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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

 

Jelen 2019. november havi hírlevélben szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni Egyesületünk 

életével kapcsolatban. 

 

Felnőtt csapataink a vártnál is jobban teljesítenek 
 

2019. november végén örömteli a tabellákra tekinteni a III. kerületi TVE felnőtt csapatait illetően.  

 

NŐI vízilabda – NŐI OB I. Bajnokság – Magyar Kupa 

 

Női OB I-es vízilabda csapatunk kiválóan teljesít újoncként a rég várt első osztályban. A Magyar 

Kupában, pedig csak két kapott gól döntött a továbbjutásról. A NŐI OB I. Bajnokság utolsó 

fordulóját is lejátszotta csapatunk, de ennek eredménye már nem befolyásolta a csapatok 

között kialakul félszezoni rangsort.  

 

 
 

Tabella - Alapszakasz 

H. CSAPAT. M. GY. D. V. DG. KG. GK. PONT 

1.   Dunaújvárosi Egyetem - Maarsk Graphics 8 8 0 0 116 59 57 24 

2.   UVSE-Tungsram-Hunguest Hotels 8 7 1 0 143 46 97 22 

3.   FTC Telekom Waterpolo 9 6 2 1 122 71 51 20 

4.   BVSC-Zugló Diapolo 9 6 1 2 118 71 47 19 

5.   Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger 9 5 0 4 113 83 30 15 

6.   III. kerületi TVE 9 4 0 5 100 120 -20 12 

7.   Hungerit Szentes 9 3 0 6 83 103 -20 9 

8.   Szeged Szegedi Tudományegyetem 9 2 0 7 82 130 -48 6 

9.   Tatabánya 9 1 0 8 59 117 -58 3 

10.   Budapesti Honvéd Sportegyesület 9 0 0 9 60 196 -136 0 
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LUKÁCS DÉNES vezetőedző rövid értékelései a bajnoki fordulókról 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 1. forduló 

III. kerületi TVE - Dunaújvárosi Egyetem - Maarsk Graphics 11-12 

2019-09-28 11:00 

„Meglepetésre készültünk újoncként, és két apró hibán múlott a 4. negyedben, hogy nem 

történt meg. Vezettünk 5-2-re a mérkőzés elején a tavalyi ezüstérmes ellen, majd ellenfelünk 

felzárkózott. Döntetlen eredménynél az utolsó negyedben kimaradt az emberelőnyünk, míg az 

ellenfelünk gólra váltotta a sajátját és ezzel elvitte a három pontot.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 2. forduló 

III. kerületi TVE - BVSC-Zugló Diapolo 11-18 

2019-10-05 19:00 

„A BVSC rendkívül jó formában érkezett a bajnokság elejére, ez már a Martfűi felkészülési 

tornán is látszott. Komoly erőfeszítésre kényszerítettük őket, de a győzelmük megérdemelt volt.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 3. forduló 

FTC Telekom Waterpolo - III. kerületi TVE 14-5 

2019-10-09 20:00 

„Világbajnokaink közül egyedül Kisteleki Dóri tudta vállalni a játékot ezen a találkozón. Nagyon 

jól játszottunk a mezőnyben és a védekezésünk is fantasztikusan működött az első félidőben. 

Sajnos három játékvezetői tévedés a kárunkra kinyitotta a mérkőzést, és annyi tartalékunk nem 

volt a 3. negyedre, hogy ezt is kompenzáljuk. Így egy kicsit kiengedtünk, amit az ellenfél rendre 

kihasznált.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 4. forduló 

III. kerületi TVE - Szeged Szegedi Tudományegyetem 12-8 

2019-10-12 17:00 

„Győzelmi kényszerrel szálltunk a vízbe a nagyon jó erőkből álló riválisunkkal szemben. A 

bajnokság 6-8 helyezése a tét minden Szeged és Szentes mérkőzésnek. Aki hibázik hazai 

pályán, azaz pontot veszít, komoly lépéshátrányba kerülhet. Semmit sem bíztunk a véletlenre, 

de a szegediek is nagyon felkészültek belőlünk. Hiába vezettünk háromszor is két góllal, 

pillanatok alatt visszajöttek döntetlenre. Talán elfáradt az ellenfelünk az utolsó játékrészre, mert 

többször is le tudtunk fordulni róluk és végül magabiztos sikert arattunk.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 5. forduló 

Tatabánya - III. kerületi TVE 9-15 

2019-10-19 16:00 

„Fontos találkozó volt, mert első alkalommal kellett idegenben behúznunk a kötelező 

győzelmet. Mindig nehéz egy olyan csapat ellen, aki tét nélkül felszabadultan játszhat, erre 

felhívtam a lányok figyelmét. Koncentráltan és tudatosan léptünk pályára, magabiztosan 

vezettünk az első pillanattól, teljesítettük a kitűzött célt.” 
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NŐI OB I. BAJNOKSÁG 6. forduló 

Budapesti Honvéd Sportegyesület - III. kerületi TVE 13-23 

2019-11-09 17:30 

„Az utolsó helyezett Honvéd nem okozhat gondot, sokan ezzel a tudattal léptek a pályára. 

Való igaz, hogy nagyon kemény hetet teljesítettek a lányok, és nem a Honvéd meccsre 

készültünk. Nem működött a védekezésünk, mert tulajdonképpen nem is védekeztünk. Elöl is 

sok hibával játszottunk, de a 23 lőtt góllal nincs problémám.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 7. forduló 

III. kerületi TVE - Hungerit Szentes 11-7 

2019-11-13 19:00 

„Dolgozott bennünk a visszavágás a Magyar Kupa vereségből kifolyólag. Két hetet építettünk 

fel a Szentes elleni mérkőzésre, próbáltuk a játékukat a legapróbb részletekig kiismerni. Minden 

úgy működött, ahogy elterveztük, sokkal magabiztosabban játszottunk, mint pár héttel 

korábban. Már a félidőben 3 góllal vezettünk, az utolsó negyedben pedig gólt sem tudtak lőni. 

Ezen a mérkőzésen nyújtottuk a bajnokság eddig legjobb játékát. Nem mehetünk el szó nélkül 

Kisteleki Dóri válogatott szintű játéka, illetve Pápai Barbi kapusteljesítménye mellett.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 8. forduló 

LFÁ-ZF-Eger - III. kerületi TVE 16-7 

2019. nov. 16. 15:00  

„El kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem volt sok esélyünk. Fáradtak voltunk, 10 nap 

alatt 5 mérkőzést játszottunk, hivatalos vagy edzőmérkőzés formájában. Ellenfelünk profi 

csapat, komplett sorokkal rendelkezik, nekünk ezen a szinten kevesebb játékosunk van sajnos. 

Benne volt a vereség idegenben az Eger ellen, leginkább a különbség bosszant. Úgy érzem a 

III. kerületben tavasszal nagy csata lesz a visszavágó.” 

 

 

NŐI OB I. BAJNOKSÁG 9. forduló 

III. kerületi TVE – UVSE 5-23 

2019. nov. 22. 18:30 
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LUKÁCS DÉNES vezetőedző rövid értékelései a Magyar Kupa mérkőzéseiről 

 

III. kerületi TVE - UVSE Hunguest Hotels 3-26 

2019-10-25 10:00 

„Az esti Szentes elleni találkozó miatt nagyon tartalékosan álltunk fel. Arra is kellett figyelnünk, 

hogy azok a játékosaink, akik mindkét mérkőzésen szerepelnek, lehetőleg kevés energiát 

veszítsenek, mivel a szentesiek kizárólag ellenünk játszottak ezen a napon. Ez a mérkőzés 

semmilyen szinten nem értékelhető, egy rosszul ütemezett kötelezettség lett belőle.” 

 

III. kerületi TVE - Hungerit Szentes 14-16 

2019-10-25 18:30 

„Tudtuk, hogy a továbbjutás valószínűleg ezen a mérkőzésen dől el, ezért mindent elkövettünk 

a győzelemért. Nehéz dolgunk volt, mert a versenykiírást az utolsó pillanatban megváltoztatták 

számunkra hátrányosan. Ellenfelünk pihenten játszhatott, míg nekünk a délelőttre egy sokszoros 

bajnok UVSE jutott. Mindezek ellenére, hatalmas iramot diktáltunk és három negyeden át 

irányítottuk a játékot. Sajnos a végére elfogyott az energiánk, többször is hibáztunk 

védekezésben és a Szentes három gólos hátrányból megfordította a találkozót. Gratuláltunk 

nekik, jól éltek a sors szeszélyével!” 

 

Tatabánya - III. kerületi TVE 7-19 

2019-10-26 16:00 

„Az előző napon elvesztett rangadó nagyon felbosszantotta a lányokat, és ennek a Tatabánya 

fiatal csapata lett az áldozata. Valójában a kialakult végeredmény nem is tükrözte a vízben 

látott különbséget, de természetesen a 12 gólos győzelem elfogadható.” 

 

Szeged Szegedi Tudományegyetem - III. kerületi TVE 9-14 

2019-10-27 11:30 

„Érezhető volt a csapaton, hogy az extra motiváció tovább is kitart a lányokban és bátran 

beleállunk a Szeged elleni rangadóba is. Mivel a továbbjutás már eldőlt, ezért két rutinos 

világbajnokunk (Drávucz Rita és Pelle Anikó) pihenőt kapott, ezzel is növelni akartam a fiatalok 

terhelését. A mérkőzés elején kicsit bealudtunk, 5-2 re is vezetett a Szeged, de innentől kezdve 

állva hagytuk őket. Örülök, hogy az egész tornán végig motiváltan játszottunk.” 
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LUKÁCS DÉNES lett a női junior válogatott edzője 

 

Időközben hivatalossá vált a hírt, miszerint NŐI OB I-es csapatunk vezetőedzőjét választották a 

női vízilabda junior válogatott edzőjének. Lukács Dénestől nem áll messze a feladat, hiszen már 

irányíthatott nemzeti válogatott csapatot. De 2019 nyár elejéig csak férfi csapatok edzőjeként 

tevékenykedett, Azután döntött úgy, hogy elfogadja a III. kerületi TVE felkérését NŐI OB I-be 

feljutó csapatunk vezetőedzői pozíciójára. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy csapatunk 

az első osztályú bajnokság középmezőnyében van jelenleg a bajnokság derekán. 

 

Lukács Dénes női csapatunk és vízilabda szakosztályunk további irányítása mellett, új 

kollégáival, Varga Tamással és Béres Gergellyel 2019. november 20-a szerdán kezdik meg a 

közös munkát a válogatottal a Margitszigeti Sportuszodában, melyhez nagyon sok sikert és 

örömöt kíván Egyesületünk! 

Nagy örömünkre szolgál még az is, hogy a junior válogatott csapatába a meghívottak között 

van Egyesületünk két kiemelkedő tehetsége Pápai Barbara Klaudia és Petőváry Luca Katica is. 

 

      

 

 

      

 

Gratulálunk minhármuknak! 
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Labdarúgás – NBIII Nyugati csoport – Magyar Kupa 

 

NBIII-as labdarúgó csapatunk nem titkolt célja a bajnokságban való minél jobb szereplés és a 

dobogó elérése.  

 

A tabella állása szerint a bajnokság feléhez érve csapatunk a dobogó második helyén áll, 

három ponttal lemaradva az Érd csapata mögött. 

 

NB III. NYUGATI CSOPORT 

H. Csapat M.  GY.  D.  V.  LG.  KG.  GK.  PONT  

1 ÉRDI VSE 15 11 3 1 33 11 22 36 

2 III. KER TVE 15 10 3 2 37 17 20 33 

3 LIPÓT PÉKSÉG SE 15 9 3 3 25 14 11 30 

4 FC NAGYKANIZSA 15 8 3 4 24 19 5 27 

5 PÁPAI PERUTZ FC 15 7 4 4 22 19 3 25 

6 HEROLD TRANS MÉNFŐCSANAK 15 6 6 3 17 14 3 24 

7 VLS VESZPRÉM 15 5 5 5 18 13 5 20 

8 KOMÁROM VSE 15 5 4 6 23 20 3 19 

9 CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 15 5 4 6 23 24 -1 19 

10 BICSKEI TC 15 4 5 6 16 20 -4 17 

11 BKV ELŐRE 15 4 5 6 14 19 -5 17 

12 PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 15 5 1 9 24 25 -1 16 

13 SÁRVÁR FC 15 3 6 6 13 19 -6 15 

14 GREENPLAN BALATONLELLE SE 15 2 4 9 10 35 -25 10 

15 MOL FEHÉRVÁR FC II. 15 1 7 7 9 22 -13 10 

16 HÉVÍZ SK 15 2 3 10 17 34 -17 9 

 

 

A csapat kiegyensúlyozottan teljesít és a legtöbb gólt szerezve a bajnokságban áll második 

helyen a tabellán. 
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KEMENES SZABOLCS vezetőedző rövid értékelései a bajnoki fordulókról 

 

 

NBIII. Nyugat csoport 1. forduló 

III. KER TVE - KOMÁROM VSE 1 - 1 (0-1) 

„A Komárom egy fizikálisan masszív, taktikailag szervezett Csapat. A félidei hátrány után, 

örültem, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe. Ide is oda is eldőlhetett volna ez az összecsapás, 

így igazságos a döntetlen." 

 

NBIII. Nyugat csoport 2. forduló 

PUSKÁS AKADÉMIA FC II. - III. KER TVE 1 - 2 (0-2) 

„Az első fordulóhoz képest jobb futballt tudtunk bemutatni, ennek is köszönhető a győzelmünk. 

Sok helyzetet alakítottunk ki, azok kihasználásán még javítani kell. Fontos győzelmet arattunk." 

 

NBIII. Nyugat csoport 3. forduló 

III. KER TVE - BICSKEI TC 3 - 2 (1-2) 

„Mindig óriási értéke van, ha egy csapat gól-, majd létszámhátrányból tud megnyerni egy 

mérkőzést. Tanulnunk kell azokból a szituációkból, amikben nem tudtunk jó megoldásokat 

alkalmazni, azonban egy ilyen győztes meccs után mindig könnyebb a hibák kijavítása. Fontos 

három pontot szereztünk." 

 

NBIII. Nyugat csoport 4. forduló 

III. KER TVE - HÉVÍZ SK 1 - 0 (0–0) 

„A legértékesebb győzelmek közé tartozik, amikor egy csapat nem játszik jól, mégis képes 

megnyerni egy mérkőzést 1-0-ra. Ez történt most velünk a Hévíz ellen." 

 

 

 

NBIII. Nyugat csoport 5. forduló 

FC NAGYKANIZSA - III. KER TVE 0 - 3 (0–2) 

„Nem ez volt idén a legjobb mérkőzésünk, de a helyzetkihasználás dolgában nagyot léptünk 

előre, ennek is köszönhetjük a sikert. Gratulálok a srácoknak, nagy győzelmet arattak!" 
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NBIII. Nyugat csoport 6. forduló 

III. KER TVE - CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 5 - 1 (1–0) 

„Fontos és meggyőző győzelmet arattunk, de nem szabad elfelejteni, hogy ezért is csak 3 pont 

jár! Helyén kell kezelni a történteket és menni tovább. Gratulálok a srácoknak!" 

 

NBIII. Nyugat csoport 7. forduló 

BKV ELŐRE - III. KER TVE 1 - 1 (1–0) 

„Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A BKV nagyon jól alkalmazta azt, amiben erősek, 

sajnos kevésbé voltunk hatékonyak az előre játékban. Nem játszottunk jól, ennek ellenére 

sikerült megőrizni a veretlenségünket." 

 

NBIII. Nyugat csoport 8. forduló 

III. KER TVE - GREENPLAN BALATONLELLE SE 5 - 0 (2–0) 

„Gratulálok a srácoknak a győzelemhez. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, amikor 

változott a játék képe, és a Lelle veszélyes támadásokat tudott vezetni. Ezekből mindenképpen 

tanulnunk kell." 

 

NBIII. Nyugat csoport 9. forduló 

VLS VESZPRÉM - III. KER TVE 3 - 1 (1–0) 

„Sajnos ezen a mérkőzésen nem érdemeltünk győzelmet. Gyengén futballoztunk, míg 

ellenfelünk a képességei maximumát felvonultatva meg tudta nyerni a mérkőzést. Túllépünk a 

történteken és készülünk az Érd elleni mérkőzésre." 

 

NBIII. Nyugat csoport 10. forduló 

III. KER TVE - ÉRDI VSE 1 - 3 (1–0) 

„Nem könnyű egy vesztes derbi után értékelni, de ez is a futball része. Nem játszottunk rosszul 

az első félidőben, sőt kifejezetten rendben voltunk. Sajnos a második félidő nem sikerült jól és el 

kellett könyvelni egy nagyon fájó vereséget. Most mi váltunk üldözővé, de szerencsére még 

hosszú a bajnokság! " 

 

NBIII. Nyugat csoport 11. forduló 

SÁRVÁR FC - III. KER TVE 1 - 2 (1–2) 

„Nagyon fontos volt, hogy két vereség után győzelemmel tudjunk eljönni Sárvárról! Ez 

helyenként egészen jó játékkal sikerült, gratulálok a srácoknak hozzá!" 

 

NBIII. Nyugat csoport 12. forduló 

III. KER TVE - PÁPAI PERUTZ FC 4 - 1 (2–1) 

„Az első 20 percet leszámítva jól és eredményesen játszott a csapat! Gratulálok a srácoknak, 

ez egy remek győzelem volt!" 

 

NBIII. Nyugati csoport 13. forduló 

MOL FEHÉRVÁR FC II. - III. KER TVE 0 - 2 (0–0) 

„Nem tudtuk azt a színvonalas játékot tartani, amit szerdán, a kupameccsen sikerült, ennek 

ellenére sikerült a győzelem, ami a mutatott játék tükrében nagydolog. Örömteli, hogy kapott 

gól nélkül hoztuk le a találkozót, gratulálok a srácoknak a győzelemhez!" 
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NBIII. Nyugati csoport 14. forduló 

III. KER TVE - HEROLD TRANS MÉNFŐCSANAK 3 - 0 (1–0) 

„Az első félórában több nagy helyzetünk is volt, ezekből csak egyet tudtunk kihasználni, utána 

pedig kellett egy kis szerencse is ahhoz, hogy kapott gól nélkül, három rúgott góllal tudjuk zárni 

a meccset. Gratulálok a srácoknak, mert nagy győzelmet arattak, helyenként egészen jó 

játékkal!" 

 

NBIII. Nyugati csoport 15. forduló 

LIPÓT PÉKSÉG SE - III. KER TVE 3 - 3 (1–0)  

„Egy igazi rangadóhoz méltó mérkőzést játszottunk egy remek ellenfél ellen! Természetesen 

csalódottak vagyunk, hogy nem tudtuk folytatni a győzelmi szériát, de az hogy kétszer is két 

gólos hátrányba kerültünk és onnan jöttünk vissza a meccsbe, az a csapat erejét mutatja” 

 

 

NBIII. Nyugati csoport góllövő lista a félszezonban 

  
Név Gólok  

1 ZIMONYI DÁVID 12 LIPÓT PÉKSÉG SE 

2 SILI LUKA 10 III. KER TVE 

3 KOLLEGA KRISZTIÁN 8 ÉRDI VSE 

 

 

Gratulálunk Luka! 
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A III. kerületi TVE házi góllövő listája 

 

HELYEZÉS 
 

NYUGATI 
CSOPORT 

1  SILI LUKA 10 

2  RAJCZI PÉTER 5 

3  RABATIN RICHÁRD 4 

   BORI GÁBOR 2 

   BORVETŐ ÁRON 2 

   KAPRONCZAI GERGELY 2 

   NIKHÁZI MÁRK 2 

   RÉVÉSZ GYÖRGY 2 

   SZALAI VILMOS 2 

   CZVITKOVICS PÉTER 1 

   ERŐS NOEL 1 

   PETNEHÁZI MÁRK 1 

   TÓTH DÁRIUS LAJOS 1 

   

HELYEZÉS  MAGYAR KUPA 

1  RAJCZI PÉTER 3 

2  BALÁZS RICHÁRD 2 

2  KAPRONCZAI GERGELY 2 

   CZVITKOVICS PÉTER 1 

   OROSHÁZI BENCE 1 

   PETNEHÁZI MÁRK 1 
 

 

 

KEMENES SZABOLCS vezetőedző rövid értékelései a Magyar Kupa mérkőzéseiről 

 

Magyar Kupa 6. forduló 

BOGÁCS THERMÁLFÜRDŐ - III. KER TVE GY 0 - 5 (0–1) 

"Elégedett voltam a játékosok hozzáállásával, dominálni tudtuk végig a mérkőzést. Egy kulturált 

ellenfél ellen tudtunk továbbjutni a kupában, gratulálok a srácoknak." 

 

Magyar Kupa 7. forduló 

III. KER TVE - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 5 - 0 (3–0) 

"Nagy Gratula a srácoknak! Aki ma kilátogatott a Nyíregyháza elleni meccsre, az láthatta, 

hogy teljesen megérdemelt volt az ilyen arányú győzelmünk. Támadásban és védekezésben is 

rendben voltunk ma." 

 

 

Még három mérkőzés vár a csapatra 2019-ben 

 

Idén még szurkolhatunk csapatunknak a Kalap utcában, hiszen a tavaszi fordulóból kettőt is 

előrehoztak november végére, az elsőt a Komárom VSE gárdája ellen idegenben, a másodikat 
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viszont itthon játssza le csapatunk 2019. december 1-én a Puskás Akadémia FC II. ellen 13:00 

órától. 

 

A Magyar Kupa következő fordulóján pedig a Vasas FC csapatátát fogadjuk hazai pályán 

2019. december 4-én 12:00 órakor. 

 

 

Gratulálunk felnőtt csapataink minden játékosának és a szakmai stáb minden 

tagjának a kiváló félévi teljesítményhez! 

 

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

  

 

 

 

Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 
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