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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 

Jelen hírlevélben szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni Egyesületünk életével kapcsolatban. 

 

Újabb válogatott mérkőzések kerültek megrendezésre létesítményünkben 

 

 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség augusztus 5. és 12 között újra megrendezte az U17-es magyar 

válogatott részvételével a Telki Kupát. A kupa már 39 éves múltra tekint vissza, régebben 

Aranykalász Kupának és Ráckevei Tornának is nevezték. A magyar korosztályos válogatott már 

többször is megnyerte ezt a tornát. 

 

 

 

A 2019-es Telki Kupa keretén belül két mérkőzést játszottak a csapatok a III. kerületi TVE 

utánpótlásképző központjában. Ciprus-Csehország mérkőzés csütörtök délután, Horvátország- 

Ciprus U17-es válogatottja pedig szombaton mérte össze a tudását. 
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A labdaszedés újra a mi Egyesületünk sportolóinak feladata lett, közreműködésüket 

ezúton is köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

Megújult a nagy műfüves pálya 

 

A pálya felújítási munkálatainak keretében Egyesületünk a műfüves labdarúgópálya burkolat 

cseréjét és világításának korszerűsítését, így egy teljesen új burkolattal és világítással rendelkező 

pálya építését valósította meg, annak érdekében, hogy a sportpálya megfelelően ki tudja 

szolgálni a vele szemben támasztott igényeket.  
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Két pályaavató mérkőzéssel TVE U17-Vasas Kubala Akadémia U17 6-3 és TVE U19-Vasas Kubala 

Akadémia U19 4-2 az utánpótlás megkezdte a munkát a vadonatúj borítású nagyméretű 

műfüves pályán. Az eredményekhez gratulálunk csapatainknak! 

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet ezúton köszöni az eddigi türelmet, megértést a pálya 

felújítással járó kellemetlenségek és nehézségek miatt. A pálya használatba adását pedig 

örömteli és eredményes munkát és sportolást kíván az új pálya használatba vételével 

kiegészítve a munkavégzéshez és sportoláshoz szükséges Egyesületi infrastruktúrát!  

 

Sok szép óbudai gólt kívánunk az új pályán minden csapatunknak! 

 

 

 
 

A Futball Éjszakája 

 

Második alkalommal rendezték meg 2019. szeptember 6-án pénteken “A Futball Éjszakája” 

rendezvényt, amely során az ország több városában nyíltak meg a stadionok, labdarúgó 

központok. Egyesületünk idény is csatlakozott a rendezvényhez, ahol változatos programokkal 

vártuk az érdeklődőket. 

 

A székházban kétszer indult stadiontúra Farkas Norbert vezetésével, ahol sok érdekes 

információhoz jutottak az résztvevők. 

 

        

 

Tartottunk kerekasztal beszélgetést első csapatunk vezetőedzőjével, Kemenes Szabolccsal. A 

beszélgetést Farkas Norbert vezette, a beszélgetésen Czvitkovics Péter és Veress Balázs 
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asszisztens edzők is jelen voltak. Ezután pedig felnőtt csapatunk játékosaitól kérdezhettek a 

jelenlévők kötetlen témákban. Szalai Vilmos, Kaszai Gábor és Rabatin Richárd válaszolt 

kérdéseikre. 

 

          

 

Műfüves pályánkon pedig újra volt lehetőség egyesületünk sportolóival közösen teqballozni, 

volt labdás akadálypálya időméréssel, és az elmaradhatatlan 11-es rúgó versenyre sok 

regisztráció érkezett az idén is. 

 

 

Fotó galéria innen letölthető! 

 

Este pedig újra volt vetítés a kivetítőn, ahol először láthatták a TVE életéről készült amatőr 

kisfilmet a Magyar Fociért 2018 bemutatásában. De egyéb meglepetéseket is láthattak a 

nézők.  

 

A kivetítőn látottakat itt nézhetik meg újra. 

 

Minden résztvevőnek köszönjük, hogy eljött, munkatársainknak és sportolóinknak 

pedig köszönjük, hogy jelenlétükkel segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását! 
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Marco Rossi – személyesen nálunk a MI ROSSINK 

 

Kék-fehérbe öltözött a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Marco Rossi 

Egyesületünk utánpótlás játékosaival találkozott a Kalap utcában, ahol egy interaktív 

beszélgetés keretén belül számolt be pályafutásáról, a futballista és edzői élet szépségeiről és 

buktatóiról, de a magyar válogatott jelene és jövője is terítékre került.  

 

Az első személyes találkozónak végezetéül, ami reményeink szerint nem a történet vége, 

hanem annak a kezdete, a történet, a MI ROSSINK margójára a következőket véstük fel: 

 

„Egyesületünk, azaz a mi munkánk célja minél több minőségi, válogatott szintű labdarúgó 

képzése, amivel reméljük, hogy Marco Rossi munkáját tudjuk segíteni a jövőben, és a mi 

munkánkban Marco Rossi látogatása kiemelten fontos segítség volt a jelenben.” 

 

Ezt nevezzük együttműködésnek, és hisszük, hogy az együttműködések segítségével és 

eredményeképpen a magyar labdarúgás fejlődését érjük el közösen, együtt. #csakegyutt 

 

Köszönjük, hogy itt volt, „Mister”, nézzen be máskor is! A III. kerületi TVE immáron az ön 

otthona is! 
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IX. Óbudai Rehab Atlétika Kupa 

 

Idén is megrendezésre került az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 

szervezésében az Óbudai Rehab Atlétika Kupa. A III. kerületi TVE sporttelepe nyolcadik 

alkalommal adott otthont ennek a rendezvénynek. Az időjárás az idén is kedvezett, a 

versenyzőket meleg nyári idő fogadta a III. kerület TVE Utánpótlásképző Központjában.  

 

A regisztráció után ünnepélyes megnyitó következett. Bemelegítő zenés torna, majd 

megkezdődött a Sportverseny. Futóversenyeken, távolugrásban, kislabdadobásban 

jeleskedtek a résztvevők. 

 

 
 

Szandi koncertjét nagyon élvezték a versenyzők. Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a 

rendezvény. 

 

Gratulálunk a résztvevőknek! Szeretettel várjuk őket jövőre is! 

 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 
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Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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