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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 

Jelen 2019. december havi hírlevélben szeretnénk Önöknek Kellemes Ünnepeket kívánni és 

tájékoztatást adni Egyesületünk életével kapcsolatban. 
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Véget értek az utánpótlás bajnokságok is erre az évre    
 

2019. decemberében megkezdődhet a jól megérdemelt pihenője az utánpótlásban dolgozó 

kollégáknak és nem utolsósorban a III. kerületi TVE igazolt sportolóinak. Csapataink és 

versenyzőik eredményes félévet tudhatnak maguk mögött. Korosztályos edzőink röviden 

értékelték féléves munkájukat. 

 

 

Atlétika utánpótlás értékelések 

 

Rúdugrók – Fodor Nikolett 

 

„Idén szeptemberben kezdtem el velük dolgozni a pályán. Egy versenyen voltunk is közösen, 

ahol nagyon szép eredményeket értek el. Én úgy érzem, hogy minden edzésen tud valaki 

valami újat tanulni és nagyon jó érzés látni, amikor valakinek sikerül megcsinálnia az új 

feladatot. Tudom, a rúdugrás nem tartozik a legkönnyebb atlétika versenyszámok közé, de 

pont ezért szép. Szerintem a gyerekek szeretnek velem dolgozni, alig várják, hogy végre 

ugorjunk megint. A jövőbeni célunk az újonc OB, ahol szeretnénk dobogós helyeket szerezni a 

III. kerületi TVE-nek.” 

 

U13 - Jacsó András 

 

„A Sport XXI-es versenysorozaton elért eredmények, egyéniszámos és csapat eredmények: 

Csapat pályaversenyen kétszer is sikerült dobogóra állni, míg a kora téli terem csapatversenyen 

és a tavaszi mezei futóállomásokon csak picivel maradt le a legjobbakból összeállított „A” 

csapatom a dobogóról. Mindez különösen a budapesti atlétikai utánpótlásnevelés 

ismeretében lehet igazán értékelni. Ha pedig a csapatversenyeken túlra tekintünk, akkor az 

egyéni számos regionális és Budapest bajnokságokon elért sikerek mutatják mennyire 

szerteágazó tehetségekből áll jelenlegi gyermek korosztályos utánpótlásunk.  

 

Budapest bajnokságon dobogós helyre, több esetben annak legfelsőbb fokára értünk ugyanis: 

távolugrásban, magasugrásban, gátfutásban, 60 és 300 méteres sprintben és 

középtávfutásban is, továbbá a rúdugró gyakorlóversenyeken is remekül szerepeltünk. 

 

A fentiekből kiindulva tehát a 2020-as évre kitűzött két fő célkitűzésem, hogy a korosztályt lépő, 

tehetséges 2007-eseknek, újonc korosztályban is sikereket tudjak adni, illetve nagyon szeretném 

a Sport XXI-es versenyeken a 2008-09-es korosztályommal megismételni azokat a sikereket, 

amelyeket 2019-ben elértünk.” 

 

U11 – Nagy Ilona 

 

„A gyerekeket október elején vettem át, a megelőző hetekben már rendszeresen részt vettem 

az edzéseiken, hogy megismerjük és megszokjuk egymást. Jelenleg 33 fő a csoportlétszámunk, 

hétről hétre jön egy-egy új gyermek, aki szeretné kipróbálni az atlétika edzést, az utánpótlás 

szinte folyamatos. Az edzések jó hangulatban telnek, úgy gondolom mára már megszoktuk 

egymást. A cél, hogy az atlétikai versenyszámokat játékos feladatok segítségével sajátítsák el 

a gyerekek. Néhányan kimondottan a futást szeretik, mások az ügyességi számokat részesítik 

előnyben. Nagyon szeretik a klasszikus versenyszámokat, a távolugrást, a gátfutást.(Ilyenkor 
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még a játékról is lemondanak, ahogy egyszer ők fogalmaztak: A gátfutás az olyan, mint a 

játék!) 

 

Ősszel három versenyen is elindultak a legkisebbek. A szeptember 14-i Sport XXI Program 2. 

pályaversenyén a csapat 5. helyezést ért el, nagyon ügyesek voltak.  

 

Az október 5-i Budapest Gyermekbajnokságon a legkisebbek egyéni teljesítményeinek 

örülhettünk. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de az egész napos esőben is nagyon 

becsületesen küzdöttek mindannyian. A mérlegünk: egy arany- és egy bronzérem 

magasugrásban, illetve jó egyéni eredmények és számos értékes helyezés távolugrásban, 

kislabda hajításban és futószámokban. 

 

A versenyzés megszerettetése és az év játékos lezárása volt a cél a november 6-án 

megrendezett háziversennyel. A csapatokat kortól és nemtől függetlenül állítottuk össze, 

törekedtünk azonos erőviszonyokat kialakítani. A gyerekek körében is sikeresnek bizonyult a 

verseny. 

 

Kifejezetten a legkisebbek, az U9-es korosztály számára hirdették meg a november 24-én 

megrendezett teremversenyt. A Budapest Honvéd Futófolyosóját betöltötte a gyerekzsivaj. 

Mindenki nagyon komolyan vette a versenyt, igazán odatették magukat. Noha ennek a 

versenynek nem ez volt az elsődleges célja - érem és oklevél nem került kiosztásra, minden 

résztvevő csokit és matricát vihetett haza - de az egyik csapatunk 3. helyezést ért el a 

pontversenyben. Nagyon büszkék lehetnek magukra. Van, aki azóta kapott igazán kedvet a 

versenyzéshez és az idei utolsó teremversenyen is képviselni fogja csapatban az egyesületet. 

Van néhány gyerek, aki a verseny után jelezte, hogy szívesen jönne edzeni, várjuk őket 

szeretettel. 

 

A célunk, hogy a jövőévi csapatversenyeken és az egyéni versenyeken egyaránt mindenki a 

legjobbját hozza, és jó eredményeket érjünk el. 

 

 

Vízilabda utánpótlás értékelések 

 

Leány Ifjúsági Országos Bajnokság – Lukács Dénes 

 

Lukács Dénes vezetőedző értékelése: 

 

„Nagyon pozitív őszt zártunk a számunkra ismeretlen, de nagyon erős mezőnyben. 

Augusztusban még az is kérdéses volt, hogy tudunk-e nevezni az ifi bajnokságba, mert olyan 

kevés ifi korú játékosunk volt. Megtettük és összességében nem bántuk meg, annak ellenére, 

hogy csapatunk átlag életkora jóval fiatalabb, mint a korcsoport. Szerzett pontjaink 

tekintetében a középmezőnybe tartozunk, jelenleg a 7-10. csapatok mindegyike 9 ponttal 

rendelkezik, nagyon kiegyenlített a mezőny. Tavasszal előreláthatólag erősebbek leszünk, már 

most úgy tűnik, a kezdeti meglepetéseken is túlestünk. Januárban lesz egy hónapunk, hogy 

alapozzunk mielőtt folytatódnak a küzdelmek. Több statisztikai mutatóban is az élen vagy az 

élcsoportban van két OB I-ben is meghatározó játékosunk: Petőváry Luca a mezőnyjátékosok 

között, míg Pápai Barbi a kapusok rangsorában nyújtanak kimagaslót.” 
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Leány Serdülő Országos Bajnokság – dr. Kézsmárki Éva 

 

dr. Kézsmárki Éva vezetőedző értékelése: 

 

„Nagy kihívást kapott a leány serdülő korosztály az országos bajnokságban való részvétellel. A 

legtöbben egy éve vesznek részt versenyrendszerben rendezett mérkőzéseken és azokat is 

alsóbb szintű regionális bajnokságban játszották. Mennyiségi és minőségi ugrás is az országos 

bajnokságban való indulás. A nyár folyamán próbáltunk a lehetőségekhez mérten felkészülni 

a kihívásra. Az elv, minél több meccset játszani, mert abból lehet a legtöbbet fejlődni. Így ez 

az év a tanulás éve számukra. 

 

A csapatban játszó lányok legtöbbje hétvégente 3 bajnoki mérkőzésen vesz részt, ami 

mostanra már kezd látszani a játékukon. Nem lankadó lelkesedés és kitartás esetén a tavaszi 

fordulóban már nemcsak egyéni, de csapat sikerekben is lehet részük.” 

 

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

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

 

Fekete Dávid vezetőedző értékelése: 

 

„Július közepén kezdték meg az edzéseket a gyerekek. Az első héten úszás felmérővel 

kezdtünk, hogy lássuk mégis mennyit vesztettek az állóképességükből, gyorsaságukból a nyári 

pihenő alatt. A nyár további részében napi 2 edzése volt. Voltak sokan, akik nem tudtak 

minden héten megjeleni az edzéseken, nyaralás vagy egyéb elfoglaltság miatt, de azért 

voltak, akik végig edzették az egész nyarat. A gyerekek úszása sokat javult a szezon kezdetére.  

A fiúk két bajnokságban indultak el. A 2005-ös és 2008-as Budapest bajnokságban. Kezdetben 

nagyon sok hibával játszottak a gyerekek és nem igazán voltak meccsek, ahol komolyabb 

esélyünk lett volna a győzelemre, de ahogy haladt a bajnokság előre úgy egyre kevesebb 

hibával és egyre ügyesebben játszottak. A kisebbek mérkőzést is tudtak nyerni a nagyobbak 

pedig nagyon közel álltak hozza. Az összes mérkőzés nagyon hasznos volt számunkra.  

Sokat tudtak tanulni belőle és minden mérkőzésen motiváltak voltak küzdöttek, még ha a 

mérkőzés már gyakran az elején eldőlt, akkor sem adták fel, ami mindenképp nagy pozitívum 

volt. Kiemelkedő egyéni teljesítményekben sem volt hiány. Öröm volt nézni, hogy egyesek 

mennyit fejlődtek.  Összegezve nagyon örülök, hogy a gyerekeknél szemmel látható a fejlődés 

és, hogy egyre többen vannak, akik az összes edzésen részt vesznek. Jó úton járnak a fiúk és 

remélem, hogy a szezon végére sok siker fogja még érni őket és addig se törik meg a lendületük 

a motiváltságuk. Gratulálok a gyerekeknek a 2019-es évben nyújtott teljesítményükért!” 

 

Előkészítő csoport – Illés Henrietta 

 

„Szeptemberben kezdtük a munkát, az előkészítő csapattal. Rengeteg pozitív élménnyel 

gazdagodtunk, a gyerekek sokat fejlődtek és élvezik, hogy itt lehetnek. Külön öröm számomra, 

hogy 6-7 gyerkőcöt feljebb adhatok az utánpótlás csapathoz. Egyelőre a fiúk vannak 

többségben, de az a pár lány is szépen fejlődik, aki az én csoportomban van és bízom benne, 

hogy egyre több lány jön majd vízilabdázni!” 
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Labdarúgás utánpótlás értékelések 

 

 

U19 - MLSZ IFJÚSÁGI U-19 III. OSZT. KÖZ. A. – Kun György, Nikházi Márk 

 

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

1 SOROKSÁR SC 12 10 1 1 74 9 65 31 

2 III. KERÜLETI TVE 12 9 2 1 55 15 40 29 

3 BVSC-ZUGLÓ 12 9 2 1 32 11 21 29 

 

Kun György vezetőedző értékelése: 

 

„Nyáron tovább folytattuk az elkezdett munkát, annyi különbséggel hogy csatlakoztak hozzánk 

az U17-es korosztályunkból kiöregedő játékosaink.  Hat hetesre nyúlt a felkészülésünk, ahol az 

eltervezett munkát maradéktalanul teljesítettük, és fiatal játékosainkat is beintegráltuk.  

 

Koncepció volt továbbá az is, hogy csak olyan játékost igazolunk le, akinek látjuk a jövőbeli 

posztját, és idővel van reális esélye a felnőtt csapatunkba kerülni. Utólag elmondhatjuk, hogy 

bár sok próbajátékost teszteltünk, csak két játékos hozta az elvárt szintet. Zubán Márk belső 

védőt a Ferencváros csapatától, Apollónia Bálint kapust pedig a Pilisvörösvár csapatától 

igazoltuk a keretünkbe. 

 

Eredményesség szempontjából sem elhanyagolható az őszi szezonunk, hiszen az előkelő 

második helyen várjuk a tavaszi folytatást!  Szintet léptünk, de ezzel együtt klubunk és 

akadémiánk is. Kollégáimmal elégedettek vagyunk őszi szezon kiegyensúlyozott teljesítménye 

miatt, de igazán tavaszra várjuk az ugrásszerű változást. Legfőbb célunk továbbra is az, hogy 

egyénileg fejlődjenek a játékosaink, minél több játékost tudjunk feladni a felnőtt csapat 

keretéhez úgy, hogy technikailag, taktikailag, fizikálisan és mentálisan is minél közelebb 

legyenek a felnőtt futballhoz.  Óriás potenciál van a III. kerületi TVE-ben és vezetőinkkel, 

kollégáimmal karöltve azon leszünk, hogy méltó helyére emeljük klubunkat. Gratulálunk az 

egész csapatnak és köszönjük a támogatást! Jó pihenést mindenkinek és Hajrá Kerület!” 

 

 

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

 

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

1 III. KERÜLETI TVE 12 12 0 0 129 4 125 36 

2 BUDAÖRS 12 10 1 1 60 10 50 31 

3 SOROKSÁR SC 12 9 1 2 75 14 61 28 

 

Filó Tamás vezetőedző értékelése: 

 

„Tavaly decemberben történt stratégiai váltás után, nyáron próbáltuk megerősíteni a keretet, 

ami azt gondolom, hogy egész jól sikerült. A stratégia nem változott, bajnokságot kell nyerni, és 

fel kell jutnunk a második vonalba. Ezen szempontok alapján kezdtük a közös munkát július 18.-

án. 
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Folyamatosan formálódott a keret, még az utolsó héten is érkezett új játékos. 13 új fiút 

igazoltunk, akikből csapatot kellet formálni. Mindenki nagyon jól állt a munkához, viszonylag 

könnyű dolgom volt, mert fegyelmezési gondjaim nem nagyon voltak, így csak a szakmára 

kellett koncentrálnom. 

 

Az edzőmérkőzések alatt lehetett érezni, hogy hétről-hétre jobb lesz a csapat. Megítélésem 

szerint mind a 12 mérkőzést magabiztosan nyertük meg, egy mérkőzésen sem volt kérdés a 

végeredmény. A srácok nagyon profin álltak a bajnoksághoz, és minden héten be akarták 

bizonyítani, hogy ők a legjobbak, és éhesek a sikerre, ami nagyon fontos. Gratulálok a féléves 

teljesítményhez, le a kalappal mindenki előtt, sok örömet szereztek nekem/nekünk.   

 

Köszönöm a kollegáimnak, és a vezetőségnek a sok segítséget és a támogatást, közös a cél, 

közös a siker! Kívánok minden játékosnak Kellemes Ünnepeket, jó pihenést. Januárban 

folytatjuk, a végső siker még messze van, de hiszek benne, hogy ez a csapat nagyon sokra 

viheti!” 

 

 

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

 

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

1 CSEP-GÓL FC 10 7 2 1 30 18 12 23 

2 ÚJPESTI HALADÁS FC 10 7 1 2 59 21 38 22 

3 BUDAÖRS 10 7 1 2 34 14 20 22 

4 CsHC 94 SE 10 6 2 2 46 13 33 20 

5 III. KERÜLETI TVE 10 6 1 3 35 15 20 19 

 

Bencze Zsolt vezetőedző értékelése: 

 

„Szabó Bence sportigazgatóval való egyeztetésem után, nagy örömmel tértem vissza nyáron 

sikereim helyszínére. Július 18-án kezdtük meg az érdemi munkát az U16-os korosztállyal. Az első 

napok az ismerkedés jegyében teltek el a viszonylag szűkös kerettel. A keret létszáma és 

minősége miatt szükségünk volt új igazolásokra és impulzusokra. 

Név szerint: Földeák Levente és Angyal-Tóth Ákos a Vasas Kubala Akadémiáról, Udics Dominik 

és Gulyás Ádám az ÚFC korosztályos csapatából érkezett. Mind a négy játékos nagy erőssége 

lett csapatunknak. 

 

A felkészülés hat hete nagyon kevésnek tűnt az érdemi munkához, de kollégámmal, Kun 

Györggyel megpróbáltuk kihozni játékosainkból a maximumot. A fiúk vevők voltak a kemény 

munkára és az új filozófiára. Heti öt edzés és egy hétvégi edzőmérkőzés szerepelt a programba.  

Napról napra látványos volt a fejlődés és már az edzőmérkőzéseken visszaköszöntek a 

gyakorolt játékelemek. A bajnoki mérkőzéseken az egy évvel idősebb korosztályban 

versenyeztünk, ahol megfelelően teljesítettünk. 

Több játékos is bemutatkozott az U17-es korosztályunkban, amit jövőre még markánsabban 

szeretnénk előtérbe helyezni. Összeségében elégedettek vagyunk az őszi teljesítménnyel, de 

még nagyon az út elején járunk és tavasszal folytatjuk a munkát a további fejlődés 

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

 

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

1 BUDAÖRS 13 10 1 2 111 23 88 31 

2 SOROKSÁR SC 13 10 1 2 54 12 42 31 

3 III. KERÜLETI TVE 13 9 4 0 76 18 58 31 

 

ifj. Albert Flórián vezetőedző értékelése: 

 

„U15-ös csapatunk egy hosszú felkészülést követően, az egyesület és szerintem is egy sikeres 

félszezont zárt. Jelenleg harmadik helyet foglaljuk el a tabellán, de az első három helyezett 

azonos pontszámmal rendelkezik. Az értékét még külön növeli, hogy még veretlen a gárda 

egyedüliként a csoportunkban. 

 

A csapat főleg a technikai és taktikai képességekben fejlődött, rengeteg munkát fektettünk e 

képességek növelésébe. A mostani év az egyik legszenzitívebb időszak a gyerekek 

fejlődésében, ez főleg élettani és személyiségi jegyekben mutatkozik meg. A játékosok 

egyénileg és főleg a posztokra való gyakorlások miatt nemcsak fizikálisan, hanem fejben is 

nagyot léptek előre. Vannak kimondottan alkalmas játékosok, akik majd idővel 

bemutatkozhatnak a felnőtt csapatban, ha töretlen lesz a fejlődésük.  Úgy érzem szép jövőkép 

elött állnak egyénileg és csapatszinten is.” 

 

 

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

 

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

1 1908 SZAC KSE "A" 13 13 0 0 69 5 64 39 

2 III. KERÜLETI TVE 13 10 1 2 62 13 49 31 

3 BUDAÖRS 13 9 3 1 46 8 38 30 

 

Vermes Krisztián vezetőedző értékelése: 

 

„Az év elején megfogalmaztam egy célt a csapatnak és a szülőknek, természetesen egy kicsit 

óvatosabb voltam, mert jó néhány csapat viszonyait nem ismertem és ezt a célt 1-6. helyek 

közé tettem a tabella tekintetében, hisz célok nélkül nem érdemes sem a sportban, sem a 

magánéletben létezni. 

 

Mégis a legfőbb kihívást számomra az jelenti, hogy a futball alapjait a legjobban elsajátítsák, 

valamint az, hogy játékosokat neveljek belőlük a pályán belül és kívül is. Bár még bőven van 

hova fejlődni és van is időnk rá, az alapokat, amelyeket kértem tőlük rengetegszer 

megvalósították a pályán és sok esetben tetszetős játékot is mutattak betartva a gyakorolt 

elemek felvonultatásával. A tabellán az őszi szezon végén a 2. helyet sikerült elérnünk és 

kívánom csapatomnak a jövőbeni munka megfelelő elvégzését és pozitív hozzáállását és 

ennek fényében a tavaszi szezont szintén sikeresen zárhatjuk. Kívánok jó pihenést és feltöltődést 

a lurkóimnak és GRATULÁLOK az ősszel nyújtott teljesítményükhöz!” 
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MLSZ U-13 I. osztály Közép-Kelet – Kaszai Gábor 

 

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

11 III. KERÜLETI TVE 11 1 2 8 7 40 -33 5 

 

 

Kaszai Gábor vezetőedző értékelése: 

 

„Augusztus elején kezdtük meg az edzéseket. Az első hetekben változó volt az edzések 

látogatottsága, szeptember közeledtével, az iskola kezdetével stabilizálódott a helyzet. Ezalatt 

a négy hónap alatt minden játékos szorgalmasan dolgozott az edzéseken, többségében az 

edzéslátogatás is rendben volt, így ha az eredmények nem is ezt mutatják, de azt gondolom 

mindenki fejlődött. Saját magához képest minden játékos előrébb tudott lépni és 

csapatjátékban is látható fejlődés. 

 

Sajnos a sikerélmény hiányzott a mérkőzéseken. Néhány mérkőzésen játékban felülmúltuk 

ellenfelünket és szemre is tetszetősen játszottunk. Voltak gyengébb mérkőzéseink is, de három-

négy találkozó után akár mi is örülhettünk volna. Ugyan igyekeztem mindig a pozitívumokat 

kiemelni, a sikerélmény így sem volt meg. 

 

Abban hiszek és bízok, hogy a téli pihenő után, ugyanilyen hozzáállással tudjuk folytatni az 

edzéseket és tavasszal meg is lesz az eredménye és a sikerek után, önbizalmat szerezve tovább 

tudunk fejlődni. Gratulálok minden játékosnak a félévben nyújtott teljesítményéhez, illetve a 

szülők támogatását is szeretném megköszönni! Hajrá Kerület!" 

 

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

 

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

6 III. KERÜLETI TVE 11 5 2 4 22 24 -2 17 

 

Szász Ferenc vezetőedző értékelése: 

 

„A 2008-as U12-es korosztályt idén júliusban vettem át és kezdtünk bele a közös munkába. A 

nyári szabadságok miatt első hónapban nagyon homogén volt a csapat, így igazából az 

érdemi munka csupán augusztus 20-a után kezdődött, mikor már kiegészültünk négy fiatalabb 

játékossal is, és ekkor már körvonalazódott a csapat gerince is. A vezetőkkel egyetértve és a 

szekció vezetővel egyeztetve alakítottunk kis egy 16 mezőnyjátékos és 2 kapusból álló keretet. 

De mivel ekkor még kb. 16-18 plusz játékos maradt a tavalyi Grassroots csapatból, ők az 

úgynevezett B csapat keretébe kerültek. 

 

A bajnokságban résztvevő csapatunknál legfőképp az elején az volt a cél, hogy megismerve 

a játékosok egyéni képességeit, ezekhez szabjuk a játékot és követve a klub filozófiáját ezen 

az úton haladva próbáljuk kialakítani a játékrendszert, a taktikánkat, illetve a felállási 

formánkat. 

 

A játékosok szépen rá is éreztek erre, és ugyan az elején még voltak hibák, de szép lassan 

tudtuk alkalmazni. Talán a legnagyobb dicséret csapatomnak, hogy szinte majdnem minden 

mérkőzésen tudtunk dominálni és az olyan erős ellenféllel szemben is, mint a fizikailag óriási 
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fölényt mutató MTK ellen sem álltunk be bunker játékra, hanem amennyit ellenfelünk engedett 

nyíltan beleálltunk a mérkőzésbe. 

 

 

Mindenképpen előre kell lépnünk a bajnoki mérkőzések első 10 percének negatív indításával, 

hiszen két vereséget is így hoztunk össze, és utána már hiába kontrolláltuk a mérkőzést, nem 

tudtuk a két gólos hátrányt megfordítani. De ezt tavasszal lehetőség lesz bebizonyítani 

ellenfeleinknek újra. Továbbá a helyzetkihasználásban kell még fejlődni, mert ha nem is volt 

nagyon gyenge, de sokkal hatékonyabb százalékban kellene élni a kidolgozott helyzeteink 

gólra váltásában. 

 

Itt kell megjegyeznem, hogy a Grassroots csapatunk is szép lassan összerázódott és a 13 évesek 

Bozsik tornáján részt véve, egyre markánsabb játékot produkáltak, amely egy szép teremtorna 

győzelemmel is párosult az év végére. 

 

Ezen játékosokra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk a tavaszi szezon folyamán, hiszen nyáron 

már ki kell innen egészíteni az akkor már nagy pályán induló U13-as csapatunkat. Ezért további 

mérkőzéseken is fognak szerepelni a Bozsik torna melletti megmérettetéseken. 

 

Kellemes ünnepeket és boldog új Évet kívánok!” 

 

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

 

Gyenes András vezetőedző értékelése: 

 

„A hozzáállás ebben a félévben is nagyon tetszett. Az edzéseken való megjelenés és az ott 

nyújtott teljesítmény, valamint a hétvégi mérkőzéseken nyújtott játék is. A szülőknek is köszönjük 

a szépen a segítséget, hogy a mérkőzésekre és az edzésre is elhozták a gyerekeket! 

Két csoportba osztottuk be a játékosokat. A „B” csoporttal Pintér Bence foglalkozott, az „A” 

csoportnak pedig én tartottam az edzéseket. Az edzésekben nem volt eltérés, ugyanúgy négy 

edzés volt mindkét csoportnak. Kéthetente a Bozsikban méretették meg magukat, mindkét 

csoport játékosai. 

 

 Az „A” csoport a saját korosztályán kívül, egy évvel idősebbek között is szerepelt a 

Kölyökligában. A „B” csoportból folyamatosan 3-4-en tudtak részt venni a Kölyökliga 

mérkőzésein. A saját korosztályukban, megálltuk a helyünket, a mérkőzéseknek nagy 

százalékát mi domináltuk. 

 

KÖLYÖKLIGA U11 B CSOPORT TABELLA 

H. Csapat M GY D V LG KG GK P 

1 III. KERÜLETI TVE 8 8 0 0 65 16 49 24 

2 Paksi FC – Tolna VFC 8 7 0 1 61 9 52 21 

3 Ikarus BSE 8 5 0 3 40 13 27 15 

 

 

Az U12-es játékunkkal többé-kevésbé meg voltam elégedve. Egy évvel idősebb korosztály 

ellen is támadó felfogásban léptünk fel, mi próbáltuk irányítani a meccseket. Az ellenfél sokszor, 

az ellentámadásból tudott csak ellenünk gólt szerezni, illetve a mi hibáinkból.  
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U12 CSOPORT TABELLA 

H. Csapat M GY D V LG KG GK P 

15 III. KERÜLETI TVE 7 1 1 5 15 33 -18 4 

 

 

November eleje óta az „A” csoport játékosai hetente, egy vagy kettő egyéni képzésen is részt 

vesznek. Köszönöm a segítséget Hámori Györgynek (lövőtechnika fejlesztése,) valamint 

Keresztesi Botondnak a Foot-Hall edzéseket. Külön öröm, hogy páran már az U12 bajnokságban 

is játszanak és tudják segíteni a csapatot. 

 

 

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

 

Vajkai Dániel vezetőedző értékelése: 

 

„Augusztus elején kezdte meg a 2010-es csapatunk a felkészülést. A három U9-es, állandóan 

feljebb edző játékossal, több mint 30 gyermek vett részt hétről hétre a foglalkozásokon. A 

korosztály három csoportjának (A csoport 14 fő, B csoport 16 fő, Hobbi csoport 2 fő) edzéseit 

Vajkai Dániel, Peredi Attila és Nagy Márkó vezényelte. 

 

A két nagyobbik csoport összesen 11 Bozsik tornán vett részt, amihez az A csoport nyolc 

Kölyökliga mérkőzése csatlakozott. Ezeken felül több tornára is hivatalosak voltunk, melyeken 

más régiókat képviselő csapatokkal is megmérkőzhettünk. 

 

Szakmailag mindhárom csoport tagjainak sokat kell még fejlődnie, viszont az edzéseken való 

magas létszámnak köszönhetően folyamatos előrelépés várható. 

 

Külön köszönetet szeretnék mondani Keresztesi Boti bácsinak (Foot-Hall képzés és erőnléti 

edzés,) Hámori Gyuri bácsinak (technikai képzés) és Jeszenszky Ádi bácsinak (kapusedzés), akik 

heti egyszer kisebb csoportokban tartanak játékosainknak speciális foglalkozásokat. 

 

Köszönet illet még számos egyesületi dolgozót, akik biztosítják a srácoknak és edzőiknek a 

mindennapi munkához elengedhetetlen körülményeket.” 

 

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

 

Grőb Ákos vezetőedző értékelése: 

 

„Idei U8 és U9-es korosztályunk augusztusban elkezdte az edzéseken a munkát Gyenes András 

és Nagy Márkó vezetésével. Augusztus végén csatlakoztam a III. kerületi TVE utánpótlás 

szakmai stábjába. U8-U9 A, B, és C (úgynevezett hobbi) csoportot foglalkoztatunk 2, 3, illetve 4 

edzésszámmal, 12 - 14 -15-ös létszámmal. 

 

Csapataink négy részre bontva indultak a Kölyökliga megmérettetésein és bár voltak 

csapatok, akik átszaladtak rajtunk, de már értünk el sikereket. Itt fontos megjegyezni, hogy a 

sikereket mi a játék képében, a gyerekek hozzáállásában is mérjük, nem csak a gólok 

számában. 
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A Bozsik tornákon 15-20 főt vonultattunk fel, ezek mindig kötetlenül jó hangulatúra sikerültek és 

mindig csodálatos meleg időben játszhattak a gyerekek. U9-es gárda vendégszerepelt a 

Népligetben, ahol kifejezetten biztató dolgokat láthattunk gyerekeinktől (az U10-ben 

gyakorlatozó U9-es triumvirátussal együtt), pl Vasas, FTC társaságában, jobban mondva 

ellenfeleként. Az U10 B csapatunk elleni gyakorlómeccs sem sikerült rosszul, az egyik novemberi 

hétvégén. Jók az ilyen "belső" edzőmeccsek is.  

 

Próbáljuk a még hétköznaponta nem egy csoportban gyakorlatozó 2012-es és 2011-es 

különítményt, ezen gyakorlások alkalmával jobban összegyúrni. A gödöllői Sátor Kupán U8-as 

csapatunk nem lett helyezett, de az NBI-es "felmenőkkel" rendelkező Kisvárda csapatát például 

legyőzte. Debrecenbe U8 és U9 különítményünk egyaránt képviselteti magát, ez Mikulás, és 

karácsonyi ajándékként sem jön rosszul.” 

 

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

 

Lilik József vezetőedző értékelése: 

 

„Örömömre ismét megkaptam az U6-7-es korosztályt, Serli Sándor tapasztalt öreg rókával 

egyetemben. 2013--2015-ben között született gyerekeket. Két fiatal segítőnk Somogyi Endre és 

Miklósvári Kornél voltak. 

 

Nagy elánnal kezdtük a nyári felkészülést, augusztus elején. Három, négy játékos volt az elején 

és szép lassan a létszámunk kikerekedett egy csapattá. Két csoportra osztva a csapatot 

folytattuk az edzéseket. Egyik csoportban a nagyobb ügyesebb játékosokkal Lilik József (13 fő), 

a másikban előkészítő korosztályosok és a fejlődő játékosokkal Serli Sándorral (19 fő) tartottuk a 

foglalkozásokat. Sanyi bácsinak Endre és Kornél segített. Sajnos Sanyi bácsi egészségi okok 

miatt nem tudott jönni edzésekre, de Kornél és Endre nagyon jól pótolták. Reméljük, minél 

gyorsabban meggyógyul és csatlakozik hozzánk, mert szükségünk van a tudására, és a 

gyerekek imádják. 

 

Gyenes András szekcióvezető által kitűzött célok, feladatok, gyakorlatsorok megvalósítása 

alapján készítettük az edzésterveket. Labdavezetési feladatok, cselek fajtáinak gyakorlása, 

forgások, labdaátvételek, 1:1; 2:1; 2:2; elleni kis játékok, kapura lövések és a helyes lábtartás 

elsajátítására koncentráltunk.   

 

Az edzéseken a létszám mindig megfelelő volt, lehetett gyakorolni, rengeteg koordinációs 

gyakorlatokat csináltunk befejezésekkel, vagy versenyben. Sok olyan feladatot végeztünk, 

ahol minél több inger érte a játékosokat, bójákra, színekre, jelekre figyelve. Augusztus óta jól 

lehet látni milyen szépen fejlődnek a gyerekek, formálódnak, jobban oda figyelnek a 

gyakorlatokra. Nagyon jó velük foglalkozni. A kisebbeknek csak edzésük van, a nagyobbakkal 

részt vettünk tornákon, és edzőmeccseket is játszottunk. 

 

A tavaszi felkészülés január elején kezdődik és remélem, egyre több ügyes gyerekekkel 

gyarapodik a létszámunk. Köszönöm mindenki segítségét, remélem jövőre még ügyesebbek 

lesznek a gyerekek sok örömünk lesz bennük.” 
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Gratulálunk csapataink minden játékosának és a szakmai stáb minden tagjának a 

kiváló félévi teljesítményekhez! 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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