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Szakmai beszámoló 
a PSN Zrt. Sportiskola által a PMJV Önkormányzat Népjóléti és Sportbizottságától  

kapott támogatás felhasználásához, 2013 
 

 

 1.) ATLÉTIKA                                                                                                                                     

 

Feladatunk az utánpótlás kiválasztása, gondozása és sokoldalú felkészítése. 13 éves kor végén a 

PVSK Atlétikai Szakosztályával kötött együttműködési szerződés alapján szakági csoportokba 

adjuk át az atlétapalántáinkat. 

Kárpátiné Kövesi Enikő részfoglalkozásban 15 fővel, Béliné Fekete Viktória főfoglalkozásban 

kétszer 15 fővel tart edzéseket. Jó időben a PVSK Verseny utca 11. szám alatti rekortán pályáján, 

november 1-től pedig a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnázium és Általános 

Iskola futófolyosójában. A gyerekek edzéslátogatása 85%-os.  

Saját versenyünk fedett pályán a Mikulás-kupa háromtusaverseny a II. kcs. részére, 2x60 fő 

részvételével. A Széchenyi-kupa a III–IV. kcs. részére kb 100 fővel. Fiataljaink háromfordulós 

országos kiírásos Boros Dezső fedett pályás atlétikaversenyen vettek részt Bonyhádon, amelyet 

szoros küzdelemben meg is nyertek. Szabadtéren részt vettünk minden kiírt országos bajnokságon, 

egyéni, váltó-, és összetett versenyen.  

Segítettünk a Várkői-pályán rendezett körzeti és városi diákolimpia és a tehetségkutató verseny 

rendezésében, valamit ösztönöztük minél több atlétánk indulását ezeken a versenyeken.  

A gyermek korosztály versenyrendszerét átalakították. A Sport XXI. Regionális versenyrendszere 

lépett életbe. Itt két terematlétikai, két mezei futó, és három pályaversenyen kell kötelezően 

elindulnunk. Az U13 korosztályunk az eddigi versenyeket megnyerte, az U11 pedig második és 

harmadik helyen végzett. 

A támogatási összegből finanszíroztuk futófolyosó bérleti díját, a versenyekre való utazás és 

nevezés költségeit. Sportolóink fejlődéséhez elengedhetetlen felszereléseket vásároltunk: gerely, 

kislabda, súlygolyó, szöges cipő. 

 

2013-ban elért legjobb (dobogós) eredmények: 

 Diákolimpia 

5 próba : Schwara Anna  I. hely 

 Serdülő pálya OB 

gerelyhajítás:  Schwara Anna  I. hely, súlylökés: Schwara Anna II. hely 

 Összetett OB 

4 próba: Schwara Anna II. hely 

 Fedettpálya  serdülő OB 

távolugrás: Otterbein Laura II. hely 

 Összetett serdülő OB 

4 próba: Otterbein Laura II. hely, Szemes Máté VII.hely, Bedő Enikő IV. hely 

 Diák Olimpia 

magasugrás: Kárpáti Enikő II. hely 

 Váltó OB serdülő leány                                 

4x100m  IV. hely, 4x600m  VI. hely 

 Összetett csapatbajnokság: IV. hely                       
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 2.) HEGYIKERÉKPÁR (DOWNHILL) 

 

2013-ban a fő célunk az volt, hogy a pécsi kerékpársport versenyzői újra bekerüljenek az országos 

összetett lista elejére. Úgy gondoljuk, hogy ez sikerült!  

Mindig is fontosnak tartottuk a tömegsport-rendezvényeket, ahol ebben az évben is többször 

megjelenhettünk a nyilvánosság előtt. 

Alkalmunk volt részt venni és hatékonyan közreműködni az alábbi rendezvényeken: 

Január :       Hegyre fel!  tömegsport rendezvény 

Március:     Koch Valéria Iskolaközpont Sportnap tömegsport rendezvény 

                   Biokom Erdőtakarítás a Mecseken civil szervezésű rendezvény 

Április:       Hauni Kerékpárverseny tömegsport rendezvény 

                   Vivicita Városi futóverseny tömegsport rendezvény 

Május:        Szellemvárosi dirt park pályaépítése elkezdődött 

Június:        Rendőrségi Ügyességi és kerékpárverseny tömegsport rendezvény 

Tavasszal kezdődött a Magyar Kupa sorozat XCO szakágban, ahol sikerült minden versenyen 

elindulnunk. Veszelka Gergő, Szabó Melinda és Wawra Nándor által minden alkalommal dobogós 

helyezéseket értünk el. 

Ezzel egy időben megkezdődött a Top Maraton verseny sorozat is, ahol szintén több alkalommal 

dobogós helyezést szereztünk, Nedjakov Balázs által. 

A nyár eljövetelével elindultak a Downhill versenysorozatok is, ahol mindig magas versenyzői 

létszámmal vettünk részt. Az Eplényi OB-n sikerült több dobos helyezést is elérnünk: Halász 

Norbert, Mischl Ákos és Jelenszky Bálint jóvoltából. 

Ősszel hatékonyan részt vettünk a 12 órás Harkányi Országúti versenyen, mint szervező és 

versenybírói testület egyaránt. Emellett elhoztuk az egyik dobogós helyezést is Wawra Nándor 

versenyzőnk részvételével. 

A Maraton sorozat bölcskei versenyén az összes cross-country-s versenyzőnk elindult, így 

mindhárom kategóriában újra dobogóra állhattunk. 

 

A pályázati támogatásból a Magyar Kerékpársport Szövetséghez fizettük be a nevezési és liszensz 

díjakat, valamint sportolóink versenyeztetését finanszíroztuk. 
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 3.) JÉGKORONG 

 

A 2012-13-as szezont a Mini csapattal a középmezőnyben zártuk. 

A VUB vegyes csapattal csoportunkban a 3. helyen végeztünk, de sajnos az osztályozóra a saját 

rendezésű Mini kupánk miatt nem tudtunk elmenni. 

Februárban létrehoztunk egy Szuper Mini csapatot, ők majd 2013-14-es szezonban kezdenek 

versenyezni. 

Márciustól október közepéig szárazedzéseket tartottunk, közben augusztusban Csíkkarcfalván, 

ideális körülmények között edzőtáboroztunk egy hetet. 

A 2013/14-es bajnoki idényben két bajnokságban is indulunk: a Szuper Miniben, illetve a VUB 

U12-ben.  
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 4.) KAJAK-KENU 

 

Idén is, mint az elmúlt években, a téli felkészülés, az alapozás szárazföldi ideje után, márciusban 

tértünk vissza Orfűre, a vízi edzések helyszínére. 

A Pécsi tavat, a versenyeken kívül, kétszer hagytuk el, mikor is edzőtáboroztunk. Először a 

horvátországi Neretva folyón és torkolatánál, az Adrián töltöttünk 9 napot, mikor még erős hidegek 

voltak hazánkban. Másodszor, a versenyszezont megelőzően Szolnokon, egy országos versenypálya 

mentén táboroztunk az Alcsi szigeten, ahol pálya-specifikus munkát is tudtunk végezni. A nyár 

beálltával, az iskola végeztével szinte kiköltöztünk Orfűre, hétfőtől szombatig egész napokat 

töltöttünk a vízitelepen és a tavon. 

Turiszitkai Központunk, az idényben egész napos nyitva tartással várta látogatóit. Rendeztünk két 

sárkányhajóversenyt, amelyek sikere, látogatottsága kiemelkedő volt. Céges rendezvényeknek, 

csapatépítő tréningeknek és iskolai osztálykirándulásnak adtunk otthont. 

Visszatérve a versenysportra, a sok munka meghozta gyümölcsét, hisz nemcsak a hazai 

versenyeken, hanem nemzetközi porondon is szerepeltünk, ráadásul sikeresen. Felnőtt sikereken túl 

(Fodróczi Vilmos 5 és 6. helye az Universaidén) a nyár végén, Csehországban, Racicében rendezték 

az ORV-t, az Olimpiai Reménységek Viadalát. E versenyre a magyar bajnokságon elért 

eredményével jutott ki Szigethy Virág, ahol egy bronzérmet szerzett női kenu 200 méteren. (Virág 

édesapja 20-25 évvel ezelőtt hasonló örömöket szerzett már a pécsi kajak-kenu sportnak, hisz 

válogatott kenus volt nemzetközi eredményekkel...) 

Virág  nemzetközi sikerén túl, válogatottságot érően teljesített a hazai versenyeken Czakó Dorina, 

aki idén még nem jutott ki külföldi viadalra, de már a magyar keret tagja lett. 

Az említett sportolókon kívül a többi utánpótlás versenyzőnk is sikeresen szerepelt, remélhetőleg 

jövőre tovább növeljük válogatottjaink számát. Ahogy átlagosan, idén is 11 hazai megmérettetésen 

vettünk részt, köztük régiós viadalokon, diákolimpián, vidék- és országos bajnokságon, keretfeltöltő 

válogatón. Már az idény elején látszott, nem lesz rossz év, egyre jobban teljesítettek sportolóink. A 

vidékbajnokságról a csapat nagy része bejutott az országos bajnokságra, ahol sok bajnoki pontot 

sikerült gyűjteni. 

Az év főversenye után, egy hetes kenutúrára vittük sportolóinkat a Sziget közbe, ami - bár az 

időjárás nem volt túl kegyes - nagyon jól sikerült. A túrázás után, kaptak még két hét pihenőt a 

gyerekek. Augusztus utolsó napjaiban ismét elkezdtünk edzeni, játékosan, könnyű munkával. 

Az iskola beköszöntével egyre fokozottabban terheltünk őket már mi is, hisz hátra volt még néhány 

kisverseny és keretfeltöltő, melyen Czakó Dorina tudott a keretbe kerülni. 

Az októbert még Orfűn töltöttük, majd novembertől tornaterembe, uszodába vonultunk, hogy 

megkezdjük a téli alapozást. 

 

A kajak-kenu szakosztály 2013-ban az sportbizottsági támogatást sporteszközök (így kajakok, 

kenu- és kajaklapátok, kondicionáló eszközök) beszerzésre, sportággal összefüggő utaztatás 

(versenyek, edzőtábor) finanszírozására fordította, ezúton is köszönve. 
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 5.) KÉZILABDA 

 

 

Pécs a város jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek 

keretében kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel valamint a versenysporttal is. 

A célok megvalósulásáért kézilabdában teljes körű az együttműködés a város, az egyetem és a PSN 

Zrt. között. Fent nevezett szervezetek együtt vállalnak szerepet a kézilabda-szakosztály 

működtetésben. A PSN Zrt. több szakosztályt működtet, amelyek között – mind eredményesség, 

mind létszám tekintetében – jelentős szerep jut a kézilabda-szakosztály fiú és lány szakágának. 

 

Fiú utánpótlás szakág 

Az előző időszak néha túlságosan is figyelemelterelő tényezői után az idén szeptembertől Kovács 

Gábor új szakágvezető kinevezésével új időszámítás kezdődött fiú kéziseinknél. 

Partneri szerződést kötöttünk a Jurisics Miklós Általános Iskolával és az Árpád Fejedelem 

Gimnáziummal, újabb bázisokkal gazdagítva a sportágat. 

Ugyancsak megújult a szivacskézilabda is, amely immár PSN Zrt. – BMKSZ Megyei Bajnokság 

néven folyik. Szeptember óta a fiú utánpótlás szakág 150-160 gyereket foglalkoztat. Csapataink a 

szivacskézilabda korosztályokban két fronton is versenyeznek, kiváló felkészülési lehetőségként a 

januárban kezdődő ERIMA országos bajnokságra. Ugyancsak szivacskézilabdázóink a horvát 

Valpovóban nemzetközi tornán vettek részt Harmat Tamás és Homonnay Dávid vezetésével, ahol 

az előkelő 3. helyet szerezték meg. U13-U14-es csapataink november végén abszolút sikerrel vették 

az első fordulót Komlón.  

Minden korcsoportunk elindult a siklósi Kanizsai-kupán, ahol szivacskézilabdázóink 1., illetve 3. 

helyet szereztek, U11-U12 és U13-U14-es csapataink pedig két ezüstérmet gyűjtöttek be a 

Tatabánya csapatai mögött Papp Márk és Koleszár György vezetésével.  

 

Leány utánpótlás szakág 

Az elmúlt évek sorozatos rossz döntéseinek következtében a leány kézilabda szakágban 

katasztrofális helyzet alakult ki. Ebből a szinte reménytelen helyzetből próbáltunk olyan szervezeti 

illetve személyi döntéseket hozni, amivel stabilizálni próbáltuk a szakosztály helyzetét, illetve 

megteremteni a jövőbeli stabilitás alapjait. Ennek érdekében tisztáztuk az edzők feladatait, a 

standard edzéshelyeket és edzésidőket alakítottunk ki, s jelentős létszámnövelésbe kezdtünk. A 

rendszeres versenyeztetés érdekében csapatot neveztünk az OSB küzdelmeire (annak ellenére, hogy 

csak 3 normál korú sportolónk volt, a többiek 2-4 évvel fiatalabbak), versenyeire. Eredményekről a 

jövőben akkor tudunk beszámolni, ha a meglévő gyermekeinket meg tudjuk tartani, s részükre a 

felkészülés feltételeit és folyamatos versenyeztetésüket biztosítani tudjuk. 
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 6.) KOSÁRLABDA 

 

Fiú kenguru csapatunk a 2012/13-ban az országos „kenguru” bajnokságban szerepelt. A 8 fordulós 

alapszakaszt követően 14 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyen jutottunk be az országos 

döntőbe a dél-dunántúli régióból.  

Az alapszakasz során olyan riválisokat sikerült legyőznünk, mint a Kaposvár, Fehérvár vagy a 

Dombóvár, amelyekkel az elmúlt években még nem igazán tudtuk felvenni a versenyt a legfiatalabb 

korosztályban. 

Az országos döntőn, júniusban Szolnokon az ország 16 legjobb csapata vehetett részt. A döntőn már 

minden szempontból csak a részvétel volt a fontos, hiszen a szövetség döntése alapján a legfiatalabb 

korosztályban még nem hirdetnek végeredményt. Az eredmények alapján elmondható, hogy 

jogosan voltunk ott a legjobb 16 között. 

2013 szeptemberétől Kilián Balázs vette át a kenguru csapat irányítását, reméljük, a jövőben ő is 

szép sikerekről tud majd beszámolni. 
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 7.) RÖPLABDA 

 

 

A 2012/2013-as bajnokság tavaszi idényében az NB I-es felnőttcsapat kötelező utánpótlását adtuk, 

versenyeztünk az NB I-es junior, az országos serdülő és gyermekbajnokságban is. Összes csapatunk 

az alsóházban végzett. Az általános, és a középiskolai megyei diákolimpián nyertes iskolai 

csapatokat jórészt a mi játékosaink alkották. 

A nyári strandröplabda-idényben utánpótlás korú versenyzőink részt vettek több 

versenyrendszerben és kupán, fő versenyük a Somogy Megyei Körverseny volt – Balassa Béla, 

Balla Róbert, Bruder Balázs és Fodor Dániel rendszeresen indultak ezeken. A csoportkörből 

többször továbbjutottak, így a nyolcas táblán pontszerző helyen végeztek, néhányszor sikerült 

dobogóra állniuk. 

A 2012/2013-as bajnokság őszi idényében, azaz jelenleg a tavalyihoz hasonló rendszerben 

versenyzünk. Létszámunkat igyekszünk növelni, a lyukas korosztályokat évről évre alulról és 

oldalágról feltölteni.  

Munkánk első eredményei már látszanak, serdülő korosztályunk például az ifjúsági bajnokságban 

tudott két mérkőzést nyerni. A VANNET PTE-PEAC felnőtt NB I-es csapatában két junior korú 

kerettag is van, közülük egy rendszeresen játéklehetőséget is kap. Ezekről az alapokról indulva, a 

PSN Zrt. Sportiskola és a PTE-PEAC együttműködésében jövőre még tovább szeretnénk növelni a 

létszámot, előkészítő csoport, komplett gyermek, serdülő és ifi-junior csapat működtetésével, 

továbbá több korosztályban is újraindítani a Pécs városi bajnokságot. 

2013-ban nagy segítséget jelentett számunkra a Népjóléti és Sportbizottság támogatása, amelyből 

finanszírozhattuk a terembérleti, utazási, nevezési és játékvezetői költségeinket, az utánpótlás 

röplabda mérkőzések és edzések alkalmával. 
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 8.) RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA 

 

2013-ban a Pécsi Korcsolyázó Egyesültben 10-12 gyorskorcsolyázó készült a versenyekre. Tagjaink 

között van Burján Csaba révén olimpiai kerettag, valamint 3 leány, Tóth Tímea, Matyók 

Adrienn, Bornemissza Zsuzsanna, akik az utánpótlás válogatott tagjai. 

Januárban Burján Csaba a válogatott tagjaként az 5000 méteres váltóban bronzérmet nyert az Eb-n 

Svédországban, valamint ugyancsak a váltó tagjaként szerepelt a vb-n is. Tóth Tímea részt vehetett 

az EYOF-on, Matyók Adrienn pedig kiutazhatott a junior Európa-kupára, ahol 777 méteren 

bronzérmet szerzett, valamint korosztályában országos bajnokságot nyert.  

Mivel Pécsett a jégpálya nem tart nyitva egész évben, ezért rendszeres fővárosi edzéseket 

szervezünk, ezen kívül részt vettünk 3 egyhetes edzőtáborban Orfűn, Parádsasváron és Budapesten. 

A sikeres nyári felkészülés után már eddig 13 versenyen indultunk. Burján Csaba részt vett 

Világkupákon valamint az olimpiai kvalifikáción, ahol csak egy hajszálon múlott a magyar váltó 

kvalifikációjának kivívása. 

Matyók Adrienn pedig korosztályában megnyerte a Mikulás-kupát és 8., kvótát érő helyen áll a 

junior Európa-kupa selejtező sorozatában. 
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 9.) SPORTLÖVÉSZET 

 

2012-ben értünk a londoni olimpiai ciklus végére, így az éves tervezésnél és a felkészülésnél is 

ehhez a főversenyhez igazítottuk a munkát. Felkészülésünk fő célkitűzése mindkét számban az 

olimpiai döntős szereplés elérése volt. Végül kimagasló 6. helyezéssel sikerült zárnunk az Olimpiát. 

Az egyszemélyes szakosztály, azaz Csonka Zsófia olimpia utáni éve nem indult könnyen. Alapozás 

közben megsérült, aminek a pontos felderítése és konkrét kezelése egészen májusig tartott orvostól 

orvosig járva, végül egyértelművé vált: épp a lövészet szempontjából legfontosabb izmokat érte 

részleges szakadás, amely erőteljes és kiterjedt gyulladással egészült ki. Teljes pihenőt kellett 

tartania, így a vegyes szezont kénytelen volt kihagyni.   

A kezelés a mai napig tart, állandó ingázást jelentve Pécs és Budapest között, hiszen válogatott 

kerettagként az olimpiai csapat szakemberei felügyelik gyógyulását.  

Azonban bízva a teljes felépülésben, néhány hete elkezdte a felkészülést. Örök optimizmusa sokat 

segített Zsófinak abban, hogy még ilyen jelentős –majd’ egy évnyi- kihagyás után is a legjobbat  

hozza ki a helyzetből; ahogy a sportág is megújult új versenyszabályaival, úgy Zsófi is kénytelen 

volt új alapokra helyezni a munkát. De keményen dolgozik, hogy a 2014-es év  kiemelt versenyén, 

az őszi világbajnokságon a legjobbak között legyen és jegyet válthasson a riói olimpiára. 

 

Nagy segítséget jelent, hogy 2013-ban is részesülhettünk támogatásban, a sérülésekkel tarkított 

idény ellenére. A tényleges felhasználás emiatt a 2014-es év első hónapjaira került át, ezért is 

kérvényeztük a Csonka Zsófia felkészülésére elnyert 1,5 milliós összeg felhasználási határidejének 

meghosszabbítását. 
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 10.) SZERTORNA és RITMIKUS GIMNASZTIKA 

 

A diákolimpiai versenysorozaton (városi, megyei, országos elődöntő) kívül a Várkői Gyermektorna 

Fesztivál és a 9. Torna Gála PSN Zrt. általi megrendezése jelentette a megye tornászainak a 

versenyzési lehetőséget. Óvodáskortól 14 éves korig mutatják be gyakorlataikat talajon, ugrásban, 

gerendán és gyűrűn.  

A diákolimpiai versenysorozaton 5 csapatunk indult. Ebből az I-II. korcsoportos leánycsapatunk és 

Szenner Zsófia egyéniben is az országos elődöntőn az előkelő 6. helyet szerezte meg. A helyi 

versenyeken csapatban és egyéniben is sok érmet, helyezést értünk el.  

A diákolimpiai versenytorna mellett kiválasztó és előképző bázis vagyunk a városban működő 

egyesületek számára. Az általunk nyújtott előképzettség máshol is hasznosítható, így jó alapot jelent 

más sportágak versenyszerű űzése esetén a jó eredmények eléréséhez. Ebben az esztendőben az 

atlétika, a labdarúgás, a szivacskézilabda, a kajak-kenu, a gyorskorcsolya sportágakat erősítik 

tanítványaink, akik a városi sportrendezvényeken, egészségnapokon, helyi programokon is 

fellépnek.  

 

 

Ritmikus gimnasztika csoport 

 

A város számos óvodájából érkeznek hozzánk gyerekek, 3-tól 7 éves korig.   

Mivel nagyon fiatal korosztályról van szó, elsődleges feladatunk a rendszeres edzésrészvételre 

szoktatás, a sportág megismerése, megszerettetése. Elsajátítják a torna alapjait, megismerkednek a 

ritmikus gimnasztika kéziszereivel, testtechnikai elemeket tanulnak. Nagy sikere van a zenés 

gimnasztikának, sokan érdeklődnek a szertorna, a művészi torna és a ritmikus gimnasztika iránt. 

Ritmikus gimnasztikában a tornánál több lehetőségük van versenyzésre, mivel ebben a 

korosztályban már szövetségi versenyeket is rendeznek. A Suli-olimpia döntőin már évek óta 

rendszeresen indulunk, az idén Gál Zsófia, Szerényi Kata, Póta Vivien, Varga-Lamprotette Liza 

csapatban a Regionális döntőn első helyen, az országos döntőn 3. helyen végeztek. Jövő évi célunk 

a Vidékbajnokságon való részvétel az egyéni, illetve együttes kéziszercsapatban.  

 

Mindkét csoport számára nagy segítséget jelent a pályázati támogatás a torneterem bérleti díjak 

kifizetésénél, versenyekre utazásoknál, valamint a sportszervásárlásoknál. 
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 11.) TÁJFUTÁS 

 

A szakosztályban két edző, Vonyó Péter és Viniczai Ferenc dolgozik két csoporttal és közel 40 fős 

létszámmal. 2013 fő célkitűzése az összetett bajnoki első helyezésünk megtartása volt, a PVSK 

tájékozódási futó szakosztályával együttműködve. 

A tavaszi versenyidőszak egyik legfontosabb hónapja volt május, amikor az országos diákolimpia 

kiemelt figyelmet kapott. Ez a verseny nagyon jól sikerült, Baranya versenyzői 4 egyéni 

győzelemmel és mindkét váltó megnyerésével tértek haza, emellett a női kettes csapat a 2. helyen 

végzett. Mindezek mellett a legeredményesebb iskola címet a Szent Mór Iskolaközpont versenyzői 

hozták haza. 

A PSN Zrt. versenyzői júniusban két bajnoki címet szereztek az N14 korosztályban. Egyéniben 

Szuromi Hanga nyert, Pataki Réka ezüstérmet szerzett. Váltóban a bajnoki címet Szuromi 

Hanga, Pataki Réka, Viniczai Judit összeállítású váltóval nyertük.  

Szeptemberben a rövid távú OB-n és a Pontbegyűjtő csapatbajnokságon bajnoki címet szereztek a 

PSN Zrt. versenyzői: az N14 korosztályban Szuromi Hanga, Pataki Réka Dalida, Viniczai Judit. 

Októberben két egyéni bajnoki címet szereztünk: Pataki Réka Dalida az N14 korcsoportban, 

Kovács Barnabás az F14-ben nyert bajnoki címet, az N14-es csapatunk ezüstérmes lett, valamint 

az egyesületi váltókban versenyzőink a PVSK-val közös csapatban bajnoki címet szereztek. 

Az ifi és serdülő Eb-n is a remekül szerepeltek versenyzőink a 16 női korosztályban a PVSK-s 

Viniczai Csengével kiegészülve a válogatott legeredményesebbjei voltak.  

Egyéni 13. helyet szerzett Szuromi Hanga, de a váltóban Pataki Rékával feltették az i-re a pontot 

azzal, hogy az ezüstéremmel tértek haza.  

Összességében 6 bajnoki címet nyertünk a 14 évesek korosztályával és sok, dobogós illetve 

pontszerző helyet szereztünk, ami 99 bajnoki pontot jelentett ebben az évben. 

Az összetett bajnoki pontversenyben a PVSK-val közösen minimális, egy pontos különbséggel (452 

ponttal) az maradunk le az első helyről nyolc év után először, de ez az eredmény is felért egy 

győzelemmel.  

A támogatási összeget a versenyeztetésre fordítottuk: sportolóink utaztatását, nevezését, étkezési- és 

szállásköltségeit tudtuk finanszírozni. 
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 12.) ÚSZÁS 

 

Az olimpia utáni általában nem a nagy megmérettetések éve. Minden versenyző, aki az előző 

ciklusban csúcsra járatta magát, ilyenkor kicsit „megpihen”. Ez a szakosztályban úszó válogatott 

kerettagjainkra is jellemző volt. Ám máris Rióra figyelve ebben az évben sem szégyenkezhetett 

szakosztályunk az eredményeink alapján.  

Idén országos bajnokságon Financsek Gábor 2 egyéni, és 1 váltószámban lett bajnok, továbbá több 

második és harmadik helyezést gyűjtött. Vidékbajnokságon több számban is eredményes volt, és 

nemzetközi versenyeken is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A legnagyobb meglepetést talán 

Sánta Adrienn 50 gyorson szerzett elsősége okozta a felnőtt magyar bajnokságon.  

Nagy durranás volt a novemberben megrendezett Országos Rövidpályás Bajnokságon, hogy 

ificsapatunk megnyerte a 4x50-es vegyes váltót. Csapattagok: Kolmer, Financsek, Kenderesi, 

Rozanovic. 

Korosztályos versenyzőink is szép eredményeket mondhatnak magukénak. Kenderesi Tamás 

második lett a korosztályos bajnokságon, és csapattagként nyert a 4x50m-es vegyes váltóval. A 

Heraklész-válogatottal Szatnik Gergő szép eredményeket ért el a Vidékbajnokságon, korosztályos 

bajnok lett.  

A legfiatalabb versenyzőink is már bontogatják az „úszóhártyáikat” és jó eredményeket értek el a 

különböző versenyeken. Kovács Bálint és Várkonyi Gergő eredményes versenyzésükkel 

bekerültek a fiatalok régiós válogatottjába.  

Paraversenyzőink sem unatkoztak az idén. Meilinger Csaba a vb-n hétszer is úszott döntőben, 

egyéb nemzetközi versenyeken is mindig helyet követelt magának a dobogó valamelyik fokán, és 

OB elsőségét is megőrizte. Konkoly Zsófia fiatal kora ellenére korosztályos bajnokságot nyert, és 

több számban pedig jó helyezéseket ért el. Paraúszó csapatunk válogatott versenyzővel növelte 

létszámát. Gyöngyösről igazolt hozzánk Rácz Nikolett, aki tagja volt a vb-7. helyezett magyar 

válogatott váltónak. 

 

A PSN Zrt. úszói sokat köszönhetnek a Sportbizottság támogatásának. A versenyeztetés, utazás, 

nevezés, szállás és étkezés költségei nagyon magasak a több, mint 70 fős versenyzői bázist tekintve, 

amelyet e pályázat adta lehetőségekkel élve tudunk megteremteni sportolóink számára. 
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 13.) VÍVÁS 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan több szervezet vett részt a pécsi vívósport működtetésében: a PSN 

Zrt., a Pécs Város Vívó Sportjáért Alapítvány, a PTE-PEAC és a Pécsi Református Egyházmegye. 

Emellett létfontosságú segítség a Sportbizottság támogatása. 

 Jelentős előrelépés volt a szervezett formában és rendszeresen látogatott Heraklész-keretedzések 

látogatása, amit a PSN Zrt. biztosított egész évben. Alkalmanként a tatai edzőtábor vívó szakmai 

munkájába való integrálódása is segítette vívóink fejlődését. Jelenleg akár 44 páston is folyhat a 

munka, ez azt jelenti, hogy edzésidőben folyamatosan 88 vívó vívhat szabályos páston Pécs 

városában, ez az országos átlagnál is jobb. Szakember kérdésében folyamatos a hiány, de sok 

munkával igyekszünk ezt pótolni. 

 A 2012/2013-as évad az egyik legsikeresebb év Pécs város vívótörténetében. Universiadén, 

Világkupákon, európai körversenyeken indultak versenyzőink a hazai versenyrendszerhez szorosan 

kapcsolódva. Ennek eredményeként a budapesti Eb-n és a porecsi vb-n érmes eredmények 

születtek. Ezt a fantasztikus eredményt - elsősorban Peterdi András és Berta Dániel remeklésével - a 

helyi és az összevont szakmai munka koordinálásával tudtuk elérni. 

A 2013-2014-es évadban két vívóval szeretnénk kontinens-, illetve világbajnokságon részt venni. 

Felnőtt kategóriában olimpiai kerettagság, valamint a riói olimpiára való kikerülés a cél. 

 

A szakág 2013-as dobogós eredményei, helyezései: 

Országos Bajnokság: 

Berta Dániel Junior egyéni 1.hely 

Tóth Gergely Kadett egyéni 6. hely 

Molnár Levente Kadett egyéni 8. hely 

Európa Bajnokság: 

Berta Dániel U23 egyéni 13.hely 

Tóth Gergely Kadett egyéni 6. hely 

Berta Dániel Junior csapat 2.hely 

Berta Dániel U23 csapat 2.hely 

Tóth Gergely Kadett csapat 1. hely 

Világbajnokság: 

Berta Dániel Junior egyéni 9.hely 

Berta Dániel Junior csapat 2.hely 

Universiade: 

Peterdi András egyéni 14. hely 

2012-2013-as Pontszerző verseny: 

Berta Dániel Junior 1. hely 

Tóth Gergely Kadett 3. hely 

Öhlmüller Sarolta Kadett 3. hely 

 

A fenti eredmények köszönhetőek a folyamatos versenyeztetésnek, a rendszeres, havi kétszeri 

keretedzésen való részvételnek, edzőtáboroknak és a kiegészítő edzéseken való részvételnek (úszás, 

aerobik, spinning), amelyek nem valósulhattak volna meg a Sportbizottság támogatása nélkül. 
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 14.) VÍZILABDA 

 

Ha 2012-re azt mondtuk, hogy 3 korcsoportban az országos bajnokság felsőházába kerüléssel és a 

Vízvári serdülő kupa bronzérmével sporttörténelmi év volt, akkor büszkén számolhatunk be róla, 

hogy 2013-ban tovább írtuk a pécsi vízilabda sikerkönyvét. 

A 2012-13-as szezonban ugyanis a PSN Zrt. Pécs serdülő korosztályos csapata (1996 és fiatalabb) a 

serdülő országos bajnokság 2. helyén végzett. Az egész szezonon át tartó fantasztikus egyéni 

teljesítmények mellett a siker legnagyobb záloga a csapategység volt.  

Ne feledkezzünk meg azonban az ifjúsági csapat teljesítményéről sem! Ez a csapat – a már említett 

serdülő korosztályra épülve – az országos ifjúsági bajnokságban az előkelő 7. helyen végzett, 

amivel nagyban hozzájárul mindhárom korosztály számára a felsőházban maradáshoz. Összesített 

eredmények alapján (ifjúsági, serdülő és gyermek) kialakult sorrendben ugyanis így a PSN Zrt. a 8. 

helyen végzett, amivel alanyi jogon, kvalifikációs bajnokságon történő részvétel nélkül maradtunk 

bent a Magyarország legjobb 12 csapatát tömörítő felsőházban. 

Válogatott játékosaink folyamatosan jól teljesítenek a korosztályos magyar csapatokban. Az 1997-

ben született Csaba Márton kiváló teljesítményével csak az utolsó rostán esett ki az 1996-os 

születésűek (1 évvel idősebbek) ifjúsági válogatottjából. Az 1997-es válogatottban pedig pécsi 

gerincként Csabán kívül Lajkó Márton, Sólyomvári Márton és Vörös Tamás is meghatározó 

csapattag. 

Taglétszámunk folyamatosan bővül, az elmúlt években elkövetett esetleges rendszerbeli hibákat az 

alsóbb korosztályokban igyekszünk kijavítani, hogy továbbra is a PSN Zrt. legyen a magyar 

vízilabda egyik legnagyobb és legeredményesebb vidéki fellegvára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


