
 

 

Szakmai beszámoló 

 

Támogatott szervezet: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

Cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Támogatási szerződés száma: 05-5/120-10/2017 

Támogatás összege: 779 315 000 Ft 

Elszámolt költség: 779 315 000 Ft 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 05-5/120-10/2017 számú támogatási szerződés alapján 779 315 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást kapott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattól működésének 

támogatására. 

Immár tizenkét intézmény és sportpálya (Lauber Dezső Sportcsarnok, Hullámfürdő, Várkői Ferenc 

Diák- és Szabadidősport-központ, Pécs Városi Műjégpálya, Pécs Városi Lőtér, Kertváros-árpádvárosi 

kerékpárpark, Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ, Árpád fejedelem isk. sportpálya, Kovácstelep, 

PMFC stadion és kollégium) és 140 dolgozó plusz az edzői kar napi működésének-munkájának 

szervezése, irányítása. 

Ezerötszáz lelkes és eredményes fiatal a PSN Zrt. Sportiskola folyamatosan bővülő, ma 14 

szakosztályában/szakágában. 

Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó. 

Konkoly Zsófia paralimpiai bronzérmes úszó. 

Bicsák Bence triatlon világkupa győztes, U23-as európa-bajnok, U23-as világbajnok. 

Több száz kimagasló eredmény világkupákon, európa bajnokságokon, hazai- és nemzetközi 

megmérettetéseken. 

Tanévenként 110 iskolából 14-15 ezer résztvevő a saját szervezésű, 18 sportágban összesen 

nyolcvannál több városi, megyei, területi és országos diákolimpiai döntőn. 

Évente tizenötezernél több aktív résztvevő a legkülönfélébb szabadidősport-eseményeken, illetve a 

városi kispályás és téli teremfoci-bajnokságon. 

Évi 360-380 ezres vendégbelépés – saját szervezésű sporteseményeinken, a nálunk házigazdaként 

szereplő élvonalbeli labdás csapatoknál, kulturális és egyéb szabadidős eseményeinken, koncerteken 

stb – intézményeinkbe. 

Csaknem megduplázott saját bevétel, a négy ciklusban csaknem 700 millió forint elnyert TAO- és 

szakszövetségi, állami támogatás.  

Kiemelt sportfejlesztési támogatások a Hullámfürdő és a Lőtér megújítására.  

 

 



                                       

 

 

És nem utolsó sorban a költséghatékonyság javításának és a takarékosságnak köszönhetően a hat év 

alatt (ahhoz képest, mintha minden maradt volna a régi rendszerben, a Városi Sportlétesítmények 

Igazgatósága utolsó éveinek számaival) csaknem egymilliárd(!) forintnyi kimutatható megtakarítás a 

város büdzséjének… 

 

…ezek lehetnek a Pécs M. J. V. Közgyűlése által 2010. július 1-ével létrehozott és 2016 nyarán immár 

6. születésnapját ünneplő Pécsi Sport Nonprofit Zrt. eddigi működését keretbe foglaló 

legbeszédesebb számok.  

 

A következő összefoglalóból pedig kiderül, hogy mindez még fokozható is lenne – a PSN Zrt. 

humánerőforrás-kapacitásai adottak, kollégáink nyitottak és elkötelezettek a feladatra; a következő 

szintre lépéshez azonban immár elengedhetetlen feltétel a városi sportlétesítmény-helyzet 

számottevő, mielőbbi javulása, kapacitásbővítése. Amiből a PSN Zrt. természetesen ugyancsak 

aktívan kiveszi a részét. 

 

II., A kezdeti botladozó lépésektől a kézi- és kosárlabda kupadöntőkig, vízilabda Világkupa-meccsig, 

birkózó egyetemi világbajnokságig, nemzetközi Mecsek-raliig, szuperkoncertekig  

 

Az új "sportholding" elsődleges feladata megalakulásakor a négy nagy városi sportlétesítmény 

(Sportcsarnok, Műjégpálya, Lőtér, Várkői-stadion) zökkenőmentes átvétele volt a korábbi Városi 

Sportlétesítmények Igazgatóságától, illetve még ugyanazon év szeptemberében a Hullámfürdőé a 

Pécsi Fürdő Kft.-től. Az üzemeltetés folytatásával párhuzamosan egy teljesen új, struktúrájában 

áttekinthetőbb, a tulajdonos számára megnyugtatóbb kezelést ígérő, a piaci lehetőségek kiaknázását 

is szélesebb körűen felvállaló társasági forma kialakításával.  

 

Ezt követően folyamatosan bízta meg az intézményt további sportszervezési és üzemeltetési 

feladatokkal az Önkormányzat, ezek sorába tartozott a város óvodai-iskolai tantervi úszásoktatásának 

szervezeti átvétele, illetve több kiemelt önkormányzati iskola tornacsarnokának tanórán kívüli 

„hasznosítása”.  

 

Új honlap, facebook: mindenkit megszólítunk! 

 

Kommunikációs területen a számítástechnikai alapok megteremtése, az egységes arculati rendszer 



kidolgozása, a saját modern weblap, a www.psnzrt.hu kiépítése után, a fiatalabb korosztályok felé 

fordulás jegyében immár saját facebook-oldalainkon (kétezer-ötszáz lájkolóval!) is népszerűsítjük 

eseményeinket, illetve adunk hírt azok eredményeiről. 

 

2012-ben újabb szintre emelkedett a TAO-pályázattal kapcsolatos teendők sora, illetve az előző évben 

elnyert pályázati források felhasználása. Városunkban a PSN Zrt. az a sportszervezet, amely a legtöbb 

sportágban, a legszélesebb sportolói kört képviselve, az önkormányzat sportcéljaival összhangban 

pályázott, és az időközben a kormányzat által kiemeltté nyilvánított sportágak szakszövetségi 

támogatásait is beleértve összességében mintegy 700 millió forintot el is nyert utánpótlás-nevelési és 

sportágfejlesztési célokra. 

 

A Baranya Megyei Közgyűléssel folytatott együttműködés jegyében 2012-től a PSN Zrt. 

fennhatósága alá került az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ is – az ott folyó legfontosabb szakmai 

tevékenység, a kajak-kenus utánpótlás képzése terén aktív együttműködésben a Pécsi Kajak-Kenu 

Clubbal.  

 

Az önkormányzati érdekeltségbe tartozó szabadidősport-feladatok terén a PSN Zrt. átvette a korábbi 

„városi sportcsoport” megszűnte után a szervezéssel külső partnerként megbízott Melitta SE-től a 

városi szabadidősport-események, a téli-nyári kispályás labdarúgó-bajnokság szervezését is. (Ezen a 

Várkői-stadionban, illetve 2015-től, a PVSK-val együttműködésben a városi támogatással ott átadott 

műfüves pályán heti négy alkalommal több mint nyolcvan csapat ezerkétszáz játékosa mérkőzik meg 

egymással. Sportszervezőink arra is figyelnek, hogy ne csak az apukák élvezzék a labdarúgást, hanem 

alkalmasint a család többi tagja is szívesebben járjon el szurkolni: a meccsek köré szervezett családi 

napjainkon már többször is játékokkal, légvárral várták a legkisebbeket.).  

 

Létszámrekordok futásban, raliban is 

 

A PSN Zrt. ugyancsak az önkormányzat megbízásából a technikai sportágak felé is nyitott: immár mi 

vagyunk az ország talán legpatinásabb raliversenye, a 2011-ben ugyancsak nézői rekordot (160 000!) 

döntő IRC-futam rangot kiérdemlő Mecsek-ralik hivatalos rendezői. 

 

A londoni olimpiához, illetve a 2012-es labdarúgó Eb-hez kötődött az a hiánypótló és 

hagyományteremtő többhetes nyári akciónk, amelynek során az ANK sportegységében a strandfoci 

és a strandröplabda szerelmesei szabályos bajnokság keretében tehették próbára ügyességüket, míg a 

csak szurkolni vágyók a pálya mellé szervezett szabadtéri büfé kínálatát élvezve ott helyben hatalmas 

óriáskivetítőn követhették nyomon a két világverseny eseményeit.  



 

A PSN Zrt. a jövő generáció egészséges életmódra nevelése – azaz a diáksport – mellett az idősebb 

korosztályokat is igyekszik bekapcsolni sporteseményeibe. Utóbbiaknak kedvezve nagyszabású 

uszodai mozgásprogram indult Pécs nyugdíjasai számára az Egészséges Városért Alapítvány, a Pécsi 

Sport Nonprofit Zrt. és a Pécsi Úszóiskola támogatásával.  

 

Továbbra is rendszeres házigazdaszerepet vállalunk (immár piac-közeli feltételekkel) számos külső 

egyesület, rendező sportversenyeinek, bajnokságainak, kupáinak, tornáinak lebonyolításában. 

Sportszervezőink munkájának minőségét fémjelzi, hogy immár több országos szövetség, illetve 

rangos sportklub kért fel minket célzottan saját eseményei házigazdaszerepére, így a Hullámfürdő 

adott már otthont Magyarország – Horvátország vízilabda Világliga-selejtezőnek, a Sportcsarnokba 

pedig 2015-ben már harmadszor tért vissza a férfi kézilabda Magyar Kupa döntője. A PVSK-val 

karöltve rendeztünk ugyanakkor kosárlabda Magyar Kupa-finálét, míg a legrangosabb események 

sorában említhetjük a 2014-es Birkózó Egyetemi Világbajnokság társrendezését az egyetemmel. 

  

Nem feledkezünk meg a különféle fogyatékkal élők sportolási lehetőségeiről sem, részben saját 

szakosztályainkba történő integrálásukkal. Eredményesség terén kiemelkedik a riói paralimpián 

bronzérmet szerző pécsi paraúszó, fiatal tehetségünk Konkoly Zsófia példája.  

 

A fenti sportszakmai célok anyagi alapjainak megteremtése szempontjából kiemelt feladat a 

létesítmények nem sportcélú (kultúra, koncertek, kongresszusok, szakmai találkozók, kiállítások, 

vásárok) piaci alapú bérbeadása, e területen az új lehetőségek feltérképezése, minél teljesebb 

kiaknázása. 

 

A 2014-2015-ös esztendőktől új feladataként hivatalosan is a PSN Zrt. gyakorolja az önkormányzat 

tulajdonosi jogait, amelyekben a város kisebb-nagyobb részben tulajdoni hányaddal bír (PVSK 

Marketing Kft. és Kosárlabda Akadémia Sport Kft.- PEAC női kosárlabda; PMFC Sport Kft. 

labdarúgás; Pécsi Kézilabda Kft.).   

 

A PSN Zrt. ugyanakkor nemcsak a pécsi önkormányzat érdekeltségébe tartozó társaságokkal, 

szervezetekkel ápol jó és napi kapcsolatot: igyekszünk e téren is mind szélesebbre nyitni kapuinkat, 

így számtalan megyei, illetve regionális program részesei vagyunk: e sorból kiemelhető például a 

sellyei Ormánság-kupa küzdősport-viadal megrendezéséből vállalt kiemelt szerepünk, vagy a Türr 

István Képző és Kutató Intézet országos pályázatán elnyert, hátrányos helyzetű térségek 

felzárkóztatását szolgáló szalántai és dencsházai futó- és gyaloglóünnep sikeres megrendezése.   

 



Emellett a különféle pályázatokon, szakmai egyeztetéseken túlmutatóan is rendszeresen egyeztetünk 

országos sportszervekkel, így a Magyar Olimpiai Bizottság, a sportállamtitkárság különféle 

fórumaival. Szerteágazó szakmai munkánk jegyében tagjai vagyunk és rendszeresen részt veszünk a 

Sportiskolák Országos Szövetsége, a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége és Magyar 

Fürdőszövetség különféle eseményein is. Többféle programba kapcsolódtunk már be neves civil 

szervezetek segítőiként, közülük többen hivatalos elismeréssel is értékelték már munkánkat. 

 

 

Pályázatok, létesítményfejlesztés: A jövőre építünk! 

 

A PSN Zrt. a jelen szerteágazó feladatainak magas szintű megoldása mellett a jövő formálásából is 

igyekszik hatékonyan kivenni a részét: sokrétű kapcsolati rendszerünket és immár nemcsak a városi, 

hanem a tágabban vett regionális, sőt az országos sportirányítási rendszerekkel ápolt jó 

kapcsolatainkat is felhasználva, az önkormányzat megbízásából nem kis részt vállaltunk annak a 

majdani új pécsi sportközpontnak az előkészítő munkálataiból, amely immár konkrét miniszterelnöki 

ígéret és előzetes kormányhatározat alapján 2018-ra egy új sportcsarnokkal, munkacsarnokkal, 

uszodával és élményfürdővel gazdagíthatja a Dunántúl legnagyobb városának polgárait. 

 

Összegzésként hangsúlyosan kell megemlíteni, hogy mindezen célokat és feladatokat úgy valósította 

meg a PSN Zrt., hogy miközben a felsoroltakból jól kitűnően feladatköre folyamatosan bővült, az 

ehhez felhasznált önkormányzati forrásszükséglete drasztikusan csökkent, saját bevételei pedig 

folyamatosan növekednek – az öt év alatt összességében csaknem egymilliárd forintnyi megtakarítást 

hozva ezzel a város büdzséjének. 

 

Zárásként pedig ugyancsak néhány – mindennél beszédesebb – számmal illusztráljuk, hogy mekkora 

"tömegmozgató" ereje is van a sportnak, illetve ebből a baranyai megyeszékhelyen mi hárul a PSN 

Zrt. létesítményeire, rendezvényeire: éves szinten a Sportcsarnokban – beleértve a pécsi labdás 

csapatok valamennyi hazai mérkőzését, a téli foci teremkupaidény összecsapásait, minden más 

sporteseményt, a diákolimpiákig, karate, sporttánc, ökölvívó és egyéb versenyekig bezárólag; 

továbbá a vásárok, kulturális események, koncertek, szalagavatók, diplomaátadók, egyházi 

ünnepségek közönségét – évente 50 ezernél több belépést regisztrálunk; a Jégpályán idényenként 45 

ezernél többen váltanak belépőt; a Várkői-stadionban, a Lőtéren és az orfűi kajaktáborban évente 

összesen 25 ezernél több a belépések száma.  

 

A legkülönlegesebb – elsőre hihetetlennek is tűnő – szám a Hullámfürdőhöz kötődik, ahol a téli-nyári 

időszakban évente összesen 180 ezer (!) belépést regisztrálunk. Ezzel együtt, eddigi hatesztendős 



pályafutásunk során minden intézményünket tekintve összesen 1,3-1,4 milliónál(!) is több belépőt 

fogadhattunk. 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is kiemelt célja, hogy az intézményekben folyó sportélet 

folyamatosságának megőrzése, illetve lehetőség szerinti bővítése mellett olyan gazdálkodást 

folytasson, amellyel saját bevételi forrásait növelheti – ezzel párhuzamosan csökkentheti az 

önkormányzati támogatás összegét.  

 

III., A város legnagyobb utánpótlás-műhelye: a PSN Zrt. Sportiskola 

 

Az egyik legjelentősebb lépés volt a társaság életében a korábbi Pécs Városi Sportiskola Egyesület 

(PVSE, még korábban TÁSI) gyökeres átszervezése, ahonnan 2012 elejére befejeződött a sportolók, 

illetve a teljes edzői kar átigazolása az újonnan létrehozott PSN Zrt. Sportiskolába.  

Ahol a szakosztályok száma és létszáma az országos trenddel szembe menve nemhogy csökkent 

volna, de örvendetesen bővült is, nívós utánpótlásbázisát adva ezzel a város több, csak felnőttsporttal 

foglalkozó egyesületének, illetve velük stratégiai együttműködésben (PEAC, Rátgéber Kosárlabda 

Akadémia, előbbi esetében női kosárlabdában az NB I-es csapatot üzemeltető gazdasági társaságban 

lévő többségi városi tulajdon megtestesítőjeként).  

 

Felszámolt párhuzamosságok, nívósabb szakmai képzés  

 

A kajakosok, röplabdázók, tájfutók, vívók távozásával, ugyanakkor aerobikosok, triatlonosok és 

szinkronúszók érkezésével 14 szakosztály ezerötszáz fiatalját készíti fel és versenyezteti 2016 

januárjától a PSN Zrt. Sportiskola. A változásokat sportszakmai szempontok, a párhuzamosságok 

kiküszöbölése, illetve a gazdálkodás ésszerűsítése indokolta. 

A bevezetőben említett távozáson természetesen nem az utcára kerülést kell érteni, pusztán arról van 

szó, hogy a korábbiakban több sportágban régről öröklött, immár szakmailag és szervezetileg sem 

indokolt „közösködés” folyt a PSN Zrt. Sportiskola, illetve anyaegyesületként röplabdában és 

vívásban a PEAC, tájfutásban a PVSK, kajak-kenuban pedig a PKKC között.  

 

Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az adott sportolók hivatalosan kivétel nélkül az 

anyaegyesülethez voltak leigazolva, eredményeik az ő szakosztályi rangsorukat fényesítették, a 

hírekben is az ő nevük alatt szerepeltek – csak éppen több edzői bér, létesítményhasználat és egyéb 

kiadások a PSN Zrt. számláját terhelték. A jelzett négy sportág most visszakerült anyaegyesületéhez 

– a tájfutók és a kajakosok esetében ugyanakkor a zökkenőmentes működés érdekében még egy 

bizonyos ideig a PSN Zrt. külső támogatói szerepet vállalt. 



Miközben az egyre gyakrabbá váló megkeresésekből a szakmailag és anyagilag is felvállalható két 

sportágat kiválasztva a PSN Zrt. Sportiskola palettája januártól triatlon (a nemzetközi szinten is 

eredményes Pécsi Triatlon Klubtól) és szinkronúszó (a Flamingo SE-től) szakosztállyal bővült. A régi 

sportágak közül a hegyi kerékpár egy most folyó egyeztetés végén országúti szakággal bővülhet, míg 

az aerobikosok a PEAC-ból kiválva, a tornászok és a nemzetközi színtéren is kiemelkedő rövid pályás 

gyorskorisok pedig egy ugyancsak közös múltat felszámolva immár kizárólag a Sportiskola színeit 

képviselik.  

Az atléták esetében is formálódik az együttműködés: a kisgyerekek immár kizárólag sportiskolások, 

ám azokban a szakágakban, ahol a PSN-nek erre nincs szakedzője, 15 esztendősen átigazolnak a 

PVSK-hoz. Hasonlóképpen tárgyalás folyik a sportlövők jövőjéről, ahol a Sportiskola jelenleg az 

olimpikon Csonka Zsófiára épülő szakosztálya a PVLK átigazoló fiataljaival bővült, 2016-ra 

immáron több mint negyven főre. 

Ugyan kiugró eredményekkel még nem büszkélkedhetnek, mégsem mehetünk el szó nélkül az ősszel 

megalakult labdarúgó szakosztály mellett: az országban is egyedülálló Törpfoci-program révén 

ugyanis a város összes óvodása belekóstolhatott a fociba, mellettük pedig máris egy sor kisiskolás 

bontogatja az új szakosztályban a szárnyait. 

A fenti változások nyomán jelenleg 14 szakosztályban folyik az immár saját, egységesen magas 

nívójú szakmai munka. A PSN Zrt. részben az önkormányzattól kapott alapfeladatként, részben a 

sportági szövetségek (és cégek) társaságiadó-forintjai, valamint az országos sportágfejlesztési 

támogatások jóvoltából igyekszik a sportiskolások edzéskörülményeit, versenyeztetését, 

felszerelésük színvonalát folyamatosan javítani, illetve e forrásokból még több és még magasabban 

képzett edzővel segíteni fejlődésüket.    

 

A folyamatos létszámnövekedés mellett 2016-ra egyéb jelentős fejlesztéseket sikerült elérnünk az 

önkormányzat, a szakági sportszövetségek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, 

illetve a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezménye (TAO) felhasználásával. 

 

2016-ban az új arculat megvalósítása érdekében sikerült szakosztályaink részére új és nívós 

sportfelszereléseket beszereznünk.  

 

Néhány példa ezek közül: 

• minden sportolónk részére vásárolhattunk felszereléseket: melegítő, póló, széldzseki, mez, 

táska, úszó- és egyéb sportruházat 

• színesíthettünk sporteszközeink tárházát: bóják, labdák, kapuk, erősítő- és nyújtó eszközök, 

hálók, sportjátékok vásárlásával 

• az általunk üzemeltetett vagy bérelt létesítmények folyamatos fejlesztése is segíti a szakmai 



munkát, a 2014-ben, majd 2015-ben beszerzett 2 db 9 személyes mikrobusz megkönnyíti és olcsóbbá 

teszi az utazásokat (versenyek, edzőtáborok) 

 

Mindezen pozitív előrelépések nagymértékben segítik a szakmai munka minőségi javulását, ennek is 

köszönhető, hogy esztendőről esztendőre óriási sikereket értek el sportolóink. 

 

Hazai és világsikerek nyomában 

 

A szakosztályok egy részében a legkisebbek még csak az alapokkal ismerkednek, miközben a „felső 

régiókban” már olimpikonok, világversenyek győztesei és helyezettjei öregbítik a PSN és a város 

hírnevét. Alább a bővülő dicsőségtábláról villantunk fel pár nevet. 

 

ATLÉTIKA 

Sportolói létszám: 150 fő, ebből 100 aktív versenyengedéllyel rendelkező 2017-ben 

Edzők: 

 Fogarasi Sándor: közép- és hosszú távfutás 

 Béliné Fekete Viktória: gyermek utánpótlás és dobó szakágak 

 Kárpátiné Kövesi Enikő: gyermek utánpótlás és magasugrás szakág 

 Putsay Zoltán: vágta/gát, rúdugrás és összetett szakágak 

 Putsayné Völgyi Erzsébet: vágta, ugró és összetett szakágak 

 Srp Gyula: gyalogló szakág 

Az éves kiemelt versenyek eredményeinek összesítése az ügyességi atlétika szakágakban: 

• 5 magyar bajnoki cím és további 11 magyar bajnoki dobogós helyezés 

• 5 Budapest gyermek bajnoki cím 

• 1 Sport XXI országos bajnoki cím 

• 4 válogatott rajthoz állás (U18, U16, EYOF) 

• 2 diákolimpiai bajnoki cím (Kárpáti Enikő és a IV. korcsoportos 4x100m-es leány váltó), és 1 

diákolimpiai csúcs (Kárpáti Enikő – magasugrás) 

• 1 EYOF rajthoz állás és döntős eredmény, 8. hely (Kárpáti Enikő magasugrás) 

• 3 EAP nemzetközi versenygyőzelem  

o 2x Skriván Bíbor 80m – Genf és Biella (Olaszország),  

o 1x Borhy Anna magasugrás, Biella (Olaszország)– új verseny csúccsal 

• 1 nemzetközi bajnoki címvédés: a dortmundi nemzetközi versenyen, Skriván Bíbor, 60 m. 

Aranyjelvényes szintet teljesített sportolók:  

10 sportoló teljesített aranyjelvényes szintet a következő versenyszámokban: 

 



Név Szül. év Korosztály Versenyszám Eredmény 

Baranyai Luca 2003 Serdülő 4*100m 50,51 mp 

Suvák Bori 2003 Serdülő 4*100m 50,51 mp 

Garamvölgyi Petra 2003 Serdülő 4*100m 50,51 mp 

Skriván Bíbor 2003 Serdülő 4*100m 50,51 mp 

Skriván Bíbor 2003 Serdülő 100m 12,58 mp 

Hergert Emese 2002 Serdülő Magasugrás 162 cm 

Borhy Anna 2002 Serdülő Magasugrás 165 cm 

Mészáros Babett 2004 Újonc Gyaloglás - 3 km 18:42,89 mp 

Kárpáti Enikő 2001 Ifjúsági Magasugrás 177 cm 

Schmidt Bence 2004 Újonc 80 m 9,56 mp 

Schmidt Bence 2004 Újonc 300 m 39,19 mp 

Brunner Hugó 2004 Újonc 4 próba - B 1706 

Schmidt Bence 2004 Újonc 4 próba - C 1864 

Az ügyességi atlétika új szakággal bővült 2017-ben, a rúdugrással. A szakágat Putsay Zoltán 

koordinálja, és a csoport aktívan részt vesz a Nemzeti Rúdugró Programban. A rúdugró program 

kiemelt keretébe 2 sportolónk került be 2017-ben, Garamvölgyi Petra és Borhy Anna. 

A magasugró kiemelt programban 2017-ben Kárpáti Enikő vehetett részt, edzője édesanyja. 

Kárpáti Enikő a 2017-es évben a Héraklész Bajnok keret tagja is volt. 

A PSN Zrt. atlétikai szakosztályának ügyességi atlétika csoportjai a következő sportolókat javasolja 

2017-es évi teljesítményük alapján egyesületi jutalmazásban részesíteni. A felterjesztett sportolók 

mindannyian korosztályos országos bajnoki helyezettek, illetve aranyjelvényes minősítési szintet 

elért atléták. 

 

Hegyikerékpár 

A Hegyikerékpár Szakosztály tagjai az elmúlt évben a hazai versenylehetőségek folyamatosan 

csökkenő száma miatt, elsősorban a környező országokban megrendezett nemzetközi versenyeken 

mérhették fel tudásukat, felkészültségüket. Az év elején a szlovákiai Kalnicán a Szlovák Bajnokságon 

pattantak nyeregbe, ahol több kategóriában is előkelő helyezéseket szereztek. Így volt ez a nyár végén 

Szarajevóban is, ahol az összevont Bosnyák- Horvát Bajnokságon bizonyították, hogy nem ijednek 

meg egyetlen magas hegytől, köves pályától vagy mély szakadéktól sem. Két aranyéremmel és egy 

IV. helyezéssel öregbítették a magyar hegyikerékpárosok egyre növekvő hírnevét. Viszont az egyetlen 

hazai versenyen az eplényi sípályán megrendezett Magyar bajnokságon nem sikerült az előzetes 

elvárásoknak megfelelően szerepelniük. Elsősorban a szerencsével álltak hadilábon, hiszen műszaki 

problémák és az időfutamokon elszenvedett sérülések hátráltatták a csapatot. Egyedül a merevgépes 

kategóriában sikerült érmes helyezést elérniük. Közben folytatták a Keretvárosi Kerékpárpark 



fejlesztését, sok-sok órás társadalmi munkájuknak köszönhetően van remény arra, hogy 2018.-ban 

már versenyt is rendezhessen a szakosztály a dél-dunántúl egyetlen ilyen létesítményében. 

 

 

JÉGKORONG 

                                                                              2016     -    2017-es szezon jégkorongban 

 

             

                  -A 2015-16-os idény zárása: 

 

                   Az U-8 –k egy saját rendezésű kupa és négy kupán vendégként vettek részt. 

 

                   Az U-10-k egy saját rendezésű kupa és négy kupán vendégként vettek részt. 

 

                   Az U12-k a Szekszárddal közösen a C-csoportban 18 mérkőzést játszottak. 

 

                  Az U-14-k szintén a Szekszárddal közösen a C-csoportban megszerezték az előkelő  

                  második helyezést. 

 

                  Április elejétől, ahogy leolvadt a jég elkezdtük a száraz edzéseket, és a görkoris edzéseket. 

 

                  A július, mint mindig szünet volt, és augusztus elejétől folytattuk a görkoris edzéseket. 

 

                  Augusztus 7-től elutaztunk Érsekujvárra edzőtáborba, ahol egy hetet töltöttünk. 

 

                  Edzőtábor után folytattuk a száraz edzéseket, illetve görkoris edzéseket. 

 

                   Szeptembertől pedig feljártunk hétvégeken Kaposvárra jeges edzésekre. 

 

                  Szeptember végén már kellett játszani U-12-ben kvalifikációs mérkőzéseket. 

 

                  Az idei szezonban közösen indulunk a Szekszárddal U-12 nagypályán, U12 kispályán és 

 

                  U-14 kispályás bajnokságban. U-10-ben és U-8-ban természetesen egyedül indulunk. 

 

                  A saját rendezésű kupánk U-10-ben január 27-én lesz, az U-8-as pedig február 25-én 



 

                  Kaposváron. Remélem, hogy mindegyik bajnokságban az összes mérkőzést le tudjuk 

játszani. 

 

                  A kiemelkedő játékosok: 

                                                                 Komáromi Bence 

 

                                                                 Wágner Benjamin 

 

                                                                 Béla Barnabás 

 

                                                                 Gyöpös Levente 

 

                                                                 Laudon József 

 

                                                                 Vásárhelyi Gergő 

 

                                                                 Szalai Gergő 

 

                                                                 Farkas Dávid 

 

                                                                 Takács Zsombor 

 

                                                                 Újhelyi Hunor 

 

      Üdv.  Gyuri 

 

Kézilabda fiú Éves beszámoló 2017 

I. Tavaszi szezon 

Év elején még Kovács Gábor volt a fiú kézilabda szakág vezetője, és 6 csoportban 5 edzővel 

dolgoztunk, valamint Szente Gábor kapusedzőként tevékenykedett minden csoportnál. 

A serdülő csapatnál Koleszár György dolgozott, de még PVSE néven versenyeztek. Az alapszakasz 

megnyerése után, a Felsőházi rájátszásban 4. lett a csapat. 

Az U14 – U12 összevont csoport Vald Benjamin irányításával dolgozott, és Wiesner László segített 

neki az edzéseken, mivel 30 fős volt a létszám. Az U14-es versenyeken Vald Benjámin, az U12-es 

versenyeken Wiesner László kísérte a csapatot. Az U14 az NB I.-ben szerepelt, és az alsóházi 



rájátszásban fejezte be a küzdelmeket. Az U 12 100%-os eredménnyel zárta az alapszakaszt, és az 

országos elődöntőben a 4. helyen végzett. 

Az U11-es csapat Tóth János irányításával, az egy évvel idősebbek között szerepelt, és az 

alapszakaszban az 5. lett, az alsóházi rájátszásban pedig a 3. helyet szerezte meg. Az U10-es csapat 

szintén Tóth János vezetésével a bajnokság minden mérkőzését megnyerte, de mivel nem készítenek 

tabellát, és nincs folytatás sem, így nem lehet meghatározni a helyezését.  

Szivacskézilabdázóinknál (U7-8-9) két csoportban folytak az edzések, Harmat Tamás a TÁSI-ban, 

Wiesner László pedig az Árpádban dolgozott a gyerekekkel. Az MKSZ által szervezett Kisiskolás 

bajnokságban közös csapattal indulva minden mérkőzésüket megnyerték. Az U9-es csapatot 

meghívták az országos döntőre, ahol a 2. helyen végeztek. A régió bajnokságban az U7 és U8-as 

közös csapat első lett, az U9-ben külön csapatokkal indulva a TÁSI lett az 1. Az Árpád a 2.  

A tavaszi idény zárásaként kiderült, hogy a továbbiakban nem a PVSE-vel folytatjuk az 

együttműködést, nem hozzájuk mennek játékosaink, hanem a továbbiakban a PEAC férfi csapatával 

lesz kapcsolatunk. Ennek folyományaként Kovács Gábor szakág vezető úgy döntött, hogy a PVSE 

felnőtt csapatánál marad, így a PSN ZRT-nél nem dolgozik tovább. Hasonlóképpen Szente Gábor 

sem folytatta kapusedzőként tevékenységét.  

Június elején kaptam a felkérést, hogy a továbbiakban legyek én a fiúk szakág vezetője, amit az edző 

kollégákkal folytatott megbeszélés után elvállaltam.  

A nyár feladatai közé tartozott a váltással kapcsolatos tárgyalások mind a PVSE, mind a PEAC 

képviselőivel. Elsősorban a játékosok sorsa volt kétséges, ki marad a PVSE-nél, ki jön vissza, ki 

megy a PEAC-hoz. Ezek a kérdések szeptember elejéig nem is rendeződtek, csak a bajnokságok 

kezdetére vált véglegessé minden. Összesen egy játékost vesztettünk, aki a PVSE-be kívánt 

átigazolni. A többiek maradtak nálunk. Viszont csak 1 fő jött vissza a PVSE-ből hozzánk, akit tovább 

adtunk a PEAC-nak.  

Másik fontos feladat volt, a nyári felkészülés, megszervezése. Edzésidőpontok, edzőtáborok, 

felkészülési tornák. Az első csapatunk, aki megkezdte a felkészülést, az U12 volt. Július végén 

indítottak, mert augusztus második hetében a Cell kupán vettek részt. A többiek augusztus első 

hetében indultak. Az U14 és az OSB csapat edzőtáborban volt Mecseknádasdon, ami 

zökkenőmentesen zajlott, 21 játékos részvételével. Az U14-es csapat részt vett a Balaton Kupán, amit 

megnyert. Az U12-es csapat számára rendeztünk egy 4 csapatos tornát augusztus végén, amit 

sikeresen megnyertek. Szivacslabdásainknak a hagyományos napközis jellegű edzőtábort is 

megrendeztük a Babitsban, ahol 25 fő vett részt. Velük együtt volt az U10-es csapat is 10 fővel.  

A nyár folyamán minden edzőnk részt vett a kötelező továbbképzésen, így mindenki rendelkezik a 

megfelelő licenccel.  

A nyár fontos eseménye volt még, hogy egyel gyarapodott csapataink száma, és sikerült Gúnya 

Ferencet felvenni edzőnek az U10-es csapat mellé. Szeptember 1-jén kezdte meg a munkát. 



Augusztusban sajnos elveszítettünk egy játékost, Bózsa Brendont a Veszprém elvitte tőlünk. Az érte 

járó nevelési költséget kifizette. 

A csapatok nevezése az MKSZ versenyeire rendben megtörtént. Az OSB csapat mérkőzésidőpontjai 

egyeztetésre kerültek, figyelembe véve, hogy a PEAC ifi csapatával ne ütközzön, mert serdülő 

játékosaink zöldkártyával a PEAC-ban is játszanak. A sportorvosi vizsgálatok rendben megtörténtek. 

Szerettem volna még egy edzőt felvenni az Árpádos szivacskézilabda csoporthoz, de sajnos nem 

találtam, így ideiglenesen én tartottam a csoport edzéseit. Sajnos a kapusedző hiányát sem sikerült 

pótolnunk, így jelenleg nélküle dolgozunk. 

Nyár végén volt még egy fontos feladat, a Magyar Kézilabda Szövetség által bevezetett új 

elektronikus edzésnyilvántartó rendszer használatának elindítása, aminek vezetése minden edző 

számára kötelező. Az előírt határidőre minden edzőnk megtanulta és rendben használja az internetes 

felületet. 

Szeptember elsejétől minden csapat elfoglalta a megszokott edzés helyét, és rendben elindult az őszi 

szezon. Szeptember elején elkezdődött az új igazolások és versenyengedélyek elkészítése. Az első 

mérkőzésre minden csapatnak rendben volt a játékengedélye. Ehhez hozzájárult, a megyei szövetség 

rendkívül rugalmas és segítőkész hozzáállása.   

Az őszi időszakban csoportjaink létszáma folyamatosan növekedett, sok új igazolást kellett 

készítenem. A csoportok aktuális névsorát mellékeltem.  

Októberben sikerült tárgyalnunk Tolsztih Szergejjel, hogy edzősködjön nálunk, így november 

elsejétől Ő vette át az Árpádos szivacskézilabda csoport irányítását.  

Kézilabda az iskolában program keretében a Testvér Városok Tere Általános Iskolában, hetente 

kétszer testnevelés órán az elsős fiúknak kézilabda órát tarthatunk. Két csoportban, összesen 40 fiú 

ismerkedik a játék alapjaival. A foglalkozásokat Tolsztih Szergej tartja, lelkes egyetemisták 

segítségével. 

Csapataink az őszi mérkőzések során kiválóan szerepeltek. A bajnokságok során 46 mérkőzést 

játszottak, 38 győzelem, 1 döntetlen, és mindössze 6 vereség született. A bajnokságon kívül is volt 

lehetőségünk edzőmérkőzéseket játszani, tornákon részt venni. Többek között Csurgón, 

Simontornyán, Komlón, Sellyén vettünk részt mérkőzéseken. A szivacskézilabdás korosztálynak több 

edzőmérkőzést szerveztünk a két csoport között, és decemberben egy kupát is szerveztünk 4 csapat 

részvételével. 

Egész évben az utazások zökkenőmentesen, rendben zajlottak. Felszerelések, edzés eszközök 

rendelkezésre álltak. Ha megkapjuk azokat a felszereléseket, amiket decemberben rendeltünk, akkor 

a következő szezon is rendben lesz.  

Aktuális összesített létszámadatok: 

Csoportok száma: 7  

Edzők száma: 7 fő 



Játékosok száma: 109 fő és még 40 fő a TVT-ben.  

Következő év fontos feladatai: 

Találnunk kell egy kapus edzőt. Néhány órával bővíteni kell az edzésidőpontokat, mert az U10, U11, 

U12-es csoportjaink csak 1 órás edzéseken dolgoznak. Bővíteni kell bázis iskoláink számát, hogy 

játékos létszámunkat növelni tudjuk.  

 

 

 

 

 

TRIATLON 

 

A Triatlon Szakosztályunk, bátran állíthatjuk, a legeredményesebb évén van túl! 

 

A 2017-es évet már 2016. őszén megkezdtük, hiszen a pár hetes pihenőidőszak után belevágtunk a 

több hónapos alapozásba. Ebben az időintervallumban 3+1 hetes intenzív ciklusok váltották egymást, 

amelyek már 2017-re is áttolódtak. Ezt a felkészülést csúcsosítottuk ki egy soproni edzőtáborban, 

ahol az utánpótlás, amatőr és egyetemista sportolóink vettek részt. 

Ezzel párhuzamosan, két elit kiválóságunk, Bicsák Bence és Sárszegi Noémi téli edzőtáborozáson 

tudott részt venni a Kanári Szigeteken, majd pedig Cipruson. Az ő felkészülésük is zavartalan volt. 

 

A jó alapozást követően 2017-ben minden eddiginél több versenyen tudtunk részt venni, szinte 

minden utánpótlás, amatőr, elit versenyen képviseltetni tudtuk magunkat. 

A hazai versenysorozatban mind egyéni, mind pedig váltócsapataink rajthoz álltak az országos 

bajnokságokon, ahol nagyon eredményesen tudtunk szerepelni. 

2017-ben összesen 68. dobogós helyezést értünk el, ebből 33 aranyérem, 18 ezüstérem, 17 bronzérem 

született.  

 

Mindemellett kiemelt sportolóink nemzetközi szinten is sikeresek voltak, Sárszegi Noémi Tartuban a 

felnőtt Európa Kupán elért 7. helyezésével hívta fel magára a figyelmet, majd pedig remekül szerepelt 

az U23-as Európa- és Világbajnokságon is! 

 

Bicsák Bence júliusban U23-asként győzni tudott a Tiszaújvárosban megrendezett felnőtt 

Világkupán. Bence azonban ezt a fantasztikus sikert is felül tudta múlni, amikor egy héttel később –

szintén hazai környezetben¬– U23-as Európa-bajnok lett! 

 



A Triatlon Szövetség szokásos évértékelő gáláján Sárszegi Noémit a legjobb U23-as duatlonistának, 

Bicsák Bencét az év legjobb U23-as triatlonistájának választották. 

 

Külön öröm számunkra, hogy edzőnket, Tóth Szilárdot az év triatlonedzőjévé választották. 

 

TORNA 

 

A 2017-es év edzőváltással kezdődött. Sikerült a folyamatosságot biztosítani, Somogyi Attila és a két 

egyetemista, Márkovics Gábor és Láng Dániel jól beilleszkedett. A színvonalas munkájukat dicséri, 

hogy a 2017. év az eddig legeredményesebb volt. Az értékét méri, hogy ilyen szerény körülmények 

között, ennyi megpróbáltatással (a kipakolásokra gondolok) senki nem dolgozik. 

A 2017-es évünk nagyon jól sikerült annak ellenére, hogy úgy kezdtünk, hogy Szabó István kollégánk 

elbúcsúzott tőlünk. Szerencsénk volt, mert 2 egyetemista fiú azonnal be tudott lépni és segíteni 

nekünk. István még visszajárt egy hónapig, hogy amit tud, azt mutassa meg nekik és tanítson meg 

néhány dolgot. Aztán csatlakozott hozzánk  Somogyi Attila, aki nélkül nem tudtuk volna folytatni a 

verseny tornát az eddigi színvonalon. A sok ki és bepakolás ellenére jó eredményeket tudhatunk 

magunkénak.  

A Gyermek kezdő versenyen, ami az elit képzés legalsó foka, két csapattal is el tudtunk indulni. Az 

"A" csapatunk Vidékbajnok lett, az Országos fordulóban pedig 2. helyen végzett. Egyéni összetettben 

Herczeg Emília Vidék-és Országos bajnok lett, Karsai Fanni pedig Országos 3. helyezett. A "B" 

csapatunk Vidékbajnokságon 3., Országoson pedig 4. helyezett lett.  

Az utánpótlás Zsebi baba programban 3 csapattal indultunk. Itt Országos 3. és két 4. helyezést 

hoztunk el.  

Az ifjúsági bajnokságban, másodosztályon is nagyon szépen szerepeltek a lányok. Solti Kata 

Országos egyéni összetettben országos 5. lett, Gerendán 2., Trombitás Hanna pedig Országos 

szerenkénti döntőben korláton 1., ugrásban 2. lett.  

Nyáron részt vettünk Szegeden a Sport XXI táborban Márkovics Gábor kollégámmal, ahová 2 tornász 

lányt is vihettünk. Szakmai szempontból nagyon jó volt, sokat tanultunk. Megismertük az új szakmai 

igazgatóját az utánpótlás versenyzőknek és a teljesen új  átalakított verseny programot, ami teljesen 

megújítja a verseny tornát. ( Sokkal nehezebb lesz, és már teljesen kis kortól) Itt választották ki 

Herczeg Emíliát az Utánpótlás válogatottba a Heraklész programba. Decemberben pedig Tatán 

vettünk részt a Sport XXI-ben Somogyi Attila kollégámmal. Ami szintén nagyon jó volt. Az elemek 

oktatását vettük át.  

Több óvódás és kisiskolás is csatlakozott idén szeptemberben hozzánk, akiket próbálunk beilleszteni 

majd a versenyzők közé.  

A 20018-as évünk végre jól kezdődik, hiszen megkapjuk a tornacsarnokot, amire 2 éve várunk. 



A diáksport-szintű csoportjaink nagy létszámokkal, megyei szintig sok kiemelkedő eredményt 

hoztak. Az országos megmérettetésen a Széchenyi Iskola gimnazista csapata az előkelő 4. helyezést 

érte el, a Mecsekalja Iskola III-IV. korcsoportosai a nagyon erős mezőnyben az ország 12. legjobb 

csapata lett. Egyéniben Göncz Rebeka a válogatott tornászmezőnyben, az 5. helyet szerezte meg, 

szinte hibátlan versenyzéssel.  

Az év nagy eseményei, hogy a Széchenyi Iskolában sikerült kialakítani egy „tornarészt” és 

augusztusban elindult a tornacsarnok építése. Ezzel a minőségi munkát tudjuk biztosítani.  

 

ÚSZÁS ANK 

 

Az PSN Zrt. és az ANK Úszóklub fúziójára bár hivatalosan októberben került csak sor, a nyári 

bajnokságok eredményei a 2018-as műhelytámogatások megítélésnél már a PSN Zrt. 

Úszószakosztályt erősítik így azokat az eredményeket is figyelembe kell vegyük.  

Utánpótlás terén igen szép eredményeket értek el sportolóink a 2017-es éveben.  

• • A Magyar Olimpiai Bizottság Utánpótlás nevelési programjában, a Héraklész programban 

két úszónk is bekerült.  

• • A Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai programjába 5 úszót delegáltunk, a fúzióval ez 

közösen 12-re emelkedett, így a régiós válogatott legnagyobb részét a PSN Zrt. adja.  

• • A korosztályos bajnokságokon érmeket és bajnoki címet is szereztünk.  

• • A paraúszó válogatott legnagyobb részét pécsi sportolók teszik ki.  

• • Az idei mexikói paraúszó világbajnokságról több pontszerző helyet és egy bronzérmet 

tudtunk elhozni.  

• • A fúzió utáni első komolyabb megmérettetésen az Országos Rövidpályás Vidék 

Bajnokságon a 3 napos verseny végén a PSN Úszószakosztály lett az első az egyesületek közötti 

pontversenyben, megelőzve a Szeged vagy akár a Hódmezővásárhely csapatát.  

• • Séner Martin 50 és 100 méter gyorson korosztályos Országos rekordot úszott.  

 

Edzők:  

dr. Petrov Anatolij és Jancsik Árpád  

Országos Serdülő Bajnokság - Győr (2017.06.20-24.)  

Jászó Ádám  

• • 200 méter hát 4. hely  

 

Országos Gyermek Bajnokság – Kecskemét (2017.07.05-08.)  

Péter Virág  

• • 100 mell Országos Bajnok  



• • 200 mell Országos Bajnok  

• • 200 vegyes 3. hely  

• • 400 gyors 3. hely  

 

Séner Martin  

• • 100 méter gyors 2. hely  

• • 100 méter hát 2. hely  

• • 200 méter vegyes 3. hely  

• • 200 méter gyors 3. hely  

• • 50 és 100 méter gyorson korosztályos Országos rekordot úszott  

 

Péter Alex  

• • 100 mell 4. hely  

 

Paraúszó Világbajnokság, Mexikó  

Konkoly Zsófia  

• • 100 méter hát 3. hely  

• • 200 méter vegyes 6. hely  

• • 100 méter pillangó 4. hely  

• • 400 méter gyors 7. hely  

 

Iván Bence  

• • 100 méter mell 6. hely  

• • 200 méter vegyes 5. hely  

 

Bognár Gergő  

• • 50 méter hát 7. hely  

• • 200 méter gyors 6. hely  

 

Sors Tamás  

• • 50 méter gyors 7. hely  

 

 

Kajak-kenu 

beszámoló 2017 

 



A pécsi kajak-kenu sport, idén sem tétlenkedett, részt vettünk több mint 20 hazai és több nemzetközi 

versenyen, és rendeztünk, biztosítottunk mi is számtalan orfűi eseményt, így a Quadratlon 

Világbajnokságot is. 

Eredményességünket jellemzi, hogy a 2017-es évben, összességében 6 válogatott versenyzővel 

büszkélkedhettünk. Közülük többen (Holczer Ákos, Pörnecz Dávid, Szigethy Ábris) a kölyök 

korosztályban versenyeznek, ahol nincs még Európa-, vagy Világbajnokság.  Az idősebbek közül, 

Fodróczi Vilmos felnőtt Világkupán indult, ahol C döntőig jutott egy nagyon erős, világbajnoki 

mezőnyben. Szigethy Virág párosban kijutott az Ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol sajnálatosan az 

érintett számot nem rendezte meg a szervezőbizottság, így elúszott egy nemzetközi szereplés, és jó 

eséllyel egy érem is. Szmrtyka (ejtsd: SZMETYKA) Rebeka egész évben kitűnően szerepelt, egy 

helyezésen múlt neki az Olimpiai Reménységek Viadalára való kijutás. Később, ha nemzetközi 

vízekre nem is, de a válogatottba került Rebeka a Keretfeltőltő Válogató versenyen, így meghívást 

kapott a téli és tavaszi keretedzőtáborokba.  

 

 

A 2018-as évtől hasonlóan szép sikereket, nemzetközi szerepléseink számának növelését várjuk. 

Fontos, hogy létszámunkat nem hogy megtartsuk, de tovább növeljük, biztosítva a megfelelő 

utánpótlást.   

 

Köszönve az együttműködést és támogatást a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek, kívánunk minden 

szakosztálynak eredményekben, sikerekben gazdag sportesztendőt.   

   

     Köszönettel: 

 Csaba András 

 

 

 ÚSZÁS PSN 2017 Éves Beszámoló 

 

Január: 

A szakosztály a karácsonyi pihenés után megkezdte az alapozási időszakot. 

Elkezdődött az év első makro és mezociklusa . Kenderesi Tamás megkezdte a felkészülést az év első 

nemzetközi versenyére a Francia Golden Tour versenyre Nizzában. 

Az utánpótláskorú gyerekek területi felkészülési versenyeken vettek részt.  

A Jövő Bajnokai Programban résztvevő gyerekek az év első felmérő versenyén remekeltek, amit a 

régión belül Pécsett rendeztek és 5 főt tudtunk delegálni a programba. 

 



Február: 

Kenderesi Tamás az év 2. hónapjában a Nizzában megrendezett nemzetközi versenyen 200m 

pillangón az első helyet szerezte meg, amivel a világranglista első helyére ugrott.  

Elkezdődött a 2. makro és mezociklus az évben. Kenderesi Tamás az első 3 hetes magaslati 

edzőtáborát töltötte Mexikóban, ami sikeresen zárult. A Megyei Diákolimpián a PSN Zrt. úszói kiváló 

eredményeket értek el. 

Az év 2. Jövő Bajnokai régiós versenye Kaposváron került megrendezésre. 

A kaposvári úszóklubbal való sikeres együttműködésünknek köszönhetően részt vettünk a Dél-

Dunántúl Maraton 1. forduló nevű versenyen, ahol a hosszabb távokban jeleskedtek az úszóink 

1500m gyors, 400m gyors, 200m pillangó. 

 

Március: 

Az év első fiatal utánpótláskorú gyerekek (8-10évesek) versenye az ANK Delfin Kupa, ahol a jövő 

reménységei indultak. Közülük az év végén már többen aranyjelvényes sportolók voltak. 

Az első hosszabb verseny a kecskeméti Bázsvíz Kupa volt, ahol már nagyobb létszámban 

eredményesen szerepelt az egyesület. A J.B. gyermekek a szokásos havi rendszerességgel összehívott 

felmérő versenyen vettek részt. Kenderesi Tamás az év első 3 hetes meleg égövi táborát töltötte 

Thaiföldön-Thanyapurán. 

  

Április: 

A 8-13 éves gyerekek 11 fővel a szerbiai Novi Sad-on versenyeztek, ahol a legtöbb gyermek először 

volt külföldi nemzetközi versenyen. J.B. régiós felmérő verseny. Az év első fontos korosztályos 

versenye a dunaújvárosi Arany Üst verseny. Itt az ország legeredményesebb 

12-16 éves versenyzői vettek részt és a szakosztály férfi váltója a kiváló 4. helyett szerezte meg. A 

versenyen elért eredmények alapján többen az országos ranglista első 8 helyében végeztek a 

korosztályukban.  

A Debrecenben megrendezendő Felnőtt Országos Bajnokságon Kenderesi Tamás és Kenderesi 

Loránd vettek részt a szakosztályból. Kenderesi Tamás a fő számában 200m pillangón, az első helyen 

végzett. 100m pillangón a 4. helyet szerezte meg. 50m pillangón is döntős volt és a 8. helyen zárt. A 

hónap végén a Vidék Országos Bajnokságon remekeltek az úszók. A 13-mas létszámból kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott a férfi és a női 4x50-es vegyes és a 4x50-es gyorsváltó. Mindegyik váltó a 2. 

helyezést érte el. 

 

Május: 

J.B. felmérő verseny. Május végén az Ifjúsági Országos bajnokságon vett részt a szakosztály, ahol 

Balogh Vivien és Kenderesi Loránd nyújtotta a legjobb formáját. A Para Országos Bajnokságon a 



szakosztály kiválósága Konkoly Zsófia képviselte a PSN Zrt. színeit. Zsófi az S9-es kategóriában 

100m pillangón, 400m gyorson, 100m háton, 100m gyorson remekelt. 

 

Június: 

Kezdetét vette a Mare Nostrum versenysorozat, ami a budapesti világbajnokság előtt egy nagyon 

fontos körverseny. Kenderesi Tamás a felkészülése során a 3 állomás közül csak a francia Canet En 

Roussillon versenyen vett részt, ahol bíztató eredményt ért el a világbajnokságra nézve a fő számában 

a 200m-es pillangóúszásban. A sikeres francia szereplése után az olasz Settecolli verseny jött, ahol 

már a csúcsforma közeli állapot volt szükséges a győzelemhez. A hónap végén megrendezett Serdülő 

Országos Bajnokságon sajnos csak egy versenyző Kovács Bálint került be a döntőbe, de a szép 8. 

hellyel zárta a versenyét 200m pillangón. Ő az egyesület egyik nagy reménysége a jövőre nézve. J.B. 

felmérő verseny. Az utánpótlásért felelős edzők a Pécsi Úszóiskola évzáró versenyén részt vettek a 

közös együttműködés és a szakosztály utánpótlás bázisának fejlesztése reményében, de a gyermekek 

a úszószakosztályba való integrálása akadályokba ütközött. Nem sikerült az együttműködés. 

  

Július: 

A Gyermek Országos Bajnokságon 7 gyermek vett részt sikeresen a szakosztályból. A miskolci Cápa 

Országos Bajnokságon 5 sportoló indult és közülük Szabó Patrik két egyéni számban is ezüstérmet 

szerzett. Kenderesi Tamás a Világbajnokság előtt még részt vett egy hazai edzőtáborban a válogatottal 

Debrecenben. A felkészülés nagyon jól sikerült és nagy sikerek reményében indult neki az év 

versenyének. Megkezdődött a Vizes Világbajnokság Budapesten, ahol a 200m-es férfi pillangó 

számban 4. helyen végzett Tamás, ami a szakma és a sportoló személyes várakozásait sajnálatos 

módon alul múlta, de így is nagyszerű eredményt ért el, ami további motivációt adott mindenkinek a 

jövő nagy versenyeire nézve. 

A júliusi VB.-vel az év lezárult az úszószakosztály számára és megkezdődhetett a hosszú szezon utáni 

pihenés. 

 

Augusztus: 

PIHENŐ 

 

Szeptember: 

A hosszú pihenés után minden sportoló megkezdte az évet és az első 2 hét átmozgató edzései után 

elkezdődött az alapozási időszak, az első ciklus. Ebben a hónapban került sor a két nagy múltú pécsi 

úszószakosztály az A.N.K. Úszóklub és a Pécsi Sport Nonprofit úszószakosztályának összeolvadása 

és így a PSN Zrt. úszói még erősebbek lehetnek a jövőre nézve. Komoly előrelépés ez a pécsi 

úszósportnak. A két műhely kellő tisztelettel és sikeresen tud együttműködni. Kenderesi Tamás 



megkezdte a szezon első edzőtáborát Mohácson. 

 

Október: 

Megrendezésre került a nagy múltú pécsi nemzetközi verseny a Hullám Kupa immáron 21. 

alkalommal. A rendezés sikeres volt és a versenybíróság állományában történt fiatalodásnak 

köszönhetően gördülékenyebben ment a verseny. A hónap végén megrendezett kaposvári Adorján 

emlékverseny is még csak egy felkészülési verseny volt a jobbak számára a novemberi Rövidpályás 

Országos Bajnokságra. 

  

November: 

A két klub összeolvadásának köszönhetően a Dél-Dunántúli régióban a PSN Zrt. csapata delegálhatja 

a legnagyobb számban a Jövő Bajnokai Programba a sportolókat (13 főt). 

Megrendezték a szezon első Össz-régiós Jövő Bajnokai felmérő versenyt Budapesten, ahol a 

programban résztvevő gyermekek átvehették a „J.B.válogatott” felszerelésüket.  

Kenderesi Tamás a százhalombattai versenye előtt egy edzőtáborban vett részt a válogatottal, az ottani 

25m-es uszodában. A novemberben megrendezett Rövidpályás Országos Bajnokságon 12 sportoló 

vett részt a szakosztályból, ahol Kenderesi Tamás a 200m-es férfi pillangó számában 2. helyezést érte 

el, ami egyben hatalmas egyéni csúcs is és ezzel a világranglista 2. helyére tornázta fel magát rövid 

pályán. Ez egy fantasztikus jel a decemberi Rövidpályás Európa Bajnokságra nézve. Ugyan ezen a 

versenyen a 15 éves Kovács Bálint tisztes helyt állt a felnőttek mezőnyében, és a teljesítményével az 

országos úszóranglista első 3 helyei közé úszta be magát a versenyszámaiban. Ő is az új pillangó 

reménységek közé tartozik korosztályában.  

 

December: 

Rekord számmal képviselte magát az egyesület a hódmezővásárhelyi Rövidpályás Vidék Országos 

Bajnokságon. A 18 sportoló összesen 62 éremmel tért haza 26db arany, 21db ezüst, és 15db bronz. A 

verseny országos egyesületi ranglistáján az első helyen szerepelt a PSN Zrt., a legsikeresebb egyesület 

lett. A két pécsi műhely egyesülésének köszönhetően fantasztikus női és férfi váltókat tudtunk 

delegálni a versenyre. Megrendezésre került a pécsi és a kaposvári sikeres együttműködés miatt, 

mindkét helyen, két egymást követő napon a 

Dél-Dunántúli Cikluszáró Verseny. A jó szervezésnek és a folyamatosan javuló pécsi 

versenyrendezésnek köszönhetően rekord létszámban vettek részt a pécsi cikluszárón. 

Neves egyesületek is részt vettek a versenyen, de az uszodánk hiányos technikai felszereltsége miatt, 

nem tud kellőképpen kiszolgálni egy ilyen nívós versenyt. Hiányoznak azok az alapfelszereltséget 

jelentő eszközök, mint a 8-10 pályás úszó eredményjelző tábla és a hozzátartozó beütőpanelek, amik 

meglétével komoly, nagy versenyek rendezésére lenne lehetőség.  



Dr. Gőcze Katalin és Dr. Mintál Tibor vezetésével a Sportmedicina tanszékkel való kiváló 

együttműködésünk nagymértékben elősegíti a komoly edzői munkát és egy olyan sportorvosi, hátteret 

biztosít, amivel a sportolók úszóeredményeiben nagyszerű fejlődések tapasztalhatóak. A tanszék 

segítőkészsége miatt, több edzői továbbképzésben részesülhettünk, amivel az anatómiai, 

edzéselméleti és az élettani ismereteinket magasabb szintre emelhettük. 

A szezon végén volt az egyik legfontosabb versenye a szakosztály kiválóságának Kenderesi 

Tamásnak a Rövidpályás Európa Bajnokság, ahol kiváló felkészülése meghozta gyümölcsét, mert 3. 

helyen végzett a 200m-es férfi pillangó versenyen. 

 

 

IV., Ahol az alapokat lerakhatjuk: 

      szívügyünk, a diáksport 

 

 

A PSN Zrt. a diáksport területén legfőbb feladatának a diákok mozgásos életmódra nevelését, az 

alapfokú, a szabadidős és a diákolimpiai versenyrendszer szervezését tekinti, amellyel hozzájárul a 

versenysport utánpótlás-bázisának növeléséhez is. A tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének 

elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás megkedveltetése, a mindennap sportoló 

tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás-bázisának növelése a feladat. A PSN Zrt. a 

városi közoktatási intézmények tanulóinak tanórai, tanórán kívüli sportolását, versenyeztetését 

szervezi, különös tekintettel a tehetséggondozásra.  

 

Az adott tanévekre vonatkozó versenyprogramot a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszere 

alapján készítjük el, kiegészítve az alapfokú és szabadidős diáksport-rendezvényekkel. A városi 

versenyrendszer alapján készült az intézmények versenykiírása. Az elmúlt években csak a városi 

versenyek 15 sportágban (atlétika, asztalitenisz, duatlon, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, 

torna, úszás, floorball, grundbirkózás, gyorskorcsolya, kerékpár, sakk, valamint a különböző játékos 

sportversenyek) és négy korcsoportban 128 versenynapot jelentettek.  

 

A városi versenyeken kívül több országos diáksport bajnokság rendezéséből is részt vállaltunk – 

játékos sportversenyek, torna, középiskolás kispályás labdarúgás és általános iskolás labdajátékokban 

(kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda).  

 

Összmagyar diákbajnokság: a nemzetközi porondon is eredményesen! 

 

A saját diákolimpiai versenyeinket egészítik ki a szakszövetségekkel közösen rendezett, de az 



elnevezés használatán és az anyagi hozzájáruláson kívül végeredményben a szakszövetségek által 

rendezett diákversenyek. 2013 egyik nagy, nemzetközi diáksport-rendezvénye volt az Összmagyar 

Nemzeti Diákbajnokság, amelynek novemberben adtunk otthont – majd ennek sikere nyomán 2014-

ben, 2015-ben, végül pedig 2016-ban ismét hasonló programmal láthattuk vendégül a határon túli 

magyar fiatalok népes csoportját. 

 

A PSN Zrt. által szervezett versenyrendszerhez 44 iskola tartozik. Versenyeinken és egyéb diáksport-

rendezvényeken 8530 tanuló vett részt. Országos szinten is kiemelkedő eredményeket értünk el 

atlétikában, floorballban, kosárlabdában, labdarúgásban, rövid pályás gyorskorcsolyában, 

tájfutásban, tornában és úszásban. 

  

Együttműködésünk az illetékességi területünkön tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó 

állami és önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel, különösen a közoktatási intézményekkel, 

sportági szakszövetségekkel igen széleskörű, korrekt, egymást segítő. Az iskolákkal közvetlen 

kapcsolatot jelentett a tanévenkénti felkészítő értekezlet a testnevelő tanárok, sportköri elnökök 

részére és a versenyekkel kapcsolatos levelezések, személyes megbeszélések. Segítette ezirányú 

munkánkat a Testnevelő Tanárok Egyesületével kialakult jó kapcsolatunk is, pl. továbbképzések 

szervezésében.  

 

Egyéb főbb feladataink: 

a) A városi diáksport elvi, pedagógiai kérdéseinek, irányelveinek kialakítása és folyamatos 

fejlesztése. 

b) A diáksport városi versenyrendszerének kialakítása, működtetése és értékelése. 

c) A városi diáksport-versenynaptár elkészítése. 

d) Különböző sport-akciók, mozgalmak meghirdetése a diáksport fejlesztése érdekében. 

e) Diáksport-táborok és sporttalálkozók szervezése. 

f) Felkérés/megbízás alapján területi és országos diáksportversenyek szervezése. 

g) A diáksport támogatásának ösztönzése, összehangolása és célirányú hasznosítása. 

h) Adat- és információs szolgáltatás a Magyar Diáksport Szövetség és a Baranya Megyei 

Diáksport Tanács részére. 

 

A PSN Zrt. fenti feladatai végzése során a helyi önkormányzati feladatokból közfeladatot is vállal, 

így 

• segítjük a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 

rendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint 

a fogyatékos diákok sportjára, 



• közreműködünk a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos és felvilágosító tevékenység szervezésében. 

Társadalmi aktivistáinknak évente egyszer tudjuk megköszönni áldozatos munkájukat. 

 

Támogatásuk nélkül nem biztosíthattuk volna sportolóink zavartalan felkészülésének anyagi 

forrásait, melyet ezúton is köszönünk! 

 

 

Pécs, 2018. május 31.    

 

Vári Attila 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 


