
PSN Zrt. Sportiskola 

2015-ös évzáró díjátadó gála, 

2016. 01. 20. 

 

 

1., AEROBIK 

 

Sportolók: 

 

BALI DÁNIEL  
Világkupa 1. hely, Tokió – felnőtt sportaerobik vegyes páros  

Európa Játékok 1. hely, Baku (Azerbajdzsán) – felnőtt sportaerobik csoport  

Európa-bajnokság 1. hely, Elvas (Portugália) – felnőtt sportaerobik nk. rangsor  

Európa-bajnokság 2. hely, Elvas – felnőtt sportaerobik férfi egyéni 

 

MAZÁCS FANNI  
Európa-bajnokság 3. hely, Elvas (POR) – felnőtt aerodance csoport 

Hun Open 3. hely – felnőtt sportaerobik női egyéni 

 

ÁKOSHEGYI DÓRA, 

BALI BIANKA, 

JORDÁN DORKA,  

 

MUDIK FANNI,  

OSTROSICS RÉKA,  

SZABÓ BABETT 
Országos bajnokság 3. hely – utánpótlás 2. korcsoport, sportaerobik trió  

és csoport 

Hun Open döntős helyezés – utánpótlás 2. korcsoport, sportaerobik trió  

és csoport 

 

Edzők: 

Réfi Eszter (csak felolvasni) 

Horváth Beáta (kis serleg + bor) 

Fáy Krisztina (kis serleg + bor) 

Ludmann Fanni (kis serleg + bor) 

 

 

Éves beszámoló: 

 

A szakosztály életében 2015-ben rengeteg változás következett be, amelyek mind 

pozitív irányba befolyásolták a működést. 

 

2015 januárjában teljes mértékben a PSN Zrt. Sportiskola részévé vált, amely a 

korábbi állapotokhoz képest jóval biztosabb hátteret jelent. Az új edzéshelyszínnel és a 



felkészüléshez rendkívül fontos versenytalaj megvásárlásával jelentős szakmai 

előrelépést sikerült elérni. 

A sportolói létszám folyamatosan bővül, jelenleg 140 főből áll – az óvodásoktól a 

felnőtt válogatott versenyzőkig. 

 

2015-ben a szakosztály közel 60 sportolója vett részt különböző megmérettetéseken: 

diákolimpián, Magyar Kupa- és nemzetközi open versenyeken, az Európa Játékokon, 

világkupákon, Európa-bajnokságon. 

 

Ezekről a sportolók rendkívül sok éremmel és értékes helyezéssel tértek haza. A 

magyar aerobiksport két sportágtörténeti sikert könyvelhet el 2015-ben, amelynek a 

PSN Zrt. aerobik szakosztálya is részese volt.  

 

Az egyik az I. Európa Játékokon szerezett magyar aranyérem, a másik pedig a 

portugáliai Európa-bajnokságon szerzett elsőség, ahol Romániával holtversenyben 

sikerült az élen végeznünk. Ezért azért kiemelkedő, mert ott teljes felnőttválogatott 

teljesítményét veszik figyelembe az eredmény kiszámításánál.  

 

Az 5 eredményből, 3-ban volt érdekelt a PSN Zrt. Hasonló jó eredmények még nem 

születtek a sportág történetében. 

 

A szakosztály edzői társadalmai munkában részt vesznek a szakági sportszövetség 

működésében, illetve hazai és nemzetközi bírókként is igyekeznek képviselni 

városunkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATLÉTIKA   

 

Sportolók:        

 

U23 korosztály: 

HALÁSZ ÁDÁM 
félmaratoni ob 3.  

10 000 m ob 3. hely 

 

Felnőttek: 

FAZEKAS MILÁN 

mezeifutó ob-csapat 2. hely 

 

BAUMHOLCZER MÁTÉ 

mezeifutó ob csapat 2. hely       

 

Juniorok: 

PAPP ATTILA  

Junior ob 110 m gátfutás 4. hely 

 

Ifjúságiak: 

SZEMES MÁTÉ 

Ifjúsági ob 100 m síkfutás 3. hely 

 

Serdülők: 

OTTERBEIN  LAURA  
összetett ob 3. hely 

 

KÁRPÁTI  ENIKŐ  
ob, magasugrás 4. hely 

       

Újoncok: 

DOMBI VIKTÓRIA 
Fedett pályás ob, 2 km gyaloglás 3. hely 

 

Gyermekek 

GARAMVÖLGYI PETRA 

Sport 21. program, 60 m síkfutás 1. hely 

SKRIVÁN BÍBOR 

gyermekválogatott, Varsó, 60 m 2. hely 

 

Edzők: 

Fogarasi Sándor  

Béliné Fekete Viktória 

Kárpátiné Kövesi Enikő  

Tarnóczi Tamás 



 

 

Éves beszámoló: 

 

Létszám: a szakosztályban 86-an versenyeznek, 90%-uk utánpótláskorú fiatal.                                                                                                                                                                                                                   

 

Edzők:  

Fogarasi Sándor (távfutás) vezetőedző,  

Béliné Fekete Viktória (vágta, gát és up. edző), 

Kárpátiné Kövesi Enikő (ugró szakág és up. edző)  

 

2015 eredményei: 

 

- A jelenlegi szakmai felállásban januártól működünk, feladatunk az volt, hogy 

távfutás, vágta, gát és ugró szakágban neveljünk eredményes korosztályos, majdani 

felnőtt versenyzőket.  

 

- A szakosztály a korosztályos bajnokságokon az elvárásoknak megfelelően szerepelt, 

szakmai teljesítményünk időarányosan folyamatosan javult. Kitűzött céljainkat 

létszámban és eredményben is teljesítettük, bár több sérülés és betegség hátráltatta a 

munkánkat. 

 

- Az országos bajnokságokon16 versenyszámban kerültünk az első 6 közé, a területi  

Sport 21. programban az U13-ban 1., az U11-ben 3. helyen végeztünk. 

 

 

2016-os célok: 

 

Alapvető cél, hogy a három szakágban kiemelkedő tudású versenyzőket neveljünk, s 

több versenyzőt adjunk a válogatott keretekbe, így az EYOF (15-16 évesek) 

versenyekre is.  

Emelni kívánjuk az országos bajnokságokon dobogóra érő atlétáink számát. 

 

                                                                                                                                                  

 

 

JÉGKORONG 

 

A jégkorong szakágban végzett kiemelkedő munkájáért 

 

BORSITSZKY DÁNIEL 

BRUNNER RONI 

SZUCHOVSZKY BARNABÁS 

SZENDELBACHER ERVIN 

 

MÉSZÁROS DOMINIK 



LAKLIA ATTILA 

KOMÁROMI BENCE 

 

Edzők: 

 

Maretics György  

Szuchovszky Tamás  
 

 

Éves beszámoló: 

 

Még a 2014/2015-ös versenyévadban három korosztályban indítottunk csapatot: U8-

ban, U10-ben és U12-ben – utóbbiak a Szekszárddal közösen indultak. 

U8-ban és U10-ben négy-négy kupán vettünk részt, és egyet rendeztünk. 

U12-ben a B-csoportban szerepeltek a gyerekek, 22 mérkőzést játszottak. 

  

Áprilistól szeptember közepéig szárazedzéseket tartottunk részben a Várkői-pályán 

illetve a Műjégpályán. 

Augusztusban elutaztunk Érsekújvárra edzőtáborba, ahol napi két jeges edzést 

tartottunk. 

  

A 2015/2016-os versenyévadban szintén három korosztályban indultunk, az U10-ben 

saját, az U12-ben és U14-ben a Szekszárddal és a Bajával közös csapattal. 

A 12 évesek októberi bajnoki rajtja előtt már szeptember közepén kvalifikációs 

mérkőzéseket játszottunk. 

 

Az U12-ben a hazai mérkőzéseinket Dunaújvárosban, az U14-ben Kaposvárott 

játsszuk. Ebben a két korosztályban megszűnt a régiós előszakasz, ezért rengeteget 

utaznak a gyerekek. 

 

 

 

KERÉKPÁR 

 

Sportolók: 

 

PAPP NORBERT  
Downhill magyar bajnok – egyben edzői tevékenységet is ellát. 

 

LOVÁSZ GERGELY  
Downhill ob 4. hely 

 

 

Szakosztályvezető: 

 

Németh Károly  



 

A Kertvárosi Kerékpáros Park építésében vállalt áldozatos önkéntes munkájáért: 

 

MATISA ZOLTÁN  

MISCHL DONÁT  

SZEKSZÁRDI RICHÁRD  
 

 

Éves beszámoló: 

 

A Hegyikerékpáros Szakosztály tagjainak elmúlt évi tevékenységét a kiváló 

sporteredmények elérése mellett a kétkezi munka, az építkezés jellemezte.  

 

A Magyar Kerékpáros Szövetség pályázatán elnyert források és a PSN Zrt. jelentős 

támogatása mellett ugyanis sportolóink sok-sok órát töltöttek - napi elfoglaltságaik 

mellett - kemény fizikai munkával annak érdekében, hogy a Kertvárosi Kerékpáros 

Park egy kellemes atmoszférájú ligetes közterületből mielőbb korszerű 

sportlétesítménnyé változzon.   

 

A munka hatékonyságát jelzi, hogy 2015-ben sikerült megrendezni az első pályaavató 

versenyt, amely után az ország távoli területeiről érkezett vendégek is elismeréssel 

szóltak a pályáról, a rendezésről, és nem titkolt irigykedéssel méltatták a Park nyújtotta 

lehetőségeket.  

 

Sportolóink elsősorban a hegyikerékpározás leggyorsabb szakágában, a downhillben 

jeleskednek. Ebben a szakágban bajnoki címet és értékes helyezéseket szereztünk, de 

nemzetközi versenyeken is jól szerepeltünk.  

 

Mindenki abban bízik, hogy a törtetlen lendület megmarad, a Szövetség átalakulása 

miatt ősszel lelassult pedig 2016-ban folytatódhatnak, és a Szakosztály egy-két éven 

belül akár Világkupa-versenyt is rendezhet a Szellemvárosi pályán. 

 

KÉZILABDA  

LEÁNY SZAKÁG: 

 

Sportolók:  Kiemelkedő edzésmunkájukért, a mérkőzéseken való teljesítményükért 

és az idei szezonban produkált fejlődésükért  

 

SCHMIDT INGRID 

FÜLÖP KORNÉLIA 

PALACZKI LILLA 

PAPP CSERNE 

 

KOCSIS LUCA 

MÉSZÖLY DÓRA 

TRESCH CSENGE 



KÉKI ESZTER 

 

Edzők: 

Kovács Tamás  

Darabos Daniella Anna 

Balog-Székely Katalin  

Petiné Szűcs Yvette  

Pálmai Viktória  

Horváth Virginia  

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ: 

 

A Sportiskola női kézilabda szakágának 2015-ben a változás, a megújulás volt a 

legfőbb jellemzője. 

Az újjászervezett, fiatal edzői kar és szakmai stáb legfontosabb feladatának a leány 

kézilabda bázisának szélesítését tűzte ki maga elé, ami olyannyira jól sikerült, hogy 

tavaly megtöbbszöröződött a versenyeken induló csapatok, egyúttal a versenyszerűen 

kézilabdázó lányok száma is. 

 

A PSN Zrt.-nek köszönhetően immár nemcsak a kötelező országos 

gyermekbajnokságokon vehetnek részt kézilabdásaink, hanem számos más versenyen 

indulhattak. Ilyen volt például a baranyai szövetség által szervezett megyei 

gyermekbajnokság vagy a győriek utánpótlás ETO-bajnokság! 

 

Sportolóink színvonalas edzőtáborokban, megfelelő edzéshelyszíneken tudnak nap mit 

nap készülni versenyeikre, bajnokságaikra. Eszköz- és sportruházat-állományunk is 

szépen fejlődik, így immár sportolóink megjelenéséből is kiderül, hogy Pécs városát 

képviselik. 

 

Fiatal szakosztályunk ma még nem rendelkezik kimagasló országos eredménnyel, de a 

gyerek szorgalma egyértelműen mutatja, hogy ők is a legjobbak szeretnének lenni. 

 

KÉZILABDA,  

FIÚ SZAKÁG: 

 

Sportolók: 

 

A kézilabda fiú szakágban végzett kiemelkedő munkájáért, szorgalmáért  

 

HORVÁTH SZABÓ NÁNDOR  

FRANCISC DÁNIEL  

VINCZE PATRIK  

SOLTI MÁTÉ  

 

PAPP MÁTÉ  

GYÉRESI ATTILA  



BÁNFAI ATTILA  

 

Edzők: 

 

Kovács Gábor  

Vald Benjamin  

Koleszár György 

Wiesner László  

Tóth János  

  

Harmat Tamás  

Homonnay Dávid  

Halmai Csaba  

Szente Gábor  

 

 

Éves beszámoló: 

 

Az eredmények alapján is látszik, hogy jelentős szakmai javulás és előrelépés történt a 

szakágban a korábbiakhoz képest. Az összes korcsoportban sikerült csapatokat 

indítanunk, sok korosztályban többet is, sőt az előző szezonban még hiányzó U10-es 

korcsoportot a régióban az 1. helyen végeztünk.  

 

Jelen pillanatban 160-180 fiú kézilabdázik szakágunkban. Ezzel arányosan az edzői 

karban is létszámnövekedés és szakmai előrelépés történt. Minden edzőnk nagyon 

motivált abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a gyerekekből szakmailag és 

emberileg egyaránt.  

Például a jelenlegi férfi felnőtt NB1/B-s kézilabda csapatban 12 saját nevelésű játékos 

versenyez hétről hétre.  

Természetesen a cél az, hogy a mindenkori felnőtt csapatban a lehető legtöbb saját 

nevelésű gyerekünk jusson szóhoz és ne más egyesület profitáljon a munkánkból.  

 

A mai állás szerint az U7 – U8 – U9 – U10 – U14-es bajnokságban és versenyeken 

az 1., az U12-ben pedig a 3., míg az idén első alkalommal az OSB-n indított csapatunk 

a 6. helyen áll. 

 

Céljaink a következő szezonra a még több bázisiskola, ezáltal magasabb 

gyermeklétszám, még több edző foglalkoztatása, még jobb edzéslehetőség és tárgyi 

feltételek kialakítása.  

 

Emellett a lehető legnagyobb összefogás a megyében, szakmai kapcsolatok további 

építése a mindenkori fiú-férfi pécsi kézilabda megerősítése céljából.  

 

 

 

 



 

LABDARÚGÁS 

 

 

Törpfoci program: 

 

 

A Törpfoci program a pécsi önkormányzat által fenntartott óvodák számára jött létre. 

Célja, hogy már a legkisebb korosztályt is egészséges életre, a mozgás szeretetére 

nevelje, fejlessze mozgáskultúrájukat. 

 

A logisztikai hátteret a PSN Zrt. és az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága 

biztosította. Mindez 43 óvoda 1548 gyermeke számára teremtette meg a részvételt.  

 

A programhoz a város és vonzáskörzetében működő intézmények és a nemzetiségi 

óvodák is csatlakoztak. Ez 6 óvoda 108 gyermeke számára jelentett mozgással és 

játékkal egybekötött élményt (Pellérd, Szalánta, Szederkény, Görcsöny, Sellye, 

Miroslav Krleza, Koch Valéria, PTE ÁOK óvoda). 

 

Az év során négy tornát rendeztünk a Lauber Dezső Sportcsarnokban, amelyen 46 

óvoda 414 gyermeke vett részt.  

 

A szakmai vezető Schneider Gábor, munkáját Orlovics Gyula segítette. 

 

Törpfoci egyesületi program: 

 

Az egyesületi program célja, hogy lehetőséget adjon a gyermekek számára 

megismertetni a labdarúgás sportág alapjait. Az év során ez 40-50 gyermek nevelését 

és képzését jelentette, heti 1-2 alkalommal.  

A foglalkozások levezetésében Schmidt Zsolt segített. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PSN ZRT. LABDARÚGÁS 

 

Kiemelkedő munkájáért, szorgalmáért  

 

SIROK DÁVID 

HORVÁTH MÁTÉ 

TAKÁCS DÁVID  

 

 

Edzők: 

 

Ábrahám Attila  

Csordás István  

Pataki Tamás  

 

Schneider Gábor  

Orlovics Gyula  

Schmidt Zsolt  

 

 

Éves beszámoló: 

 

Az éves tervből vegyesen valósultak meg az elképzeléseink. A folytatásban 

mindenképpen növelni kell a csoportok létszámát, jelenleg ez megállt egy ponton.  

 

Az edzéslátogatás rendben, ugyanakkor szakmailag – technikai tudás – lassú az 

előrelépés, főként a lelkesedésükkel értünk el némi eredményt.  

 

Céljaink: 

 

Intenzívebb, erőteljesebb munkával az erőnlétre és a küzdőképesség növelésére 

helyezünk nagyobb hangsúlyt. 

 

Az edzésfeladatokban a nagyobb intenzitást és pontosságot fogjuk megkövetelni. 

Reméljük, hogy a jelenlegihez képest további előrelépést érünk el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABDARÚGÁS, 

PMFC 

 

A PMFC-ben végzett kiemelkedő munkájáért, szorgalmáért  

 

U19: 

 

VINCZE BARNABÁS 

A játékos minden edzésen részt vett az őszi szezonban.  

Hozzáállása példaértékű volt illetve az edzéseken és mérkőzéseken 

mutatott magatartása a többiek fölé emeli teljesítményét. 

Csapatkapitányként az együttes vezére. 

Iskolai teljesítménye is átlagon felüli (Babits Gimnázium). 

 

U17: 

 

RÁCZ ÁRON 

A nyáron került hozzánk Szekszárdról.  

Egész félévben kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott.  

Megbízható, alázatos, szorgalmas, igazi csapatember.  

Jól tanul, az edzéseken is teljes erőbedobással dolgozik.  

 

U16: 

 

PATAKI ÁKOS 

Céltudatos, lelkiismeretes nagy munkabírású futballista.  

Igazi csapatjátékos, az öltözőben és a pályán is vezéregyéniség. 

 

U15: 

 

ULAKITY MÁRK 

Kitartása és fegyelmezettsége a pályán és azon kívül is példás.  

Kiváló csapatember.  

Az összes őszi bajnokin végig játszott és minden edzésen részt vett! 

Emellett jó tanuló, 4,3-as átlaggal. 

 

U14: 

 

REDZIC DAMIR 

Az egy évvel idősebbek között nemhogy helytállt, de házi gólkirály lett 

fél szezon alatt lőtt 11 góljával.  

Gyorsasága, dinamikája, mentalitása átlagon felüli.  

 

 

 

http://ill.az/


 

U13: 

 

SZÍJAS DÁNIEL 

  A pályán és azon kívül is példásan teljesített. 

Az edzéseken fegyelmezetten, motiváltan dolgozik,  

a mérkőzéseken mutatott játékával kiemelkedett a mezőnyből.  

A foci mellett legfontosabb kötelességét sem hanyagolja el,  

tanárai elmondása alapján az iskolában is szorgalmas, jól tanul. 

 

U12: 

 

KERESZTES NOEL 

A pályán és azon kívül is példásan teljesít.  

Az edzéseken rendre fegyelmezetten, motiváltan dolgozik,  

a mérkőzéseken mutatott játékával kiemelkedett a mezőnyből.  

Az iskolában is szorgalmas, jól tanul. 

 

U11: 

 

MORVAI ÁRON 

Képességeivel, mentalitásával kimagaslik a korosztályából.  

A tornákon rendre az egész mezőnyben a legjobbak között szerepel. 

Sikereink kulcsfigurája, korosztályunk legjobb mezőnyjátékosa. 

 

U10: 

 

BŐSZE ZSOMBOR 

Tanulmányi eredményei és az edzéseken nyújtott hozzáállása 

példaértékű.  

A tornákon folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújt. 

 

Edzők  

 

Akadémiai szakmai vezetőség: 

 Kulcsár Árpád akadémia igazgató, 

id. Dárdai Pál, koordinátor 

Mészáros Ferenc koordinátor 

 

Óvoda: 

Tóth László 

 

Alapozó "bázis" terület (U8-U11): 

Szabados József / Lutz András (U11), 

Ángyán Norbert / Tóth János (U10), 

Jásper Péter / Egri Krisztián (U9), 



Végi Jenő / Élő Tibor (U8) 

Építési terület (U12-U15): 

Szabó Csaba (U15), 

Soós Attila (U14), 

Jelena Richárd (U13), 

Koleszár Viktor (U12) 

  

Teljesítmény Terület (U16-U19): 

Lőrincz Antal (U19), 

Kósa Sándor (U17), 

Vas László (U16) 

 

Kisegítő edzők: 

Toma Árpád (U12-13), 

Andreidesz József (U14-15), 

 

Kapusedzők: 

Volcsányi Csaba (U17-U19), 

Bogyay Zoltán (U8-U17), 

Sólyom Csaba (U8-U17) 

 

Koordináció: 

Kárpáti Péter 

Telek István 

Gáspár Gábor 

 

Vezetőség és adminisztráció: 

Győri János  

Dávid Roland  

 

 

Szakmai beszámoló 

 

 

2015 nyarán, a PMFC NB I-es licencproblémái miatt veszélybe került a pécsi 

labdarúgás, ezzel együtt a több mint 250 gyermeket foglalkozató utánpótlás is. Az 

önkormányzat gyors beavatkozásával sikerült újraéleszteni a szakosztályt, biztosítani a 

fiatalok sportolási lehetőségét.  

 

A PSN Zrt. Sportiskolához kapcsolódással folyamatosan javuló körülmények között 

dolgozhatnak a „PMFC család” tagjai. Mára szinte nyoma sem maradt a bizonytalan 

nyári helyzetnek – amely következtében rengeteg játékost veszítettünk a felsőbb 

korosztályokból –, hiszen sikerült normalizálni a labdarúgás helyzetét, illetve 

visszaszerezni a szülők és a klubért aggódók bizalmát. 

 



Nyáron új képzési koncepciót is vezettünk be, aminek az alapját az ifj. Dárdai Pál 

vezetése alatt álló Hertha BSC szakmai anyaga adja.  

 

A már említett nyári bizonytalanság főleg a nagypályás bajnokságban szereplő felső 

korosztályos csapatainkat érintette érzékenyen. Az itt dolgozó edzők munkáját a 

játékosok mennyiségbeli és minőségbeli csökkenése nagymértékben nehezítette.  

 

Fejlesztő munkát szinte lehetetlen volt véghezvinni. Ezek a csapatok lehetőségeikhez 

mérten a bajnokságban többnyire helytálltak. A következő félévben fogunk választ 

kapni arra, melyek azok a korosztályaink, amelyek meg tudják őrizni a Kiemelt NB I–

es tagságot. 

 

A nem nagypályán szereplő alsó korosztályos csapatainkat sem minőségben, sem 

mennyiségben nem érintették a nyáron történtek. Sőt, az itt szereplő labdarúgóink az 

előző évekhez képest több támogatást kaptak a klubtól.  

 

Ezen korosztályos együtteseink még nem a nemzeti bajnokságban szerepelnek, hanem 

az ország különböző pontjain, illetve a szomszédos országokban szervezett tornákon, 

versenyeken indulnak. 

 

Csapatainkat folyamatosan szakmai elismerésekkel jutalmazzák, több esetben a pécsi 

csapatból kerül ki a legjobb játékos is, ami a képzésünk helyes irányát mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA  

 

Sportolók: 

 

KNOCH VIKTOR  

BURJÁN CSABA  

Decemberben, a sanghaji Világkupa-futamon a Knoch Viktorral és  

Burján Csabával felálló magyar együttes a döntőben az olaszokat, 

a kanadaiakat és a kínaiakat is maga mögé utasítva elsőként ért célba  

az 5000 méteres távon.  

Magyar váltó még soha nem nyert aranyérmet Vk-versenyen. 

Emellett a világbajnokságon, további Világkupa-futamokon  

és a magyar bajnokságon is kiemelkedő eredményeket értek el. 

 

 

A junior világbajnokságon és a junior Európa-kupán, valamint a junior magyar 

bajnokságon elért kiemelkedő eredményi miatt díjazásban részesül még: 

 

MATYÓK ADRIENN  

BORNEMISSZA ZSUZSANNA  
 

Edző: 

 

Lakatos Tamás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPORTLÖVÉSZET 

 

CSONKA ZSÓFIA  

Eb, Maribor, sportpisztoly 1. hely  

Budapest Bajnokság, légpisztoly 3. hely 

Plzen nemzetközi verseny sportpisztoly 3. hely 

Zágráb nemzetközi verseny 4. hely 

 

 

Edzők: 

 

Herbai János  

Csonka Péter  

 

 

Szakmai beszámoló: 

 

Az év eleji nemzetközi versenyeken Zsófi jól szerepelt, és rendszeresen döntős vagy 

dobogós volt. Tavasszal elkezdődött a vegyes szezon, favorit számával, a 

sportpisztollyal.  

 

Több Világkupa és nemzetközi felkészítő verseny kellett még ahhoz a sikerhez, amit a 

júliusban rendezett sportpisztolyos Európa-bajnokságon, Mariborban sikerült 

véghezvinni.  

Zsófi fordulatos és nagyon izgalmas döntő után állhatott a dobogó legfelső fokára, 

amivel az aranyérem mellett kvótát is szerzett negyedik olimpiájára, Rióba!  

 

A 2015-ös év munkáját a szakma is díjazta, Zsófit ötödik alkalommal választották az 

év női sportlövőjének. 

 

Idei fő célja a sikeres olimpiai szereplés, remélve, hogy a fantasztikus londoni 

pontszerzés után ismét hazai sporttörténelmet írhat - vagyis lőhet Zsófi jobb keze…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZINKRONÚSZÁS 

 

Sportolók: 

 

HORVÁTH DALMA  

Felnőtt korosztályú versenyző.  

- Diapolo Hungarian Open nk. verseny, felnőtt párosban  

  Tőke Teodórával (ORKA SE) 1. hely 

- Magyar Kupa, Székesfehérvár, felnőtt párosban  

  Tőke Teodórával 2. hely 

 

TAKÁCS FANNI  

Utánpótlás korosztályú versenyző.  

Csapatban: országos bajnokágon 4. helyezett 

Magyar Kupán és a Hungarian Openen 6. hely 

 

Edzők: 

Balogh Gabriella  

Bertalan Anita  

 

Szakmai beszámoló: 

 

A 15 éves Flamingó Pécsi Szinkronúszó Sportegyesület sportolói és edzői tavaly 

áprilisban csatlakoztak a Sportiskolához.  

Az országos bajnokságon kombinációs kűr versenyszámban utánpótlás korosztályú 

csapatunk 4., juniorcsapatunk 5. helyezést ért el. A nemzetközi versenyen az 

utánpótlás a 6., a junior korosztály 5. lett. A novemberi Magyar Kupán 

utánpótláscsapatunk 6., a junior korosztály kombinációs kűrjével 4. helyezést ért el.  

 

Kiemelkedő eredmény, hogy felnőtt párosunk a nemzetközi versenyen 1. helyezést ért 

el, míg a Magyar Kupán ezüstérmesek lettek. A 2001-2002-ben született versenyzők 

közül Takács Fanni a Magyar Kupán kötelező versenyszámban elért eredménye 

alapján meghívót kapott az utánpótlás válogatóra.  

 

Mindezek mellet sportolóink nagy létszámban és rendre dobogós eredménnyel 

képviselték szakosztályunkat a különböző szintű korosztályos versenyeken is.  

 

Külföldi versenyeken is szerepeltünk, a gyerek korosztállyal Pozsonyban, az 

utánpótlás korosztállyal Rijekában jártunk.  

 

Az utánpótlás-nevelés és versenyeztetés mellett május első hétvégéjén sikeres, jó 

hangulatú, országos szintű korosztályos versenyt rendeztünk, a 2. Hullám-kupát. 

   



Az idén fő feladatunk az utánpótlásbázis bővítése, elsősorban a gyerek korosztályú (6-

8 éves) kezdő versenyzők számának növelése.  

 

TORNA 

 

Sportolók  

 

BALOGH BARBARA 

Ifjúsági II. osztály hatszoros bajnoki cím 

SZENNER SZABINA 

Ifjúsági II. osztály hatszoros bajnoki cím 

SZABÓ ZSÓFIA 

KOVÁCS LILI 

Országos gyermekbajnokságon 5. helyezett 

SZEKERES RÉKA 

Diákolimpia országos 5. hely 

MÁRTON BÁLINT 

Kiemelkedő munkájáért  

 

Szalai Judit 

egyetemista, áldozatos edzői munkájáért  (bor) 

 

Márkovics Gábor 

egyetemista, áldozatos edzői munkájáért (bor) 

 

Dobszai Dávid 

áldozatos szervező és edzői munkájáért (bor) 

 

Edzők: 

 

Erdeiné Békési Valéria  

Mészárosné Suha Mónika  

Szabó István  

Vecseyné Kieffer Andrea  

Czirják Éva  

 

 

Szakmai beszámoló: 

 

A Pécsi Torna Egyesület fokozatosan beolvadt a PSN Zrt. Sportiskolájába és 

eredményes évet zártunk.  

 

A Diákolimpia A-kategóriában szépen helytálltak a gyerekek. A 3-4. osztályosok 

között Huba Liána Lorka a 6. helyen végzett.  

 



A vidékbajnokság serdülő és ifjúsági II. osztály volt a következő versenyünk, ahol az 

ifi-ben versenyzőink hozták az elvárt aranyérmet. A serdülőink először indultak ebben 

a kategóriában és a nagyon szép 2. helyet szerezték meg.  

Az egyéni bajnokságban Ifi II-ben, Szenner Szabina vidékbajnok lett.  

A Zsebibaba vidékbajnokságán az ovisaink életük első versenyén 2. helyet szereztek, a 

2. és 3. korcsoportosaink pedig vidékbajnokok lettek. 

 

A Gyerek I. osztályban a vidékbajnokság 3. helyét hoztuk el.  

 

Ifjúsági és serdülő II. osztályban 1-1 csapatunk indult, egyéniben 7 gyerekünk, ők több 

szeren is dobogós eredményeket értek el a versenyeken. 

 

Az Országos Gyermek kezdő összesített csapatversenyében az 5. helyen végeztünk.  

 

Utánpótlás: 

 

A tornasport népszerűsítése, a folyamatos fejlődés, a kiválasztás és a diákolimpiai 

versenysorozatra való felkészülés volt a feladat. Két nagyon tehetséges lányunk épült 

be a versenytornászok közé. 

 

Az V-VI. korcsoport leány diákolimpiai versenyen nagyon nagy eredményt értünk el.  

1971 óta nem volt Pécs városának országos bajnoka az iskolai csapatbajnokságban!  

A Babits Mihály Gimnázium csapata 1. helyen, a Széchenyi István Gimnázium 

csapata az előkelő 5. helyen végzett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRIATLON 

 

Sportolók: 

 

BICSÁK BENCE  

U23-as Triatlon Európa-bajnoki 10 . hely 

U23-as Triatlon világbajnoki 27 . hely 

U23 Sprint Távú Duatlon EB. 2. hely 

Felnőtt Triatlon Mix Csapat EB. 4. hely 

Sprint Távú Országos Bajnok 

Felnőtt Európa Kupa 7. helyezett (Egirdír, Törökország) 

Bakui Európa Játékok 40. 

 

SÁRSZEGI NOÉMI  
Junior Európa kupa 2. hely (Tulcea, Románia) 

Junior Európa kupa 3. hely( Antalya, Törökország) 

Junior Európa kupa 10 . hely( Bled, Slovénia) 

A 2015 ös év Junior Európa Ranglistáján 7. és egyben  

a legjobb magyar versenyző. 

 

CZIGÁNY ANDRÁS  

Felnőtt Európa Kupa 10. helyezett (Tartu, Észtország) 

U23 Sprint Távú Duatlon Eb. 5. hely 

Sprint távú országos bajnoki 3. hely 

U23-as Triatlon Európa-bajnoki 44 . hely 

 

András az egyetemi tanulmányai befejezése után elköltözött a városból 

és máshol folytatja sportpályafutását, amihez sok sikert kívánunk neki. 

 

NAGY MÁTÉ  

Junior Európa kupa 7. hely (Tulcea, Románia) 

Junior sprint távú országos bajnoki 3. 

 

A Szenior csoportunkat is szeretnénk kiemelni, ahol rengeteg országos bajnoki cím 

mellett egy Európa-bajnoki 3. hely és két világversenyen elért top 10-es helyezésünk 

volt. 

 

DR. CZIGÁNY RÓBERT  

Duatlon Eb 3. (Horst, Hollandia) 

Triatlon Eb. 10. (Genf, Svájc) 

 

ÁCS PÉTER  



Triatlon vb 9. hely (Chicago, USA) 

 

Edzők: 

Tóth Szilárd  

 

 

Triatlon szakmai beszámoló: 

 

2015 februárjában ért minket az a megtiszteltetés, hogy csatlakozhattunk a PSN Zrt. 

sportiskola többi szakosztályához. Ez nagy elismerés volt a számunkra és próbáltuk 

eredményeinkkel meghálálni.  

 

A 2015-ös versenyszezon kiválóan sikerült szakosztályunknak, amit az egyesületi 

pontversenyben közel 100 egyesület versenyében elért 5. helyünk is bizonyít. 

Számos országos bajnoki címet és dobogós helyezést értek el versenyzőink.  

 

Ezek mellett több világversenyen is részt vehettek kiemelt sportolóink. Két 

versenyzővel képviseltettük magunkat a Bakui Európa Játékokon, illetve az U23-as 

Triatlon Európa- és világbajnokságon is indultak pécsi versenyzők.  

 

Az Európa Kupa sorozatban is remek eredményeket értünk el több dobogós 

helyezéssel. 

Szakosztályunk edzőjét az a megtiszteltetés érte, hogy a Magyar Triatlon Szövetség 

jelölte Az év utánpótlásedzője címre. 

 

Nagy örömünkre a Magyar Triatlon Szövetség Tokio 2020-as válogatott keretébe 

három pécsi triatlonista is bekerült (Bicsák Bence, Czigány András, Sárszegi 

Noémi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÚSZÁS 

 

Sportolók: 

 

KENDERESI TAMÁS  

Európa-bajnokság 200 pillangó 9. 

Országos bajnokság 100 és 200 pillangó 1. 

 

KONKOLY ZSÓFIA  

Para világbajnokság 100 hát és 400 gyors 6. 

 

SZATNIK GERGŐ  

Rövidpályás vidékbajnokság 100 pillangó 1. 

Ifibajnokság 100 gyors 6. 

 

SZENTES BENCE  

Rövidpályás vidékbajnokság 50 hát 2. 

Országos felnőttbajnokság 100 hát 6. 

 

VÁRKONYI GERGŐ  

Rövidpályás vidékbajnokság, 100 pillangó 2.,     200 pillangó 3. 

Országos gyermekbajnokság 200 pillangó 8. 

 

KONKOLY  

Rövidpályás vidékbajnokság, vegyes váltó 3. 

 

 

Edzők: 

 

Tari Imre 

Szamek Katalin  

Turós Máté  

Módosné Iván Lili  

Borsodi Bence  

 

 

Szakmai beszámoló: 

 

A „Mindenki tanuljon meg úszni” pályázat sikeres teljesítésének köszönhetően a 

szakosztály létszáma a kicsiknél gyarapodott, öten bekerültek A jövő bajnokai 

rendszerbe.  

 



Az országos korosztályos felnőtt bajnokságon, bajnoki, érmes helyezéseket értek el 

versenyzőink. 

 

Nemzetközi versenyen Konkoly Zsófia paraúszó 6. helyezéseket szerzett a 

világbajnokságon, olimpiai kvalifikációs szintet ért el 3 versenyszámban. 

 

Kenderesi Tamás sikeresen kvalifikálta magát a vb-re, de betegsége miatt nem 

utazhatott. A rövidpályás Eb-n 9. lett 200 pillangón. Olimpiai „A” szintet teljesített a 

riói olimpiára.  

 

2016-os célok 

Kenderesi Tamás - olimpiai részvétel  

Konkoly Zsófi - paralimpiai részvétel 

 

Országos bajnokságon több dobogós hely és a csapatversenyeken előkelő, jobb 

minősítés megszerzése. 

A Jövő bajnokai rendszerben minden gyerek eredményes részvétele és a válogatott 

keretben való bennmaradása a cél.  

 

A Jövő bajnokai programba bekerült versenyzők: 

Bujdosó Eszter  

Kárpáti Dalma  

Szabó Patrik   

Povarnytrin Alexandr   

Fekete Bálint                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÍZILABDA 

 

Sportolók: 

 

Kiemelkedő sportolóink  

 

CSABA MÁRTON (1997-es válogatott, OB I-es kerettag) 

CSACSOVSZKY ERIK (1997-es válogatott, OB I-es kerettag) 

LAJKÓ MÁRTON (1997-es válogatott, OB I-es kerettag) 

SÓLYOMVÁRI MÁRTON (1997-es válogatott, OB I-es kerettag) 

 

GELENCSÉR MÁTÉ (2002-es válogatott) 

REISZ PATRIK (2002-es válogatott) 

PALATINUS ERIK (2002-es válogatott) 

 

Edzők  

 

Lukács Gergely  

De Blasio Domenico  

Beslin Miroslav  

Kovács Krisztián 

 

Raknojac Zlatko  

Krizsán András  

Árki Péter  

Csacsovszky Alex  

 

Surányi László  

Arató Zoltán  

Barát Ferenc  

Zsigrai János  

 

 

Szakmai beszámoló: 

 

Az országos bajnokságokban sem szerepeltek rosszul a csapataink, de igazán a 

Lemhényi Dezső ifjúsági magyar kupa aranyozta be az évet, amelyet megnyert a 

csapatunk!  

Az U19-es korosztály a kupasorozat alatt végig kiemelkedő játékot produkálva, a 

döntőben a BVSC csapatát 11-4re legyőzve hódította el a trófeát. 

  



A Dunántúli Bajnokságokban is magabiztos teljesítményt nyújtottak csapataink, hiszen 

a Gyermek B korosztályban bronzérmet, a Gyermek A korosztályban ezüstérmet, míg 

az Ifjúsági/serdülő korosztályban aranyérmet szereztek csapataink.  

 

Az OB I-es felnőttcsapat jelenlegi keretében hatan is a PSN Zrt. Sportiskolából 

kerültek be, taglétszámunk stabilan 120 fő fölé emelkedett, és az edzők toborzó 

munkájának is köszönhetően csapatot tudtunk indítani a 2006-ban születettek (9 

évesek) dunántúli bajnokságában. 

 

Nagy büszkeség számunkra, hogy az 1997-es junior válogatottba 4 PSN-es pólósunk is 

bekerült, akik jó teljesítménnyel járultak hozzá a Savaria-kupa megnyeréséhez.  

 

Decemberben pedig az orosz felnőtt válogatottal elért bravúros döntetlenből Csaba  

Márton és Csacsovszky Erik 2-2, míg Lajkó Márton 1 góllal vette ki a részét! 

 

2016-os célok: 

az országos utánpótlás bajnokságokban a felsőházba kerülés, 

a fiatalabb korosztályok dunántúli bajnokságának megnyerése, 

a 8-9 éves korosztály bázisának szélesítése,  

a Pécsett működő vízisport osztályokkal való sokkal szorosabb együttműködés, 

korosztályos válogatott sportolóink előrelépésének biztosítása, 

a világ egyik legnagyobb utánpótlás tornáján, az olaszországi Habawabán való 

részvétel, 

a tradicionális Húsvéti Torna tovább fejlesztése, akár 16 csapatos torna szervezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAJAK-KENU: 

 

SZIGETHY VIRÁG  
  Olimpiai Reménységek Viadala (Bydgoscz, Lengyelország) 

   C1 500 m: 2. hely 

   C2 200, 500 és 1000 m: 2. hely 

C1 200 és 1000 m: 3. hely 

  Serdülő OB 

C1 200 és 500 m: 1. hely 

   C1 2000 m 2. hely 

  Vidékbajnokság  

C1 200 m és C2 500 m: 1. hely 

  Országos Diákolimpia  

   C1 200 és 500 m: 1. hely 

   

MEISZTERICS LUCA  

  Vidékbajnokság 

   C1 200 m 3. hely 

   C2 500 m 1. hely 

  Országos Diákolimpia 

C1 200 m 3. hely 

 

SZIGETHY ÁBRIS  

  Vidékbajnokság 

   MC1 2000 m 4. hely 

 

SZMRTYKA REBEKA  
      Serdülő ob 

    K1 3x200 m váltó 3. hely 

  Vidékbajnokság 

   K2 400, 500 és 1000 m: 3. hely 

  Országos Diákolimpia 

K1 500 m 1. hely 

 

HERPAI DORINA  
  Serdülő ob 

K2 500 m 5. hely 

  Vidékbajnokság 

   K2 500, 1000 és 4000 m: 3. hely 

  Országos Diákolimpia 

K1 500 m 2. hely 

 

CZAKÓ DORINA  

  Vidékbajnokság 

K1 1000 m 5. hely 



   K1 500 m 6. hely 

 

FRIESZ MÁRTON  

  Serdülő OB 

   K1 3x200 m váltó 3. hely 

  Vidékbajnokság 

   K2 500 m 2. hely 

   

VARGHA ZALÁN  

Serdülő OB 

 K1 3x200 m váltó 3. hely 

   K2 500 m 6. hely 

  Vidékbajnokság   

K2 500 m 2. hely 

 

CSIZMADIA MÁRTON  

  Serdülő OB  

K1 3x200 m váltó 3. hely 

 

 

Edzők: 

Csaba András  

Ifj. Csaba András  

 

Éves beszámoló: 

 

Ismét egy sikeres kajak-kenu éven vagyunk túl.  

A Diákolimpiával megkezdve az országos sorozatot, rendre jól szerepeltünk, döntős, 

dobogós helyezéseket szerezve. A Vidékbajnokságról a versenyzői gárda legjava 

bejutott az országos bajnokságokra, ahol közel annyi pontot gyűjtöttünk, mint az előző 

szezonban.  

 

A bajnokságok és a válogató versenyek eredményei alapján Szigethy Ábris lett 

újdonsült magyar válogatott. Meiszterics Luca eredményeivel továbbra is a keret tagja, 

de egy szövetségi adminisztratív hiba miatt nem tudott világversenyen indulni. 

Szigethy Virág idén is a legeredményesebb pécsi versenyző volt. A hazai versenyeken 

6 arany, 1 ezüst és 2 bronz a mérlege, míg a nemzetközi versenyen 4 ezüst, és 2 

bronzérmet szerzett. 

 

Tömegsport oldalon is sok és hasznos tevékenységet folytattunk. Rendeztünk iskolai, 

egyetemi és céges sportnapokat, sárkányhajó-versenyeket és fogadtunk számtalan 

kiránduló iskolai csoportot. 

 

 

 

 



 

DIÁKSPORT (JUTALMAZÁS) 

 

Társadalmi aktívák: 

 

Kófiás Endre – DST-elnök                                                          

Kaufmann Eszter – DST-titkár                                                  

Nagy Gábor – DST-elnökhelyettes,                                         

 

Diáksport Bizottságok elnökei: 

 

Baráth Gyula – Komló                                                                

Pazar Viktor – Mohács                                                               

Ferencz Jenő – Siklós                                                                  

Tomsics István – Szigetvár                                                          

Jedlicska Zsolt – középiskola, városi segítő                         

 

Szakágvezetők: 

 

Haász János – atlétika, városi segítő                                      

Szabó Czinderi István – kézilabda, városi segítő                  

Dr. Bisztricz Anikó – kosárlabda, városi segítő                     

Vedelek Mihály – labdarúgás                                                    

Erdeiné Békési Valéria – torna, városi segítő                       

Németh Karola – játékos sportverseny, városi segítő                                 

 

Városi segítők: 

 

Honti Róbert – atlétika, labdarúgás                                        

Märcz Péter – floorball                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iskolák közötti városi pontverseny: 

 

 

10. hely, legjobb kisiskola:  

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola, Mecseknádasd   

 

9. hely:  

Városközponti Iskola – Jókai Mór Általános Iskolája                     

 

8. hely: 

Városközponti Iskola – Belvárosi Általános Iskolája            

 

7. hely:  

PTE Gyakorló Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája és Gimnáziuma   

 

6. hely:  

Budai-Városkapu Iskola                                                           

 

5. hely:  

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája 

 

4. hely:  

Mecsekaljai Iskola – Bánki Donát Utcai Általános Iskolája  

 

3. hely:  

PTE Gyakorló Iskola Általános Iskolája                                                  

 

2. hely: 

Szent Mór Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

 

1. hely:  

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK: 

 

 

Atlétika IV. korcsoport, összetett egyéni: 

 

OTTERBEIN LAURA  

(Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája) 

 

Atlétika II. korcsoport, mezei futás: 

 

KERESZTES NOEL  

(Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola) 

 

Kéttusa I. korcsoport: 

 

TÓTH ANDRÁS  

(Szent Mór Katolikus Általános Iskola és Gimnázium) 

 

Kosárlabda VI. korcsoport, leány: 

 

 PTE Gyakorló Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája és Gimnáziuma 

 

Labdarúgás II. korcsoport: 

 

 Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola 

 

Torna V-VI. korcsoport, leány csapat:      

 

 PTE Gyakorló Iskola Babits Mihály Gimnáziuma 

GÖNCZ REBEKA,  

MAZÁCS FANNI,  

BRUDER DALMA,  

BARABÁS NÓRA,  

BÉRES ANETT,  

KULCSÁR LOLITA   

 

 


