 

az uszodába azon sportolóink, akiknek most nélkülöznie kell az előkészítő csoport foglalkozásait.  

 

Illés Henrietta - utánpótlásedző – Lány ifi 2002-2003 korosztály 

 

Közösen indultunk az országos bajnokság „A” csoportjában a KSI lány 

utánpótlással, hasonlóan az elmúlt év gyakorlatához. Két nagyon fiatal 

szakosztályról van szó, ezért óriási eredménynek tartom, hogy immáron 

második éve a legmagasabb osztályban versenyzünk hétről hétre. Nincs 

könnyű dolgunk az ifi bajnokságban, mert nálunk inkább 2-3 évvel 

fiatalabb játékosok játszanak a csapatban, de számunkra a tanulás és 

a fejlődés a cél, amit minden mérkőzésen és edzésen szem előtt tartunk.  

 

Többen a lányok közül a felnőtt bajnokságokban is bemutatkoztak már, 

Tóth Deme Róza (15) illetve Dulic Maya (16) tagja a korcsoportos 

válogatott keretnek, és a TVE felnőtt OB I-es csapatában is hétről hétre 

szerepet kapnak.  

 

Az elmúlt két évben egyre többen választanak bennünket, a szakmai fejlődés, a felnőtt 

csapatban szereplés és a korosztályos válogatottság miatt.  

 

Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság 

Tabella - Középszakasz - Felsőház - Nyugati csoport 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   UVSE Hunguest Hotels 6 5 0 1 96 38 58 15 

2.   Tatabánya 6 5 0 1 89 47 42 15 

3.   Dunaújvárosi FVE 6 2 0 4 85 73 12 6 

4.   III. kerületi Torna és Vívó Egylet 6 0 0 6 23 135 -112 0 
 

 

Fekete Dávid - utánpótlásedző - Fiú 2008-as korosztály 

 

Az idei évben a legnagyobb kihívást a vírus miatt kialakult helyzet 

jelentette. Márciustól rákényszerültünk arra, hogy az edzéseket uszoda 

nélkül oldjuk meg.  Folyamatosan edzés programokat osztottunk meg, 

illetve „zoom” alkalmazáson keresztül online edzéseket tartottam. 

Természetesen ez korántsem tud olyan fejlődést eredményezni, mintha 

normál körülmények közt edzhettünk volna, de fenn tudtuk tartani az 

érdeklődést és kapcsolatban maradtunk a gyerekekkel. Köszönhetően 

a TVE szervezettségének, viszonylag gyorsan, már június elején vissza 

tudtunk térni az uszodánkba.  A nyarat végig tudtunk dolgozni a 

gyerekekkel megszakítás nélkül, napi két vízi edzéssel, illetve szárazföldi 

edzésekkel.  

 

Szeptemberben ismételten a Budapest bajnokságban indultunk a gyerekekkel. A tavalyi 

csapathoz képest bővebb létszámmal vághattunk neki, nem volt lemorzsolódás a márciusi 
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leállás ellenére sem. Nagyon sokan végig edzettek nyáron és ez meg is látszott a 

teljesítményükön. Már az első mérkőzésen is nagyon tetszetős volt a játék képe, illetve a 

bajnokság összes fordulójában meggyőző volt a mutatott játék. Az elmúlt évhez képest 

fizikálisan és technikailag is látványos fejlődést értek el a gyerekek. Mindenképp pozitívum, 

hogy sokat fejlődtünk fegyelemben, az edzéslátogatás terén óriásit léptünk előre. 

 

Az ünnepek kis feltöltődésre, pihenésre adnak majd lehetőséget a fiúknak. Remélhetőleg 

januárban ugyanilyen motiváltan, elszántan folytathatjuk majd a közös munkát és fejlődünk 

tovább, hogy még több sikerben legyen majd részük, mind egyénileg mind csapatként is. 

  

Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) 

Tabella - Alapszakasz - D csoport 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   Angyalföldi Sportiskola DSE 7 7 0 0 90 28 62 21 

2.   Budapesti Honvéd Sportegyesület II. 7 5 0 2 92 55 37 15 

3.   Aquaworm Waterpolo 7 4 1 2 65 54 11 13 

4.   FTC-Telekom Waterpolo leány 7 4 1 2 39 18 21 13 

5.   YBL WPC II. 7 3 2 2 40 57 -17 11 

6.   III. kerületi Torna és Vívó Egylet 7 2 0 5 47 50 -3 6 

7.   Polo Academy Budapest Sport Club 7 1 0 6 33 73 -40 3 

8.   POLO Sport Club Bp2008 7 0 0 7 26 97 -71 0 
 

 

Horváth Viktor - utánpótlásedző - Fiú 2006-os korosztály 

 

Nyáron érkeztem az egyesülethez, Bárány Attila szakosztályvezető 

megkeresésére. Rövid idő alatt sikerült megismernem a TVE néhány éve 

újraindult, de komoly szakmai szervezettséggel fejlődő szakosztályának 

a működését és céljait. Egyeztettem a vezetőedzővel, és elvállaltam a 

fiú utánpótlás vezetését.  

 

Az „idősebb” 2006-os korcsoportban, az elmúlt évhez képest 

létszámban bővebb kerettel vágtunk neki a nyári alapozásnak. Jó 

néhány új játékos is érkezett a nyár folyamán, illetve még 

szeptemberben is többen csatlakoztak hozzánk.  

 

Pozitív volt a gyerekek edzéseken tanúsított hozzáállása, illetve 

motiváltsága. Többen azért választottak bennünket, mert a korábbi klubjaikban valamiért nem 

találták meg a számításukat, nálunk viszont tiszta lappal indulva bizonyítani szerettek volna.  

 

Ennek a munkának meg is lett az eredménye, rengeteget fejlődtek egyénileg és csapat szinten 

is ezen rövid idő alatt. Technikailag magasabb szintre léptek, fizikálisan pedig egyértelműen 

észrevehető volt a sok befektetett munka. Közös utunknak nagyon az elején járunk, de 

bizakodó vagyok a következő év tekintetében.    

 

Az idei évben a Dunántúl bajnokságban neveztünk ezzel a korcsoporttal. Ütőképes, motivált 

csapat állt össze a bajnokságra, akik már az első fordulóban is nagyarányú sikereket értek el. 

Voltak időnként nehézségeink a korlátozások miatt, de minden mérkőzésen kerestük a fejlődés 
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lehetőségét, akármilyen összeállításban is szerepeltünk próbáltunk célokat megfogalmazni és 

elérni.  

 

A mérkőzéseken mutatott játék képe nagyon sokat javult, ez egyre inkább az eredményekben 

is megmutatkozik. Büszke vagyok a srácokra mindkét korcsoportban. Karácsonyig dolgozunk, 

majd rövid  téli pihenő után, reméljük ugyanilyen lendülettel tudjuk majd tovább folytatni a 

munkát és további sikereket fognak még elérni a fiúk. 

 

Dunántúli Gyermek I. Bajnokság 

Tabella - Alapszakasz - A - A csoport 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   Blamax-Kaposvári Vízilabda Klub 6 6 0 0 92 17 75 18 

2.   PSN Zrt. Sportiskola 6 5 0 1 78 23 55 15 

3.   III. kerületi Torna és Vívó Egylet 6 3 0 3 84 44 40 9 

4.   Erzsébeti SMTK 6 1 0 5 37 88 -51 3 

5.   Szekszárdi Sportközpont Nkft. 6 0 0 6 6 125 -119 0 
 

 

 

Lukács Dénes vezetőedző a Női OB I. bajnokságról 

 

Felkészülésünk 12. hetében ért bennünket az első vírusfertőzés, ami 

azonnali leállást és karantént eredményezett. Az akkori szabályok 

szerint, - ami azóta megváltozott -, nem is volt lehetőségünk a negatív 

játékosokkal sem kiszabadulni és visszatérni az edzésekhez. Így 

tulajdonképpen elveszítettük az alapozás során elvégzett munka 75-

80%-át, illetve a fertőzésben érintett játékosainkat további másfél 

hónapra. Számunkra így indult a bajnokság.  

 

Nem egészen két hetünk volt, hogy dolgozzunk, ami a mi 

sportágunkban szinte semmire sem elegendő. arról nem beszélve, hogy 

amíg mi otthon voltunk bezárva, mindenki az alapozását fejezte be, 

illetve komoly mérkőzéseket játszott három naponta. Éppen ezért 

másképp gondolkoztam a felkészítésről, fontosabb volt a játékosok egészsége és biztonsága, 

ezt helyeztem előtérbe. 

 

Az Egyesületünk már a tavaszi korlátozások idején is fegyelmezetten és profin reagált a kialakult 

helyzetre. Az ősszel inkább emberek egészségéről kellett dönteni, az pedig nagy felelősség. 

Szabó Bence ügyvezető minden vizsgálatot elsőként támogatott, a lehető legnagyobb 

biztonságban térhettek vissza játékosaink. Cél természetesen meg lett határozva, ami az 5-8. 

helyezés, de a vízilabdában mindenki a maximumra törekszik mindig. 

 

A sportban mindig a végeredmény számít, az addig vezető útról keveset beszélünk. 

Amennyiben ebből a szempontból nézzük, sikeresnek mondhatjuk az elmúlt fél évet 

mindenképpen. Amennyiben önkritikusak vagyunk, mégsem lehetünk teljesen elégedettek. 

Elhullajtottunk fájó pontokat, sokkal stabilabban kellene állnunk, az 5-6. helyeken. Jó 

mérkőzéseket játszottunk három élcsapattal, abból sokat lehetett tanulni. 
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Másoknak is voltak gondjaik, de ellenünk mindenki teljes csapattal szerepelt. Úgy éreztem mi 

vagyunk a „nagy feladat” a mezőny ezen részében, de erre inkább büszkék kell legyünk. 

Számomra a Szeged fejlődése példaértékű, Varga Tamás rendkívül jó munkát végzett, a Covid 

pedig szerencsésen elkerülte őket. A Szentes és az Eger velünk hasonlóan, az aktuális állapottól 

függően hajtott végre bravúrokat, illetve szenvedett el váratlan vereségeket. 

 

Fejlődni sok mindenben tudunk, reméljük fogunk is. A mi csapatszerkezetünk más mint a 

többieké, nálunk amatőr játékosok játszanak többségében, munka, iskola, egyetem, család 

mellett. Többet kellene edzenünk közösen, a nyári 12-14 edzésről vissza kellett állnunk a 

játékosok többségénél 5-7 edzésre, ami ezen a szinten kevés az előrelépéshez. Még nem 

végleges a játékoskeretünk a tavaszra, lehet lesz távozónk amennyiben az USA-ban 

megnyílnak az egyetemek. Mivel az alapcélt már az ősszel elértük, az 5-8. közt vagyunk 

biztosan, ezért tavasszal is szeretnénk az 5-6. helyezésekért küzdeni. 

 

Nem hiszünk a kanapé edzésben, egyébként is volt tavasszal elég szünet, untuk is magunkat 

rendesen. Edzünk Karácsonyig, a csapatunk 2/3-a játszik OB I/B-ben is, így nincs leállás. A 

bajnokság várhatóan csak februárban fog folytatódni a női válogatott olimpiai kvalifikációja 

miatt, melyhez sok sikert kívánunk Nekik! Nem kell részletezni, hogy mennyire fontos az olimpiai 

szereplésmeghatározó a sportágunk szempontjából. Reméljük a Junior válogatottnál is elindul 

a munka legkésőbb januárban, ott 4-5 játékosunk is érintett lehet, a jövő nyári világbajnokság 

felkészülésében. 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 

Tabella - Alapszakasz – 2020/2021 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 9 8 1 0 159 69 90 25 

2.   UVSE Hunguest Hotels 9 8 0 1 157 86 71 24 

3.   BVSC Zugló Diapolo 9 7 0 2 140 76 64 21 

4.   FTC Telekom Waterpolo 9 6 1 2 147 69 78 19 

5.   SZTE Szeged 9 4 0 5 110 123 -13 12 

6.   III. kerületi Torna és Vívó Egylet 9 3 1 5 108 120 -12 10 

7.   ZF-Eger 9 3 0 6 100 117 -17 9 

8.   Hungerit Szentes 8 2 1 5 84 129 -45 7 

9.   TVSE Vízilabda Kft 8 1 0 7 47 126 -79 3 

10.   Budapesti Honvéd Sportegyesület 9 0 0 9 63 200 -137 0 

 

 

NŐI OB I/B. BAJNOKSÁG 

Tabella - Alapszakasz - 2020/2021 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 

1.   UVSE Hunguest Hotels 6 5 0 1 106 30 76 15 

2.   Győri Vízisport Egyesület 6 5 0 1 72 40 32 15 

3.   BVSC-Zugló 6 5 0 1 66 37 29 15 

4.   III. kerületi Torna és Vívó Egylet 6 3 0 3 66 47 19 9 

5.   OSC ÚJBUDA 5 1 0 4 32 55 -23 3 

6.   HVSC 6 1 0 5 41 92 -51 3 

7.   Angyalföldi Sportiskola DSE 5 0 0 5 30 112 -82 0 
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Végy egy jó kapust! – Pápai Barbara újra a legjobbak között 

 

Csapatunk ifjú kapusa Pápai Barbara ismét kiemelkedő eredményt ért 

el. A teljes női OB I-es mezőny kapusait tekintve a szabaddobások 

védésében és az emberelőnyből történő lövések védésében is az első 

helyen zárta az őszi szezont. Centerlövések és ziccerek védésében 

második, míg az akciólövések védésében a negyedik helyen van 

jelenleg a statisztikákban. Így a kapusok ranglistájában a 3. helyen 

végzett az őszi szezon végén.  

 

Gratulálunk Barbara, csak így tovább!   

 

 

 

 

 

Magyar Atlétikai Szövetség - III. kerületi TVE atlétika szakosztály 

 

Hoffmann Teréz – atlétika szakágvezető 

 

Az atlétika szakosztály a tavaszi pandémiás helyzet után újult erővel 

vetette bele magát a munkába, felkészülésbe. Fiatal sportolóink 

folyamatosan visszatértek a pályára és nagy lelkesedéssel kezdték újra 

a felkészülést. Az elmúlt hat hónapban edzőváltások történtek, ez a 

szakmai munkában semmilyen fennakadást nem okozott, mind az 

edzők, mind a sportolók pozitívan álltak hozzá az új helyzethez. 

 

A versenyek amik kimaradtak, a tavaszi időszakban pótlásra kerültek, így 

indultak versenyzőink az Országos Bajnokságokon, fiatalabbjaink a Sport 

XXI versenysorozatban jeleskedtek. 

 

Az évet egy háziversennyel zártuk, ahol elsődleges szempont a mozgás 

volt és a jóhangulat. Az ünnepek alatt mindenkinek jó pihenést és jó egészséget kívánunk! 

 

Klemné Zabó Ágnes – atlétika utánpótlásedző U11 

 

Szeptemberben rekord létszámmal indult el az U11-es korcsoport, 

izgalommal és kihívásokkal tele kezdtük el a közös munkát. Az atlétika 

minden szakágával lelkesen ismerkedtek a gyerekek, két 

csapatversenyen is remekeltek.  

 

A fejlődés egyértelműen látszik mindenkin, ez részben megmutatkozik a 

versenyeken elért eredményeken, valamit az egyéni felméréseken. A 

vírus és a téli hideg ellenére a gyerekek lelkesedése töretlen, az alapozás 

gőzerővel folyik. 
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Jacsó András – atlétika utánpótlásedző U13 

 

A 2020-as évre sajnos az U13-as korosztálynál is rányomta a bélyegét a 

vírus. Tavasszal éppen az edzéshez legalkalmasabb enyhe időjárás 

beköszöntekor kényszerültünk abbahagyni a munkát és kihagyni a 

legfontosabb versenyeket.  

 

Ettől függetlenül az elsődleges félelmem, miszerint a kihagyás motiváció 

vesztést fog eredményezni és az őszi szezonra is rányomja majd bélyegét, 

szerencsére nem teljesült.  

 

Ősszel nagyjából 90 százalékos volt a visszatérési arány, sőt rengeteg új 

sportolni vágyó érkezett, ezért egy rövid időre csoportom létszáma még 

nagyobb is volt, mint a vírus előtt.  

 

Minden meghirdetésre kerülő őszi versenyen megjelentünk, több csapattal is szép 

eredményeket elérve, mind a Budapest Bajnokságon, mind a Sport XXI-es csapatversenyeken.  

 

Összességében tehát úgy gondolom az év során minden nehézség ellenére sikerült egyben 

tartani a csapatot és az ősz során jó pár, kiforrott, atletikus mozgású tanítványt továbbadni a 

soron következő edzőkollégáknak, illetve szintén sok ügyes, újonnan érkezővel nekikezdeni a 

soron következő versenyévnek. 

 

Jövőre nézve alapvető cél, hogy a csapatversenyeken tudjam pótolni a korosztály lépés miatt 

kiesőket és létrehozzak a 2009-2010-es korosztályban is egy olyan legalább 8-10 fős 

keménymagot, akikre a csapatversenyek során építeni tudok, és akik fejlettségükkel és 

mozgásukkal az újonnan érkezők elé is jó példát tudnak állítani. Továbbá mindenképp 

szeretném figyelemmel kísérni a feljebb lépők további fejlődését és versenyszerepléseit is. 

 

 

 

Milassin Ákos – atlétika utánpótlásedző rúdugrás 

 

Szeptember 1-én érkeztem az Egyesülethez, mint szakedző. Az év 

további részében legfontosabb feladatomnak a csoportépítést 

tekintettem. 

 

Ennek ellenére, mivel az örökölt csoportom számára a korosztályos Újonc 

Országos Bajnokság még hátra volt, igyekeztem két ifjú atlétát 

felkészíteni az év legfontosabb versenyére. Ennek eredményeképpen 

Farkas Dorka 280cm-es arany jelvényes szinttel a második helyen, még 

Boncz Ilona 200cm-es magassággal a hatodik helyen végzett. 

 

A csoportot azóta már 11 főre bővítettük, mind újonc, mind serdülő 

korcsoportos lányokkal. 
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Jelenleg az új csoport összekovácsolódása és az alapozó időszak zajlik. A gyermekek hetente 

háromszor vesznek részt rúdugró specifikus edzéseken. Természetesen szeretnénk elkerülni a 

korai szakosodást, így a képzésük továbbra is változatos, de ugrószám specifikus. 

 

Az edzések nagyon jó hangulatban telnek és a csoportkohézió is kifogástalan. A csoport 

minden tagja látványos fejlődésnek indult, reméljük a jövő évben ennek eredménye 

számokban és versenyhelyezésekben is meg fog látszani. 

 

 

Jámbor József – atlétika utánpótlásedző magasugrás, távolugrás 

 

A járványhelyzetet követően, a versenyzőket sikerült a szabadtéri 

versenyekre felkészíteni. Több érmet is szereztek az Országos 

Bajnokságokon, néhány kiváló eredmény is született magasugrásban és 

távolugrásban is.  

 

Székely Liliána kiváló teljesítményt ért el mindkét számban. Sok 

reményteljes nővendék van, akik ősszel kerültek át a kisebb 

korcsoportból.  

 

Újult lendülettel várjuk a következő évet! 

 

 

 

 

Folyamatosan várjuk a sportolni vágyó gyermekeket mindhárom szakosztályunkba! 

 

Hajrá Kerület! 

 

Bajnokok legyetek, mert ma egész Óbuda itt van veletek! 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

         

         
 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

 

  

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 
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