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Tavaly ősszel a TAO-s pályázati rendszer létrejöttével új lehetőség nyílt az öt látvány-csapatsportág 

anyagi helyzetének javítására. Ennek hatására jelentősen átalakultak Pécs város érintett 

sportszakosztályainak lehetőségei. 

 

1.) Létszámnövekedés 

 

2011-ben a Mecsek LSE szupermini és mini vegyes csoportját átigazoltuk a PSN Zrt. Jégkorong-

szakosztályába. Ez a szakosztály ekkor 12 játékost számlált. A jeges edzések beindulásakor ebből 

ketten lemorzsolódtak. 

 

 
 

Az őszi korcsolya-tanfolyamról azonban sikerült újabb két játékost leigazolni. A januári korcsolya 

tanfolyamról még három játékost sikerült leigazolnunk, így bővült a létszámunk 15-főre. Közben 

július 1-től átigazoltuk a vegyes szakosztályunkat is és így újabb 10-12 fővel bővül a létszámunk. 

További három gyermek csatlakozására is számítunk – a legfiatalabb korosztályból. 

 

2.) Bajnoki és kupaszereplés, utazás vidéki tréningekre 

 

Elindult a bajnokság, ahol, miután éppen a TAO-forintok jóvoltából biztossá váltak a feltételek, már 

több kupán való részvételt tudtunk megcélozni. 

Ezek az alábbiak voltak:  

     - 2011 decemberében részt vettünk egy B-csoportos kupán Szekszárdon 

     - 2012 februárjában C-csoportos kupán Budapesten 

     - 2012 márciusában B-csoportos kupán Kaposváron 

     - 2012. március 30-án pedig mi rendeztünk Kaposváron egy C-csoportos kupát. 
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Közben játszottunk edzőmeccseket a Szekszárddal és a Bajával. Az általunk rendezett kupa előtt 

sokszor jártunk Kaposvárra edzeni, mivel nálunk március 10-én bezárt a pálya. Mindez – ismerve 

az utazás költségeit és a pályabérleti díjakat - eléggé megterhelte költségvetésünket. 

Újabb előrelépés, hogy 2012 áprilisától október közepéig heti két alkalommal szárazedzéseket is 

tartunk a gyerekeknek, ahol atlétika és gimnasztika mellett floorballozunk, focizunk és rögbizünk 

is. Szakmai indokok alapján pedig szeptembertől (saját pályánk októberi megnyitásáig) hetente 

elutazhatunk Kaposvárra tréningezni. 

 

  

 
 

 

3.) Javuló eszköz- és felszerelés-állomány 

      

A TAO-bevételek jóvoltából a gyermekek – korábbi meglehetősen mostoha – felszerelés-

állományában is ugrásszerű javulás következett be. 2012 januárjában a gyerekeknek teljes garnitúra 

új védőfelszerelést, mezeket, sportszárakat tudtunk vásárolni – az egységesedő képpel nem kis 

mértékben a csapat „közösségi tudatának” formálását is elősegítve, egyben a látványos fejlesztéssel 

a Jégpályára járó gyerekek közül reményeink szerint további híveket toborozva a sportágnak. 


