
 
 

 

 

Szakmai beszámoló 

 

 

Támogatott szervezet: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

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

Támogatási szerződés száma: 2/208-18/2019. 

Támogatás összege: 50.000.000.-Ft 

Elszámolt költség: 50.000.000.-Ft 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a 2/208-18/2019. számú támogatási szerződés alapján 50.000.000.-

Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattól teljes éves 

működési költségeinek finanszírozására. 

Immár tizenkét intézmény és sportpálya (Lauber Dezső Sportcsarnok, Abay Nemes Oszkár 

Sportuszoda, 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 150 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 világbajnoki 

bronzérmes. 

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 az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda (volt 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 2019 nyarán 

immár 10. 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-rallyig, 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 vállaló 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. 

üzemeltetésébe 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 rallyversenye, a 2011-ben ugyancsak nézői 

rekordot (160 000!) döntő IRC-futam rangot kiérdemlő Mecsek-rallyk 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 az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 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 az Abay Nemes Oszkár 

Sportuszodához 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, azelőtt PSI) 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 vállalható 



 
 

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. 

  



 
 

AEROBIK 

 

A szakosztály ismét egy nagyon sikeres évet tudhat maga mögött és minden fronton fejlődés 

mutatkozik: 

Taglétszámunkat 145 főre növeltük (ovisok 28 fő, kisiskolás 1-2-3-as csoport 54 fő, basic 34 

fő, sportaerobik 29 fő). Az edzői létszámot szeptembertől tudtuk bővíteni, méghozzá egy 

nagyon tapasztalt szakemberrel. Boldizsár Natalja (orosz származású edző), 40 éve dolgozik a 

ritmikus gimnasztikában, így a balettben és mozgásképzésben nagyot tudunk előrelépni vele. 5 

fősre bővült edzői gárdát még 5 segédedző is segíti, akik ingyen, társadalmi munkában 

dolgoznak, hogy elsajátíthassák az edzői hivatást. 

A 2 fős portai személyzet is részt vesz az adminisztrációs munkákban (befizetések kezelése és 

adminisztrálása, nyilvántartók, számlázás, gyerek felügyelet stb.). Nyáron személycsere történt, 

Világos József munkáját, Gál Péter vette át. Péter sofőri feladatokat is végez, ő szokta vezetni 

a PSN Zrt. saját buszait, ha bármelyik szakosztálynak igénye van rá. 

 

Eredményesség: 

Közel 80 versenyzővel vettünk részt a Magyar Kupa sorozaton (4 verseny), ahol több mint 60 

érmet gyűjtöttünk az év során. Részt vettünk a diákolimpia versenyein, illetve a Cseh- és a 

Szlovák Openen. Szintén érmes helyezésekkel. 

Válogatott versenyzőink idén történelmet írtak: 

Ákoshegyi Dóra világkupát nyert junior női egyéniben, megelőzve az aktuális világbajnokot. 

Felnőtt triónk (Mazács Fanni, Bali Dániel és Farkas Balázs) mindkét világkupát és az Európa-

bajnokságot is megnyerte. Ugyanezt megismételte Mazács-Bali párosban is. 

Bali Dániel egyéniben egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a világkupákon. 

Ezt még soha egyetlen magyar klubnak sem sikerült elérni. 

2020-ban szintén világkupa sorozat, majd világbajnokság vár rájuk. Jövőre már Ákoshegyi 

Dóra is a felnőttek között szerepel. 

A VB különösen fontos, hiszen kvalifikációs a verseny a 2021-es Világjátékokra. 

A 2019-es év folyamán három edzőtábort tartottunk. Kettőt a sportcsarnokban, június végén. 

Ezeken az ovisok és a kisiskolások vettek részt, napközis tábor jelleggel. Augusztusban pedig 

Orfűn edzőtáboroztunk a basic- és sportaerobik versenyzőkkel. 



 
 

Az edzéslátogatottság 80% körüli, ami pozitívnak számít. Az alacsonyabb szinten versenyzők 

rontják picit az átlagot. A szakosztály tanulmányi átlaga 4,6, amire szintén nagyon büszkék 

vagyunk. 

Az évet idén is a Karácsonyi Aerobik Gálával zártuk, amely ismét nagy sikert aratott. Emellett 

tartottunk karácsonyi bulikat is (erre nem szoktunk pénzt költeni: mindenki hoz egy kis enni-

innivaló és húzás alapján ajándékozzuk meg egymást). 

A téli szünetben már készülnek a 2020-as versenygyakorlatok, így ilyenkor is nagyon sok a 

munka. 

  



 
 

ATLÉTIKA 

 

A távfutó szakág szakmai munkáját a Várkői stadionban s annak környékén végezte. A 

versenyzők felkészítése az éves szakmai terv alapján valósult meg. A felkészülés rendszerérre 

a blokkszerű felkészítés volt a jellemző. Éves szinten a foglalkoztatottak létszáma 20-30 fő 

között mozgott. A sportági igazgatás tárgyi, személyi, anyagi feltételei elfogadhatóak voltak. A 

tárgyi feltételek tekintetében a feltételek adottak voltak a szakmai munka elvégzéséhez. A 

személyi feltételek terén Az elmúlt évet kivéve egyedül vezettem irányítottam a szakágat, de a 

közelmúltban már Halász Ádám révén segítőt kaptam, aki elsősorban a szervezői munkában 

nyújt segítséget. Ahhoz hogy eredményesebb legyen munkavégzésünk ahhoz legalább három 

pályaedzőre lenne szükség. 

Eredményesség. Legeredményesebb versenyzőink az újonnan beszervezett fiatalokból kerültek 

ki s közülük többen vannak, akik néhány éven belül már kiváló eredménnyel büszkélkedhetnek. 

Póra Szabina /11é / a 600m es síkfutásban hazai viszonylatban az első helyet foglalja el a 

ranglistán/ 1:51.0 perccel. Vidék bajnokságon az I. helyezést érte el korosztályában. Nagy Lujza 

a 12 éves korosztályban szintén a 600m es síkfutásban /1:45.4 p-/ Vidékbajnokság I helyezett s 

az országos ranglistán 3. helyezett. Kolat Panna / 12 évesek/ a 600m es síkfutásban /1:48.67 p./ 

a ranglistán az első hat között szerepel. Varga Eszter /Ifjúsági / az országos ifjúsági bajnokságon 

2000 m-es akadályfutásban II. helyezést ért el szép egyéni csúccsal. Varga Eszter, /ifjúsági/ A 

felnőtt hegyifutó OB-n ifiként az V. helyezést érte el. Elek Zita, Vadász Ildikó, Varga Eszter. 

A hegyi futó OB-n csapatban  II. helyezést érte el. 

Jelenleg a távfutó szakág tehetséges és biztató jövő előtt álló fiatalokból áll, akik még csak 1 

éves versenyzői múlttal, vagy pár hónapos edzésmúlttal rendelkeznek. 

Sportolói létszám: 2019-ban 150 fő, ebből 85 aktív versenyengedéllyel rendelkezik 

Edzők: 

 Béliné Fekete Viktória: gyermek utánpótlás és dobó szakágak 

 Dr. Huszárné Kövesi Enikő: gyermek utánpótlás és magasugrás szakág 

 Putsay Zoltán: vágta/gát, rúdugrás és összetett szakágak 

 Putsayné Völgyi Erzsébet: vágta, ugró és összetett szakágak 

Az éves kiemelt versenyek eredményeinek összesítése az ügyességi atlétika szakágakban: 



 
 

 7 magyar bajnoki cím, további 7 második, 11 harmadik és 13 db 4-6 helyezés 

 4 korosztályos válogatott atléta, 6 rajthoz állás válogatott versenyen (U20, U18, U16) 

 EAP Catania nemzetközi verseny: 1 első 

 ORV Brünó olimpiai reménységek versenye: Junior 1 hely 

 Országos Diákolimpia: 4 első és 1 hatodik helyezés 

 Dortmund nemzetközi gyermek és serdülő verseny: 1 első. 

 Hopp parádé, nemzetközi utcai rúdugró verseny: 8 első helyezés, felnőtt helyezés 

 Sport XXI regionális verseny: 12 első, 10 második, 9 harmadik és 19 db 4-6 helyezés 

Aranyjelvényes szintet teljesített sportolók:  

4 sportoló 5 versenyszámban teljesített aranyjelvényes szintet: 

 

Név 
Szül. 

év 
Korosztály Versenyszám Eredmény 

Garamvölgyi Petra 2003 Ifjúsági Rúdugrás 385 cm 

Kárpáti Enikő 2001 Junior Magasugrás 175 cm 

Kárpáti Enikő 2001 Junior Hétpróba 4780 pont 

Borhy Anna 2002 Ifjúsági Rúdugrás 360 cm 

Brunner Hugó 2004 Ifjúsági Távolugrás 682 cm 

 

Az ügyességi atlétika sportolói továbbra is részt vesznek a kiemelt támogatást élvező 

sportszakmai programokban. 

 A Nemzeti Rúdugró Programban, Garamvölgyi Petra és Borhy Anna a legkiemeltebbek 

közé került. 

 A távolugró kiemelt programban Brunner Hugó vehetett részt. 

  



 
 

JÉGKORONG 

 

2018 szeptemberében kezdtük el a 18-19-es bajnoki évad mérkőzéseit U-12 illetve U-14-es 

korosztályban. 

Novemberben pedig elkezdődött az U-8 illetve U-10-es korosztály mérkőzései. U-14-ben 

illetve U-12-ben a Szekszárddal közösen indultunk, U-14-ben Szekszárd, U-12-ben pedig PSN 

ZRT néven. U-8-ban és U-10-ben saját nevünkön. U-12-ben és U-14-ben március végén 

fejeztük be a bajnokságot, U-8-ban és U-10-ben pedig április közepén. Majd áprilisban 

elkezdtük a száraz edzéseket, melyeket június végén fejeztünk be. 

Majd júliusban következett a nyári szünet. Augusztus elején kezdtük újból a száraz edzéseket, 

és közben augusztus utolsó hetében elutaztunk Dunaújvárosba edzőtáborba. Ott edzettünk egy 

hétig a Szekszárddal és a Bajával. 

A 19-20-as bajnokságban szintén a két nagyobb korosztályban a Szekszárddal közösen 

indultunk. Technikai okokból mindkét korosztályt Szekszárd néven. Szeptember közepén el is 

kezdődtek a mérkőzések U-14-ben C csoportban, míg U-12-ben a B csoportban. November 

elején elkezdtük az U10-es bajnokságot is. Ebben a versenyévadban is két kupát kell 

rendeznünk januárban U-10-es, februárban U-8-ast Kaposváron. 

  



 
 

KÉZILABDA 

 

Tavaszi szezon 

Az őszi szezonhoz képest változatlanul folyt tovább a munka.  

Az MKSZ által szervezett Kisiskolás bajnokságban az U8-9-ben két-két csapattal indulva 

minden mérkőzésüket megnyerték. Részt vettünk még néhány edzőmérkőzésen, és tornán. Az 

U10-ben egy csapattal versenyeztünk, és minden mérkőzésünket megnyertük. 

Folytatódott a Testvér Városok Tere Általános Iskolában, a heti kétszer testnevelés órán 

kézilabda, az elsős és másodikos fiúknak. 

Az U11-es csapatnál továbbra is Vald Benjámin vezetésével folyt a munka. A létszám 13 főre 

növekedett. Az MKSZ által szervezett kisiskolás bajnokság fordulóiban 10 mérkőzésből 5 

győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség a mérleg. 

U12-es csoport edzője Gúnya Ferenc. A létszám 16 főre növekedett. Az MKSZ Által rendezett 

bajnokságban, 10 mérkőzésből 9 győzelem és egy vereség az eredmény. Ezen kívül az egy 

évvel idősebbek között is játszottak, ahol 10 mérkőzésből 4 győzelmet és egy döntetlent értek 

el. Valamint több edzőmérkőzésen gyakorolhatták, a tanultakat. 

U13-as csoport edzője Tóth János. A létszám 15 főre növekedett ők az U13-es bajnokságban 

szerepelnek. Az MKSZ által szervezett gyermekbajnokság fordulóiban 10 mérkőzést játszott a 

csapat, és 9 győzelem született. Ezen kívül több tornán és edzőmérkőzésen gyakorolhatták, a 

tanultakat. 

U14-es csoport edzője Tóth János. A létszám 13 fő lett. Ők az U14-es I. osztályú bajnokság 

felsőházi rájátszásában szerepeltek. A 14 mérkőzésből 2 győzelem és egy döntetlen mellett a 7. 

helyen végeztek. Részt vették még néhány tornán is.  

U15-ös csoport edzője Koleszár György. A létszám 13 fő lett. Ők az U15-ös II. osztályú 

bajnokság felsőházi rájátszásában szerepeltek. A 14 mérkőzésből 6 győzelem és egy döntetlen 

mellett a 10. helyen végeztek. Részt vették még néhány tornán is.  

Serdülő csapat edzője Koleszár György, létszám 14 fő. A III. osztályban a tavaszi szezonban 

lejátszott 8 mérkőzésből 6 győzelem, és 2 vereség született. A 2018/2019-as bajnokság 

végeredménye 2. helyezés. Ezen kívül több edzőmérkőzésen gyakorolhatták, a tanultakat. 

  



 
 

Őszi szezon 

A nyári pihenő után augusztus 5-én kezdődött a felkészülés. Komoly változások voltak a 

szakosztályban, és már akkor látszott, hogy nehéz év elé nézünk. A serdülő csapatunk 19 

játékosát átadtuk a PEAC-nak, mert az NB I.B miatt nekik kötelező a serdülő. Koleszár György 

kevesebbet vállalt a felnőtt csapat edzősége mellett. A legnagyobb veszteségünk, hogy Tolsztih 

Szergej elhagyott minket, és Komlóra távozott. Az egész nyár és ősz alatt kerestem a 

helyettesét, de sajnos nem találtam senkit. Többen is ígérték, hogy jönnek, de a végén mindenki 

visszamondta.  

U15-14-13 napi két edzéssel készült. Az U12 augusztus 21-én kezdett. Az U11 és a szivacsosok 

augusztus 26-án, egy hetes napközis edzőtáborral kezdtek. 

U8-9-10 (szivacsosok) két csoportban, Harmat Tamás (TÁSI) és Koleszár György, Wiesner 

László (TVT) vezetésével dolgozik tovább. A TVT-ben immár 3 évfolyamon megy a kézilabda 

testnevelés órán program. Sikerült délután több alkalommal helyet kapni a TVT-ben, így az U8 

és U9 és U10-ben két csapattal tudtunk indulni a bajnokságban. 

U11 a két szivacsos csoportból kiöregedő fiúk csatlakoztak az U12-höz és Vald Benjámin 

vezetésével összevont csoportban kezdődött a munka. Kezdő létszám: 24 fő. Ezt az edzőhiány, 

és az Árpád felújítása indokolta. A bajnokság mindkét korcsoportjában elindultak. 

Az U13 (Gúnya Ferenc) U14-15 (Tóth János) csoportunkban nem történt változás az edző 

személyében. 

Augusztusban sajnos elveszítettünk egy játékost, Lévay Benedek a PVSE-ben folytatja. Az érte 

járó nevelési költséget kifizette. 

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

rendelkezik a megfelelő licenccel.  

A csapatok nevezése az MKSZ versenyeire rendben megtörtént. A sportorvosi vizsgálatok 

rendben megtörténtek. 

U15 három napos edzőtáborozáson vett részt Orfűn. 

Az U15 és U14 rangos felkészülési tornán vett részt Budapesten, és remekül szerepelt. Az U15 

első lett, az U14 a második helyet szerezte meg. 

Augusztus 31-én és szeptember 1-én nemzetközi tornát szerveztünk az U14 és U 15 számára, 

az Eszék, Valpovó, Simontornya részvételével. Az U15 első lett, az U14 a második helyet 

szerezte meg. 



 
 

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.  

 

Versenyek: 

A három korosztályban, ahol bajnokságot rendeznek, jól szerepelnek csapataink. 

U15-ös csapatunk a I. osztály csoportkörében a 3. helyen végzett, és szintén bejutott a felsőházi 

rájátszásba. Edzőjük Tóth János 

U14-es csapatunk az I. osztály alapszakaszában a 3. helyen végzett, és a középházi rájátszásba 

jutott. Edzőjük Tóth János 

A többi korcsoportban nem rendeznek bajnokságot, csak régión belül mérkőzéseket játszanak. 

U13-as csapatunk minden mérkőzését nagy gólkülönbséggel megnyerte. Jó lenne, a gyerekek 

fejlődése érdekében erősebb ellenfelekkel is játszani. Edzőjük Gúnya Ferenc. 

U12-es és U11-es csapatunk több győzelem mellett néhány vereséget is elkönyvelhetett. 

Edzőjük Vald Benjámin 

U10-es csapataink egy kivételével szintén minden mérkőzését megnyerte. Edzőik Harmat 

Tamás, Koleszár György és Wiesner László 

U9-U8-ban még nem volt játéknap, de ott is két csapattal fogunk indulni. 

 

2019-es szezonban minden korosztályban tudtuk indítani csapatainkat, sőt U13-as és U8-as 

korosztályokban a nagy létszám miatt két csapattal képviseltük egyesületünket. Immáron 100 

fő feletti versenyzővel rendelkezik a PSN Zrt. Lány Kézilabda Szakosztálya. Minden csapatunk 

komoly fejlődésen ment keresztül, ezek az eredményeinken is látszódnak.  

 

Csapataink: 

 

U8: 2 csapattal neveztünk, hogy minden kislány kapjon ugyanannyi játéklehetőséget. Ebben a 

korosztályban nincs eredmény, de szépen szerepeltünk. Szeptembertől újabb elsősökkel 

gyarapodtunk, így ebben a szezonban már 3 csapatot tudunk indítani a legkisebbeknél. 

 



 
 

U9: Itt sincs még eredmény, de valamennyi mérkőzésnapon boldogan és győztesen hagytuk el 

a játékteret. Itt is bővült a létszámunk, az ügyesebb gyerekek lehetőséget kapnak az U10-es 

bajnokságban is. 

 

U10: Itt sincs még eredmény, de valamennyi mérkőzésen jól szerepelt a csapat. Ezt a 

teljesítményt az idei szezonban is folytatja a gárda. 

 

U11: Ebben a bajnokságban már számolnak eredményt, de nincs helyezés. A csapatunk a 

középmezőnyhöz tartozik.  

 

U12: Ebben a Bajnokságban dobogós helyen végeztünk volna, ha lenne díjazás.  

A lányok szeptembertől is szépen megállják a helyüket a mezőnyben. 

U13: 2 csapatot indítottunk, mert szerencsére itt is jó sokan vagyunk. Szépen szerepeltek a 

lányok. Az első csapatunk dobogó közeli helyen végzett volna. 

Idén ez a csapatunk még veretlen. 

 

 

U14: Az alsóház első helyezettje lettünk, ami örömteli hír. Jövőre kötelező a felsőház. 

Eddig jól sikerült a bajnokság, felsőházba jutottunk, ahol a középmezőny a cél. 

 

U15: 2019 Szeptemberétől ezt az új bajnokságot indította az MKSZ. 1 csapatot neveztünk, ami 

remek kiegészítő mérkőzést jelent azok számára, akik kevesebb szerephez jutnak a serdülő 

csapat II. osztályú mérkőzésein. 

 

OSB: 2. helyen végeztünk a Lány Serdülő III. oszt. D-Ny bajnokságában 1 ponttal lemaradva 

az első helyezettől. Megérdemeltük volna a dobogó első fokát. Végül a Veszprém (1. helyezett) 

csapata nem vállalta a feljutást, ezért írtunk kérvényt az MKSZ illetékeseinek, hogy 

amennyiben lehetséges, mi szeretnénk magasabb osztályban szerepeltetni a serdülő 

csapatunkat. Megkaptuk a lehetőséget és éltünk is vele. A csapat az eddig lejátszott mérkőzései 

alapján a középmezőnyhöz tartozik. 

  



 
 

LABDARÚGÁS 

 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is azzal kezdem a beszámolót, hogy a labdarúgó és a 

naptári év nem esik egybe. Nyáron, ami a labdarúgó évad végét illetve a jövő év kezdetét jelenti 

a szakmai stábban ismét történt személyi változás.  

A PMFC utánpótlása 3 szekcióra plusz az ovi focira (U6-U7) van osztva.  

1. Alapozó- Bázis szekció (U8-U11)  

2. Építési szekció (U12-U15)  

3. Teljesítmény szekció (U16-U19)  

 

Ovi foci: A korábbi évekhez képest kevesebb gyerek van az ovifociban. Ebben a két 

korosztályban 3 edzővel tartjuk a foglalkozásokat heti 2 alkalommal és az elsődleges cél a 

sportág megismertetése és megszerettetése. Ezen kívül a labdaérzék kialakítására és bizonyos 

technikai elemek megismertetésére helyezzük a legfőbb hangsúlyt. A korábbi évekhez 

hasonlóan zökkenő menteses zajlott a szakmai munka.  

Az alapozó szekcióban a most már 4,5 éve megkezdett szakmai koncepció mentén folyik a 

képzés és továbbra is országos szinten szép eredmények vannak, ami ezeknél a korosztályoknál 

nem elsődleges viszont visszacsatolásnak jó. Továbbra is a környékbeli csapatok nincsenek 

hasonló szinten, ezért többször kell nagyobb távolságokra utazni ezekkel a csapatokkal, hogy 

le tudjuk mérni hol is tartunk. Ezeknek az utazásoknak a számát szeretnénk mérsékelni saját 

rendezésű tornákkal, amihez viszont a jelenlegi infrastruktúra nem megfelelő. Ennek a 

szekciónak az edzéslehetősége a téli időszakban nem optimális, ami a képzés minőségére kihat.  

Az építési szekcióban az U15-ös csapatunk az NB1-es bajnokságban sokak meglepetésére az 

őszi szezonban, mint csapat jól szerepelt és újra tudunk adni a nemzeti U15-ös válogatottnak 

Bachesz Edvin személyében játékost. Ezt a korosztályt sikerült együtt tartani, ami a mi 

szintünkön erősítésnek számít. Az U14-es csapatba sok új vagy visszajött játékost kellett 

beépíteni, de ennél a korosztálynál a minőségi játékosok hiánya, illetve a csapat fizikális 

elmaradása miatt is türelemre és sok munkára van szükség. A két kisebb korosztály bár bajnoki 

rendszerben szerepel, a képzésen van a hangsúly.  

A teljesítmény szekcióban idén ősszel is, ahogy a tavalyi évben az U19-es csapat a 2. helyen 

végzett. Az U16-U17-ben fejlődnek a játékosok, de a potenciális játékosainkat már 

elveszítettük.  



 
 

Összegzés: A szakmai értékelés alátámasztása a belga DoublePass jelentése, amiben a PMFC 

utánpótlás szakmai munkáját országos szinten a legjobbak közé sorolta. 

 

  



 
 

SPORTLÖVÉSZET 

 

Szakosztályunk kiemelt sportolója, Csonka Zsófia, hasonlóan az előző évekhez, a 2019-es 

évben is számos hazai és nemzetközi versenyen vett részt és végzett az élvonalban.  

Az olimpiai kvóta megszerzése volt a célfeladat az évben, amihez Zsófinak sikerült közel 

kerülnie ugyan a bolognai Európa-bajnokságon, ahol döntőbe kvalifikálta magát az 

alapversenyen lőtt eredménnyel, azonban „hajszállal” lemaradt a kvóta megszerzéséről. Zsófit 

ismerve, ebből a helyzetből levonva a következtetéseket, dolgozva a hibákon, felvértezve száll 

versenybe a kvóta megszerzéséért a 2020-as év elején rendezendő kvalifikációs versenyeken. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a fentebb említett Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek 

a magyar lányok a Csonka Zsófia, Egri Viktória, Major Veronika alkotta csapatban.  

Zsófi roppant céltudatos, kitartó, küzdeni tudó sportoló, számos helyzetben teljesített erején 

felül a 2019-es évben. Edzője, Csonka Péter, szakosztályvezetője, Herr Adrienn, és Herbai 

János, aki mind sportlövő szövetségi elnökségi tagi pozíciójából, mind megyei főtitkári 

pozíciójából adódóan maximálisan segíti/segítjük Zsófi munkáját. Bízom abban, hogy a 2020-

as évben sikerül az olimpiai kvalifikáció és együtt szurkolhatunk Zsófinak a tokiói olimpiai 

játékokon. 

Szabadidős szakosztályunk a 2019-es évben aktívan részt vett a számukra rendezett minősítő 

versenyeken. Részt vettek a 4 fordulós Regionális Kupán, melyen fordulónként és összesítésben 

egyaránt számos dobogós helyezést értek el. 

A Nemzeti légfegyveres, illetve robbanófegyveres Országos Bajnokságokon szintén dobogóra 

állhattak egyéniben és csapatban egyaránt.  

Szeretném kiemelni Szűcs Csilla országos bajnoki helyezését, a 2019. 12. 15.-én 

Szombathelyen rendezett légfegyveres Országos Bajnokságon, illetve a kiskaliberű 

sportpisztolyos versenyszámban szerzett aranyat, melyet a Bodor Csaba, dr. Török Zoltán és 

dr. Varga Zoltán alkotta csapat szerzett meg a szeptemberi robbanófegyveres Országos 

Bajnokságon. 

 

Utánpótlás szakosztályunk szeptember hónapban indult el, melybe 13 gyermeket regisztráltunk 

a sikeres Sportágválasztó rendezvényünket követően. 



 
 

11-17 év közötti fiúk és lányok vegyesen alkotják a szakosztályt. Szorgalmasan, jókedvűen 

jönnek az edzésekre, ahol edzőjük, Herr Adrienn segítségével sajátítják el a biztonsági 

szabályokat maximálisan betartva, a légpisztollyal történő sportlövészet alapjait. 

A kapott feladatokat lelkiismeretesen elvégzik, egyértelmű fejlődés tapasztalható 

mindannyiuknál a kezdetekhez képest. 

Versenyeztetésük a 2019-es évben még korai lett volna, azonban a következő évben, a hazai 

(Pécsett megrendezésre kerülő) versenyeken már indulni fognak, illetve a véglegesített 2020. 

évi versenynaptár ismeretében további megmérettetések állnak majd előttük. 

Az utánpótlás szakosztály fejlődéséhez azonban elengedhetetlen, hogy a 2020-as évben 

légpisztolyokat vásároljunk. Jelenleg 3db, a Magyar Sportlövők Szövetségétől tartós 

használatra kapott Pardini KID légpisztollyal folytatunk munkát, mely edzésmunka rendkívüli 

logisztikát igényel tekintvén, hogy 13 gyermekre 3 pisztoly jut csupán. Többen a gyerekek 

közül szeretnének extra edzésnapokon is részt venni, amit csak abban az esetben tudunk 

biztosítani, ha bővül az eszköz arzenálunk. 

 

Kiemelkedő eredmények: 

Csonka Zsófia: 

Európa-bajnokság, Bologna, csapat BRONZ 

Hungarian Open, Budapest, egyéni BRONZ 

Országos Bajnokság, Budapest, egyéni BRONZ 

Szűcs Csilla: 

Nemzeti Országos Bajnokság, Szombathely, egyéni ARANY 

Bodor Csaba: 

Nemzeti Országos Bajnokság, Budapest, egyéni BRONZ 

Bodor Csaba, dr. Török Zoltán, dr. Varga József: 

Nemzeti Országos Bajnokság, Budapest, csapat ARANY 

 

A 2019-es tervnek megfelelően szakosztályunk sportolói, a Magyar Szinkronúszó Szövetség 

versenynaptárában jegyzett versenyek mindegyikén részt vettek. Kezdőbb versenyzőink az 

országos szintű korosztályos versenyeken, - Synus -, Orka -, Hullám -, Aquatic -, Honvéd 

Mikulás Kupa, - bontogatták szárnyaikat kötelező elemekkel, előírt gyakorlatsorokkal, mini 

kűrökkel. Ezekről a versenyekről összesen 18 arany, 12 ezüst, és 20 bronzéremmel 



 
 

gazdagították szakosztályunk érem kollekcióját. Versenyzőink számtalan dobogós helyezéssel 

is büszkélkedhetnek.  

FINA versenyzőink, a kiemelt versenyeinken junior korosztályban mérték össze tudásukat 

egyéni, és kombinációs kűr versenyszámban, illetve utánpótlás korosztályban, páros 

versenyszámban a jelentős hazai, és nemzetközi mezőnyben.  

Áprilisban megrendezett XXVII. Országos Bajnokságon utánpótlás korosztályú párosunk 

Bársony Lotti Luca, és Zlatics Anina 4. helyezést ért el. 

Junior korosztályban, Takács Fanni technikai szóló programja ezüstérmet ért. 

Csapatunk, kombinációs kűr versenyszámban 4. helyezett lett, melynek tagjai Bakó Borbála, 

Bársony Lotti Luca, Bugovits Bora, Győrfi Sarolta, Kern Lilien, Palka Júlia, Takács Fanni, 

Zlatics Anina 

A tavaszi versenyévad utolsó nemzetkőzi versenyén, a júniusban megrendezett IX. Hungarian 

Openen, csapatunk junior korosztályban 3. helyezést ért el a kombinációs kűr versenyszámban. 

Takács Fanni egyéni technikai programban 5. helyezett lett. Utánpótlás korosztályú párosunk, 

a népes mezőnyben 14. helyezést ért el. 

A Kaposváron megrendezett XXVI. Magyar Kupán, szakosztályunk egyéni versenyszámban 

képviseltette magát.  Junior korosztályban Takács Fanni egyéni technikai programban 4. 

helyezett lett. Először állt rajthoz masters korosztályban (25+) versenyzőnk, Braunitzer 

Boglárka egyéni szabadprogramban első helyezést ért el.    

A versenyeztetés mellett ismét nagy sikerrel rendeztük meg a VI. Hullám-kupát, ahol közel 450 

versenyző mérte össze tudását különböző korosztályban, és versenyszámban. A tavalyi évhez 

hasonlóan, jó hangulatú Tanévzáró Gálát rendeztünk a versenyszezon végén. 

  



 
 

TORNA 

 

Edzéseinket öt helyszínen tartottuk, nagyon sikeresen. Számunkra a rekordok éve volt a 2019. 

esztendő!  

Rekord létszámot értünk el, tavasszal 250 fő, ősszel 220 fő, ami még a tanév során nőni fog. 

Rekord fejlődést és eredményeket hoztak versenytornász lányaink.  

2019-ben folytattuk a felkészülést az elit programban, illetve a kicsi tornászlányokat az 

utánpótlás versenyeken indítottuk el. A Magyar Torna Szövetség versenyein folyamatos 

előrelépést mutatva, nagyon sikeres évet zártunk. 3 versenyzőnket is meghívták Tatára a 

Heraklész program felkészülési edzéseire, felmérésre. Itt a legjobbak között edzhettek.   

Márciusban kezdődtek a versenysorozatok, ami az elit programban 4 fordulós, a kicsiknél 2 

forduló volt. A Felnőtt korcsoport II osztályon indult, de csak egy fordulóban, mivel az egyik 

versenyzőnk egyetemre ment, így nem lett meg a csapatunk az ősszel. 

Az utánpótlás, Leány Gyermek Haladó Országos Bajnokságon csak a Békéscsaba és a 

Budapesti Postás tudta megelőzni a lányainkat. Nagynevű egyesületeket, többek között, a KSI 

és a Szombathelyi SI tornászait utasítottuk magunk mögé. Ez nagy fegyvertény, csak gratuláció 

illeti az edzőket!  

A MATSZ Zsebibaba Csapat Bajnokságon az országban a 2. legjobb csapat lettünk! A 2. 

fordulóban a legjobb háromban, két lányunk szerepelt.  

A Felnőtt II. osztályban a Vidékbajnokság 2. helyét szereztük meg. Egyéniben elhoztunk négy 

arany, egy ezüst és két bronzérmet. Mind a négy szeren pécsi bajnokot köszönthettünk! 

Rekord, hogy a fiúk létszáma is a duplájára nőtt.  

Rekord, hogy félév után a fiúversenyzőink is bemutatkoztak a MATSZ korosztályos versenyén. 

A MATSZ Fiú Gyermek Kezdő Csapatbajnokságon a 25 csapatból az előkelő 13. helyet 

szereztük meg. Az Országos Torna Diákolimpián az ország 4. és 5. legjobbjai a mi fiaink lettek. 

Ez hatalmas fejlődés és a jó munka eredménye!  

 

Rekord, hogy a lányoknál a diákolimpiai versenysorozaton és a két megyei versenyen összesen 

82 leányt indítottunk. Rengeteg érmet nyertünk. Az országos elődöntőig meneteltünk. A Janus 

Gimnázium lányai a 7. helyet szerezték meg az országos megmérettetésen. Az „A” 

kategóriában 3 érmet hoztunk el.  



 
 

Rekord módon rendeztük az edzőváltást, sikerült egy hónapon belül megoldani. Rekord módon, 

a tornászlányaink megmaradtak és szívesen edzenek tovább! Rekord létszámmal, 54 fővel 

rendeztük meg a nyári táborunkat. 

A tornacsarnok átadásakor még nem gondoltuk, hogy versenyeket is rendezhetünk itt. A szerek 

átrendezésével, négy alkalommal sikeres rendezvényt varázsoltunk ide, nagy létszámmal! Ez is 

egy rekord teljesítmény. Majdnem 100 fő nézőt tudtunk elhelyezni. 

Rekordként éltük meg, hogy felkérést kaptunk az Old Boys és Girls Országos Tornaverseny 

megrendezésre. Amit profi módon megoldottunk a csarnokban. Fontos, hogy ilyen feladatokat 

elvállaljunk, mert az országban szétviszik a város és pécsi tornasport jó hírét! 

Aktívan veszünk részt az iskolai közösségszolgálat megszervezésében, a versenyeinken és a 

nyári táborban segítettek. Két egyetemista aktívan vesz részt az edzéseinkre. Érettségire való 

felkészítést vállalunk, mivel a torna követelményi anyag elsajátításához nagy segítséget jelent 

a helyszínünk és a tudásunk. 2019-ben 12 gimnazistát készítettünk fel.   

 

  



 
 

TRIATLON 

 

A 2019-es év szakosztályunk történetének legeredményesebb szezonja volt. Az elit szakágunk 

tekintetében is javultunk és a szakosztály is egységesen javított az egyesületek országos 

rangsorában. Az idei évet először a pécsi triatlon történetében a dobogón sikerült zárnunk a 102 

egyesületet magába foglaló ranglistán. Az idei évben is sikeresen megrendeztük az utánpótlás 

és váltó triatlon országos bajnokságot több mint 1000 indulóval a két nap alatt. 

Elit szakág: 

Az kiemelt versenyzőink az idei évben is kitettek magukért, amit az elit ranglistán elfoglalt 2. 

helyezésük is jól mutat. Három versenyzővel (Bicsák Bence, Sárszegi Noémi, Soós Fanni) 

sikerült elérni ezt a kiváló eredményt. 

Mind közül természetesen kiemelkedik Bence teljesítménye, ami erre a szezonra már a világelit 

legjobb 6-8 versenyzője közé emelte. 

Bence éves eredményei: A 2019-es év fő célkitűzése az volt, hogy a kvalifikáció első évében 

elért jó pozíciót megtartsuk és hamar az első félévben bebiztosítsuk az olimpiai indulást érő 

helyet. A szükséges pontok megszerzését idén szinte teljes mértékben WTS. versenyeken 

terveztük megszerezni. Ez magában hordozta a másik fontos idei célunkat miszerint Bencének 

meg kell szoknia és el kell hinnie, hogy bármely versenyen a körülményektől függetlenül a 

legjobbakkal harcolhat. 

 

verseny sportoló versenyszám 

eredménycélok 

terv tény 

1. Abu Dhabi WTS Bicsák Bence Sprint táv Top-20 17. 

2. Bermuda WTS Bicsák Bence Olimpiai táv Top-15 7. 

3. WC. Chengdu Bicsák Bence Szupersprint Top-10 12. 

4. Yokohama WTS Bicsák Bence Olimpiai táv Top-15 3. 

5. Montreal WTS Bicsák Bence Sprint táv Top-15 8. 

6. Hamburg WTS Bicsák Bence Sprint táv Top-15 DNF. 

7. Edmonton WTS Bicsák Bence Olimpiai táv Top-15 DNS. 

8. Tokyo Tesztverseny Bicsák Bence Olimpiai táv Top-15 7. 

9. Lausanne WTS döntő Bicsák Bence Olimpiai táv Top-10 29. 



 
 

10. WC. Banyoles Bicsák Bence Sprint táv Top-10 3. 

 

Bencének nehéz, hosszú, de nagyon eredményes szezon volt ez a 2019-es. Sok mindent sikerült 

tanulnunk, amit remélhetőleg kamatoztatni tudunk az olimpia évében. 

Elit női versenyzők: 

Sikerült a női versenyzőinknek is sok hasznos tapasztalatot és pontot gyűjteni, ami nagyban 

hozzájárult a ranglistahelyezésünkhöz. Elit Európa kupákon szerepeltek és top 10-es 

helyezésekkel sikerült kvalifikálniuk magukat az U23-as világversenyekre. 

Noémi az év legjobb magyar felnőtt EK. eredményével végzett Tartuban az 5. helyen és egy 

emlékezetes nagy futást produkált a korosztályos világbajnokságán. 

Sárszegi Noémi és Soós Fanni is az év sportolója lett egy-egy kategóriában. 

Továbbra is mindketten tagjai a válogatott immáron Párizs 2024-es keretének és ezáltal az 

MTSZ kiemelten kezeli, támogatja őket. 

Utánpótlás és amatőr csoport: Az utánpótlás bázisunk tovább bővült és a korosztályváltások 

miatti a nehézségeket is sikerült jól kezelniük Tarnóczi Tamás vezetésével. Szépen fokozatosan 

emelkedik az edzéseik száma, amit a következő szezonban már komoly előrelépés fog kísérni 

az eredményesség terén. Emellett nagyon jó hangulatú szorgalmas csoport. 

Kiemelkedőbb utánpótlás eredmények: 

Makkos Szabolcs – Újonc 1 kategória 

- Duatlon Utánpótlás Országos Bajnokság – III. hely 

- Triatlon Utánpótlás Országos Bajnokság – 6. hely 

- Egész szezonban nem volt 6. helynél gyengébb eredménye 

Makkos Enikő, Mudra Málna, Mudra Nilla – Gyermek kategória 

- Triatlon Csapat OB – 10. hely 

Gyöngyi Kristóf – Ifjúsági kategória 

- Újszilvás Duatlon - 9. hely 

- Ajka Duatlon – 9. hely 

- BÚI Duatlon Mix-Váltó csapat OB – 8. hely 

- Duatlon Ifjúsági fiú Ranglista - 9. hely = Aranyjelvényes minősítés 

- BÚI Triatlon Mix-Váltó csapat Országos Bajnokság – 6. hely 

Az amatőr szakágunk hagyományokhoz hűen szintén nagyon jól szerepelt. 



 
 

Khaut András révén korosztályos Európa Bajnokot ünnepelhettünk, ami mellé két OB. aranyat 

is begyűjtött. Maróti Vilmos pedig az egész szezont uralva minden egyéni számot megnyerve 

négy OB. aranyat szerzett. Adrián Dorottya révén immár női kategóriában is van érmesünk. 

Neki Nagyatádon a hosszútávú OB-n és a rövidtávú duatlon OB-n sikerült bronzérmet 

szereznie. 

 

  



 
 

ÚSZÁS 

 

A 2019-es év igen sikeres volt a PSN Zrt. Sportiskola úszószakosztályának. Szakosztályunk 

több lábon áll, hiszen mind a felnőtt, mind a nyíltvízi, az ifjúsági, a szervátültetett és a parauszó 

válogatottba is delegálhattunk úszót a tavalyi évben. Több világversenyről éremmel térhettek 

haza sportolóink. A többi vizessporttággal közösen részt veszünk a vízisportelőkészítő 

programban. Az Pécsi Tudományegyetemmel és a Magyar Úszó Szövetséggel való 

együttműködésünknek köszönhetően a tervezett Úszónemzet program első „pilot” városa 

vagyunk. Pécs, azaz a PSN Zrt. a Magyar Úszó Szövetség utánpótlásprogramjának dél-

dunántúli régióközpontja, aminek köszönhetően 8 + 1 személyes kis busz került a 

tulajdonunkba.  

Felnőtt úszás:  

Kenderesi Tamás, olimpiai bronzérmes úszónk felemás sikerekkel zárta a tavalyi évet. Az 

Országos Bajnokságon szenzációs egyéni csúccsal (riói olimpiai idejét javította meg) lett 

második, amivel kvalifikálta magát a dél-koreai Kvangdzsuban megrendezett világbajnokságra, 

ahol 8. helyezett lett 200 méter pillangón. Térdsérülése miatt műteni kellett, amiből folyamatos 

a felépülése. Az olimpia évében motiváltan kezdett Tamás.  

Nyíltvíz:  

Balogh Vivien a balatonfüredi Nyíltvízi Országos Bajnokságon 2. helyen zárt 7,5km-en, ezzel 

megszerezte az augusztusi Ifjúsági Európa bajnokságra az indulási jogot. A csehországi 

Racicében rendezett Nyíltvízi Junior Európa bajnokságon, 7,5km-es versenyszámban hatalmas 

csatában a 2. helyen végzett. Túros Máté tanítványa az első nyíltvízi úszó Pécsen, aki éremmel 

térhetett haza Európa bajnokságról.  

Paraúszás:  

Két paraúszó válogatott sportolónk, Konkoly Zsófia és Iván Bence idén több világkupáról is 

éremmel tértek haza. A londoni világbajnokságról ugyan nem sikerült érmet hozni, de tudni 

kell, hogy paralimpiai kvalifikációs verseny lévén, rendkívül erős mezőnyben így is több döntős 

helyezésük volt és mind a két sportoló szintidőt teljesített a paralimpiára.  

Transzplantált úszóválogatott:  

Módosné Iván Lili tanítványa, Sipos Tímea máj-transzplantált úszó az angliai Világjátékon 

négyszer állhatott dobogóra. Három korosztályos világbajnoki címet és egy bronzérmet 

szerzett.  



 
 

Szenior úszás:  

A frissen alakult szenior csoportunk országos bajnoki címmel tért haza első versenyéről. 

Nemzetközi szinten az olaszországi Torinóban megrendezett Európai Szenior Játékokon 

Dernik-Horváth Katalin 1 aranyérem, 2 bronzérem, két 4. és egy 5. helyezéssel bizonyította, 

hogy egyesületünk ebben a szakágban is megállja a helyét.  

 

Utánpótlás:  

Idén utánpótlás korú sportolóink közel 40 versenyen vettek részt az ország különböző pontjain. 

Országos bajnoki címünk mellet számtalan érmes helyezés, váltó győzelem és értékes 

pontszerző helyezésünk volt. Legkiemelkedőbb eredményt Jászó Ádám érte el. Ő képviselte 

klubunkat a FINA Junior Világbajnokságon. Két váltóval is pontszerző helyen végzett. A 

vegyes váltó első embereként országos csúcsot úszott a magyar válogatottal.  

5 fővel képviseljük a Magyar Úszó Szövetség utánpótlás programjának dél-dunántúli 

régiósválogatottját. Pónya Botond és Szabó Patrik képviselte hazánkat az ausztriai Welsben 

megrendezett 47. International Speedo Meeting versenyen, ahonnan érmekkel tértek haza.  

Összegzés:  

A tavalyi évben szakmai stábunkban változás történt. Jelen felállás sikerei azt bizonyítják, hogy 

szakosztályunk sokoldalú és kiváló szakmai munkát végez.  

A Magyar Úszó Szövetséggel való kiváló kapcsolatunk komoly lehetőségeket kínál a jövőre 

nézve. Az egyetemmel való szoros kapcsolat egyrészt ennek a része, másrészt komoly 

együttműködés lehetőségét kínálja az élsport, az élsportolók Pécsen tartásának ügyében.  

A két uszoda egységesítése idén kiválóan működött. Paraúszó utánpótlás csoportunk és a felnőtt 

úszás is beindult, ezzel is színesítettük egyesületünk palettáját.  

Úgy gondolom, hogy a tavalyi év sikere közös siker, hiszen a PSN Sportiskola munkatársainak 

köszönhetően volt zavartalan a felkészülésünk és a versenyeztetésünk.  

Célunk az idei évre a megkezdett út folytatása. Szoros együttműködés más szakosztályokkal, 

az egyetemmel és a várossal. Továbbra is cél, hogy minél több sportolót tudjunk bevonni a 

vízisport szakosztályokba szorosan együttműködve a vízilabdával és a szinkronúszással.  

  



 
 

VÍZILABDA 

 

Szakosztályunk objektív, szigorúan szakmai szempontokat figyelembe véve az elmúlt 4 évben 

folyamatosan előre lépett. Azt gondolom nem túlzás kijelenteni, hogy az egész utánpótlás-

nevelő rendszerünket és a megvalósult rövid- és középhosszú távon megfogalmazott célok 

megvalósítását figyelembe véve a 2018-19-es szezon a pécsi utánpótlás vízilabdasport-

történelem legsikeresebb éve volt! 

A vizsgált szempontok: 

1. utánpótlás bázis létszáma: 

Számottevően ugyan nem emelkedett, de az összetételt tekintve kijelenhetjük, hogy kialakult a 

megfelelő utánpótlás-piramis, aminek az alját nagy létszámú előkészítő- és ún. Baby csoportok 

teszik ki. Ez az első számú feltétele a stabilitásnak. 

2. országos korosztályos csapataink eredménye: 

Óriási eredménynek tartottuk 2018. szeptemberében, hogy 3 év után – megnyerve a 

kvalifikációs bajnokságot – csapataink kivívták az A1-es csoportban való szereplést. Ez azt 

jelenti, hogy bekerültünk Magyarország legjobb 14 csapata közé az ifjúsági (U19), serdülő 

(U17) és gyermek (U15) korosztályban.  

Ami pedig még nagyobb meglepetést jelentett, hogy nem csak tisztességesen helyt álltak 

csapataink, de szenzációs eredményeket értek el, a gyermek csapatunk 4. helyen végzett 

(legjobb vidéki csapatként), míg a serdülők 6. helyen fejezték be a bajnokságot. 

3. Utánpótlás válogatottjaink és tehetséggondozó programban részt vevő játékosaink 

száma: 

Soha nem volt még ennyi pécsi utánpótlás vízilabdázó a keretekben: 

 2002-es válogatott: Gelencsér Máté, Reisz Patrik 

 2004-es „A” válogatott: Gaszt Roland 

 2004-es „B” válogatott: Gelencsét Ákos, Slézia Dávid 

 2005-ös „B” válogatott: Bali Bálint, Raffai Barna 

 2006-os tehetséggondozó: Tóth András, Holl Gábor, Krutki Marcell 

 2007-es tehetséggondozó: Imre Kolos 

 

 



 
 

4. Válogatott és tehetséggondozó programban részt vevő edzőink száma: 

Ebben a viszonyításban is nagyot léptünk előre, nagyon kevés olyan magyarországi egyesület 

van, ahonnan három szakember is segíti valamelyik válogatott munkáját, de a Pécsi Sport 

Nonprofit Zrt. ilyen: 

 Lukács Gergely – junior válogatott 

 Török Viktor – 2006-os dunántúli tehetséggondozó 

 Krizsán András – 2007-es dunántúli tehetséggondozó 

 

5. Világszinten is jegyzett nemzetközi tornákon való szereplés: 

A PSN Zrt. Sportiskola 2008-as csapata nyerte meg a 118 csapatos olaszországi Habawaba 

nemzetközi tornát! Ezzel a torna több, mint 10 éves történelme során második alkalommal lett 

magyar csapat az első a világ legnagyobb utánpótlás tornáján. 

 

Összeségében jól látszik, hogy valós viszonyszámok alapján is léptünk előre, de itt nem lehet 

hátra dőlni. Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez a fejlődés tovább 

folytatódjon és minden év végén elmondhassuk, hogy ez volt a legeredményesebb évünk. Nagy 

potenciál van a szakosztályunkban, látjuk a további fejlődéshez szükséges dolgokat és javítjuk 

a hiányosságokat. 

  



 
 

VÍZISPORT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY 

 

A 2019-es évben a korábbiakhoz képest komoly változások történtek a vízisport osztályok 

működésében, ez azt jelentette, hogy az alábbiakban zárójelben foglalt terv, és elképzelés a 

valóságban is formát öltött. 

Vagyis elkezdődött az a szakosztályok által támogatott, és érdemi részében álltaluk elvégzett 

szakmai együttműködés és munka, mely nélkül a Vízisport Előkészítő Program érdemben nem 

működhetne. 

(2018. elején egyeztetések kezdődtek a PSN Zrt. vizes szakosztályainak bevonásával (úszó, 

szinkronúszó, vízilabda, triatlon), egy komplex minden vizes sportágra kiterjedő képzési forma, 

illetve tematika elkészítésére, melyben a szakosztályok nagyon komolyan és a közös célokat 

szem előtt tartva aktívan vettek részt. 

Nem csak az oktatás rendszere került átalakításra, megállapodás született arról is, hogy a 

szakosztályok nem csak a Hullámfürdőben, hanem már előtte az iskolák saját medencéibe is 

delegálnak oktatókat, akik rendszeres jelenlétükkel, segítik, támogatják a helyi pedagógusok 

munkáját, valamint mindenki a saját sportágának megfelelő előkészítő gyakorlatok és játékok 

formájában ismerteti meg a gyerekekkel a versenyúszás, a vízilabda, és a szinkronúszásérdekes 

világát. 

Ezen kívül sikerült abban is megállapodni, hogy az úszók, amennyiben olyan kisgyereket látnak 

az iskolai képzések alkalmával, aki már alkalmas lehet fiatal kora ellenére is a versenysport 

elkezdésére, akkor őt azonnal kiemelhetik a többiek közül, nem kell megvárniuk a 3. osztály 

végét, ami után a gyerekek sportágat választhatnak. 

A harmadik évfolyamon pedig már szeptembertől heti egy dupla órában a Hullámfürdőben 

készülnek a gyerekek, ahol minden alkalommal a sportági szakedzők is részt vesznek az óra 

menetében, sőt leginkább ők tartják meg az órát, mely már leginkább az adott sportág előkészítő 

foglalkozásának felel meg, a testnevelő tanárnak csak szervezési feladatai lennének. A korábbi 

évekhez képest változás, hogy az ANK 2. számú Ált. Iskolájának vízisport osztálya is heti 

rendszerességgel részt vesz ezeken a foglalkozásokon a Hullámfürdőben.) 

Az alábbiakban részletes felsorolásra kerül a három iskola vízisport osztályainak beosztása,  

órarendje a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan: 

Bánki Vízisport osztály órarend:1-3. évfolyam 

(Évfolyamonként sávos rendszerben zajlik az oktatás) 



 
 

 

Hétfő: 2.o. 14.30-16.00,  

Kedd: 1.o.14.30-16.00 

Szerda:3.o. 14.30-16.00 /Hullám/,  

Csütörtök: 2.o. 14.30-16.00,  

 

ANK  Vízisport osztály órarend: 1-3. évfolyam 

(Évfolyamonként osztály rendszerben zajlik az oktatás) 

 

 

Hétfő: 2.b osztály 8.00-9.30 

Kedd:  1. b osztály 8.00-9.00 

              3. b osztály Hullámfürdőben 10:55-11:50 

Szerda: 2. b osztály 8.00-9.30 

Csütörtök: 1. b osztály 10.00-11:30 

 

Belvárosi Vízisport osztály órarend 1-3. évfolyam: 

 (Évfolyamonként osztály rendszerben zajlik az oktatás,3-tól sávos rendszerben) 

 

Hétfő:       3. o. 12:00-13:40 /Hullám/ 

Kedd:       2.b. 7:25-9:00 

                   2.b. 12:00-13:40 

Szerda:   1.c. 12:00-12:45 

Csütörtök: 1.b. 08:15-09.00 

                      2.a. 12:00-13:40 

Péntek:       2. c. 10:10-11:50  

                      1.a. 12:00-12:45 

 

 

A korábbi években már sokszor tervezett úszóverseny sajnos 2019. decemberében elmaradt, de 

mindenképpen valamilyen formában szeretnénk bepótolni, illetve szeretnénk a 2019-2020-as 

tanév vége előtt megtartani a tanévzáró versenyt. Az úszóverseny díjazásában egy korábbi 



 
 

táblázat nyújthat segítséget, melyet az úszószakosztály  és az úszóiskola közösen állított össze 

(a MUSZ programjainak mintájára, bevezetésre kerülnek szintek, jelvények, vagy aminek 

nevezni szeretnénk őket, a szintet elérő gyerekeket, valamilyen egyedi Vízisport Előkészítő 

Szakosztályos felszereléssel jutalmaznánk (bronz= törölköző, ezüst= úszósapka, arany= póló, 

de ezek csak ötletek), illetve mindenki kapna emlékérmet.) 

 

 

 

Ezek az úszóversenyek ismét kiválasztási lehetőséget jelentenének az úszószakosztály számára, 

és ahogy korábban már írtam itt lehetőség lenne a szülőkkel történő közvetlen 

kapcsolatfelvételre is. 

A 2020-as év tervei közt szerepel a testnevelő tanárok, illetve a programban részt vevő oktatók 

számára továbbképzések szervezése, nem csak úszás/ úszásoktatás fronton, hanem a 

szinkronúszás, valamint a vízilabda alapjainak megismertetése is, mellyel nem csak a 

résztvevők tudása szélesedik, de a szakmai munka minősége is pozitív irányba változhat. 

 

Úszásnem Nem Táv 

m. 

Korosztály Arany jelvény Ezüst 

jelvény 

Bronz 

jelvény 

              

gyors leány 50 7-8 éves 52, 00 01:02,0 01:07,0 

gyors leány 50 9-10éves 47, 00 57, 00 01:02,0 

gyors fiú 50 7-8 éves 51, 00 01:01,0 01:06,0 

gyors fiú 50 9-10éves 46, 00 56, 00 01:01,0 

hát leány 50 7-8 éves 57, 00 01:05,0 01:07,0 

hát leány 50 9-10éves 52, 00 01:00,0 01:02,0 

hát fiú 50 7-8 éves 56, 00 01:04,0 01:06,0 

hát fiú 50 9-10éves 50, 00 58, 00 01:00,0 

mell leány 50 7-8 éves 01:06,0 01:09,0 01:11,0 

mell leány 50 9-10éves 01:00,0 01:03,0 01:05,0 

mell fiú 50 7-8 éves 01:05,0 01:08,0 01:10,0 

mell fiú 50 9-10éves 59, 0 01:02,0 01:04,0 



 
 

A program elengedhetetlen része az adminisztráció, ami mindhárom iskolában szükséges, 2018. 

nyarán elkészült egy úgynevezett regisztrációs lap, melynek kitöltése, és leadása után konkrét 

információkkal rendelkezünk a programban részt vevő gyerekekről, akár évfolyamra, akár 

iskolára lebontva. Ezen adatok birtokában minden olyan vízisport pályázathoz tudjuk 

biztosítani az előkészítő csoportokat, ahol ez szükséges, sőt a regisztráción túl a gyerekek 

leigazolására is lehetővé válik. A 2018-2019-es tanévben megtörtént a regisztráció, a mostani 

tanévben az elmúlt időszak változásai miatt még nem készültek el, azonban mindenképpen 

szükségesnek tartom a lehető leggyorsabb pótlásukat. 

 

A Vízisport Osztályok létszáma az alábbiak szerint alakult a 2017- 2018-as tanévbe: 

 

ANK: Osztály szinten történt a képzés 

 1. osztály 25 fő 

 2. osztály 25 fő 

 3. osztály 24 fő 

 

Bánki: Évfolyam szinten történik a képzés 

 1. osztály 21 fő 

 2. osztály 23 fő 

 3. osztály 22 fő 

 

Belvárosi: Évfolyam szinten történik a képzés 

 1. osztály 65 fő 

 2. osztály 68 fő 

 3. osztály 50 fő 

  



 
 

ÖSSZEGZÉS 

 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy látványos félévet zártunk a 2019-2020-as tanévben, a 

versenyszakosztályok maximális elszántsággal és elhivatottsággal képviselik a PSN Zrt-t a 3 

iskolában, az iskolák is sokkal inkább magukénak érzik már a programot és maximálisan 

támogatják a szakedzők részvételét az óráikon. A szakosztályokkal történt egyeztetés alapján 

nagyon sok tehetséges és ügyes sportoló vesz részt a programban, akik közül jónéhányan 

csatlakozhatnak majd a Psn Zrt. úszó- vízilabda- és szinkronúszó szakosztályaihoz. 

 

Támogatásuk nélkül nem biztosíthattuk volna sportolóink zavartalan felkészülésének anyagi 

forrásait, melyet ezúton is köszönünk! 

 

Pécs, 2020. február 28. 

 

 

Máté János 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

 


