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Szakmai beszámoló 

 

 

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Pécsi Sport 

Nonprofit Zrt. 2010-es megalakulása óta megkerülhetetlen szereplőjévé vált nemcsak a pécsi, 

hanem az országos sportéletnek is. Büszkék vagyunk rá, hogy a megyében, a régióban, és az 

egész országban követendő példát látnak bennünk, segítséget, tanácsot kérnek mind 

sportszakmai mind sportirányítási kérdésekben; valamint arra is, hogy sportolóink az 

országhatáron belül, és világszerte hírét viszik a PSN Zrt-nek. 

 

A mintegy 1500 sportolót és több mint 100 fős edzői kart magába foglaló Sportiskolánk olyan 

kiemelkedő sportolókat nevelt ki az utóbbi években, mint az rövidpályás gyorskorcsolya 

olimpiai bajnok Burján Csaba és Knoch Viktor; az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamás; 

a paralimpiai bronzérmes úszó Konkoly Zsófia; a négyszeres olimpikon sportlövő Csonka 

Zsófia; a világbajnoki ezüstérmes aerobikos Bali Dániel; a kétszeres Európa-bajnok aerobikos 

Mazács Fanni; vagy a világkupa győztes, kétszeres U23-as világbajnoki bronzérmes Bicsák 

Bence. Rajtuk kívül pedig 13 sportág szakosztályaiban még sokan mások, akik a jövő 

reménységei, olimpikonjai, világversenyek sikeres résztvevői. 

Sportiskolánk mellett jelenleg is 11 létesítményt tartunk fent, ahol sportolóink mellett másokat 

is szívesen látunk, azokat bérbe adjuk a város és a megye más sportegyesületeinek, de 

rendeznek bennük rangos sportversenyeket is, illetve koncerteket, kulturális eseményeket 

egyaránt. 

 

A PSN Zrt. munkájának az egyik legszemléletesebb eredménye, hogy 2019-ben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma is támogatásra érdemesnek ítélte meg a sportszervezetünket, amikor 

a fenti jelentős összeggel támogatta sportszakmai munkánkat. Örülünk annak, hogy ezzel 

felkeltettük a figyelmét az ország sportirányításának is arra a szakmai munkára, amelyet itt 

Pécsett végzünk. Ugyanakkor ez rengeteg feladatot is ró ránk, hiszen egy ekkora és ilyen sikeres 

műhely nem ülhet a babérjain, minden nap azon kell dolgoznia, hogy egyre jobb és jobb legyen:  
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Gyorsabban, magasabbra, erősebben! 

 

Ez a támogatási időszak azonban távolról sem volt zökkenőmentes. Volt a sportéletben – ahogy 

az mindig lenni szokott – siker és kudarc, öröm és bánat egyaránt. 

 

A 2020-es év eleje úgy folytatódott, ahogy a fenti PSN Zrt-t jól körbeíró feladat és tevékenység 

korábban is zajlott. A sportirányítási életünk egyre több olyan feladattal bővült, amelyeket 

büszkén vettünk vállunkra, sportszakmai feladataink legdicsőbb célja, a 2020-as tokiói nyári 

olimpiai játékok pedig már csak egy karnyújtásnyira volt. Kiemelt sportolóink egyre jobb 

formában, egyre jobb eredményekkel zárták az évet, volt, aki már olimpiai kvótásnak érezhette 

magát (Bicsák Bence, triatlon), volt, aki pedig a 2020-as év elején tudta volna bebiztosítani 

szereplését a nyári olimpián (Kenderesi Tamás úszás, Csonka Zsófia sportlövészet, Konkoly 

Zsófia és Iván Bence paraúszás). Sajnos azonban nem csak az ő, hanem a teljes világ működését 

és céljait is megváltoztatta a 2020-as év. Nemcsak az olimpia maradt el, hanem a sportélet szinte 

teljes működése leállt, hónapokig edzési versenyzési lehetőség nélkül maradtak sportolóink, 

edzőink, és a közel 100 fős sportirányítási és működtetési személyzetünk is nagyon nehéz 

helyzetbe került. Persze nem voltunk ezzel egyedül, hiszen a sport világán túl is teljes leállás 

jellemezte a 2020-as év nagy részét, ahol bátran mondhatjuk: kitartó munkánknak, 

megszorításoknak és önfegyelmünknek köszönhetően úgy tudtuk átvészelni ezt az időszakot, 

hogy a nehézségek ellenére is erősebben jöttünk ki a válságból. Hiszen az összetartó, egymásra 

figyelő közösségünk még erősebb lett, új céljaink, új módszereink segítségével pedig nem 

ragadtuk be a nehéz időszak jelentette rossz érzésekbe, hanem a jövőt, 2021-et, az elhalasztott 

olimpiát, a jövő évi versenyeket szem előtt tartva dolgoztunk tovább azon, hogy még jobbak és 

erősebbek legyünk! 

Az eredetileg 2020. júniusáig tartó támogatási időszakot meghosszabbíthattuk, amely további 

lehetőséget biztosított számunkra ahhoz, hogy a támogatásból a működési, sportszakmai 

költségeinket fedezhessük.    
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2020. évi szakosztályi beszámolók 

 

Aerobik 

 

Sportolói létszám: 

Versenyengedéllyel rendelkező: 76 

Tanfolyamos (ovis és még nem versenyző kisiskolás): 56 

Összesen: 132 fő 

 

Edzői létszám: 

6 edző, 3 segédedző 

 

Edzői végzettségek és edzőkhöz rendelt csoportok, feladatok: 

Varga-Réfi Eszter: testnevelő tanári, egyetemi diploma; nemzetközi versenybírói oklevél – 

sportaerobik-, aerodance-, basic- és challenge versenyzők felkészítése (76 fő); a teljes 

szakosztály vezetési és szervezési munkálatai; hazai- és nemzetközi pontozás; koreográfia 

készítés, zeneválasztás és vágás; felszerelés ügyek; versenyeztetés. 

Sümegi Odett: testnevelő-edző BSC, aerobik edző OKJ, hazai versenybírói oklevél, (masszőr 

és sminkes) - sportaerobik-, aerodance- és basic versenyzők felkészítése (59 fő); hazai 

versenyeken pontozás; koreográfia készítés; zeneválasztás; versenyeztetés. 

Fáy Krisztina: testnevelő tanári, egyetemi diploma, torna sportedző – sportaerobik-, basic- és 

aerodance versenyzők felkészítése (59 fő); sportaerobikos torna edzések; versenyeztetés. 

Horváth Beáta: testnevelő tanári, egyetemi diploma, aerobik sportedző – csoportvezető a 

tanfolyamos csoportoknál (56 fő); challenge versenyzők felkészítése (17 fő); tanfolyamos 

online edzések vezetése (csak ebben a hibrid időszakban – a teljes leállásnál mindenki tartott 

online edzést); versenyeztetés. 

Ludmann Fanni: testnevelő-edző BSC, aerobik sportedző – basic-, és challenge versenyzők 

felkészítése (45 fő); basices torna edzések; versenyeztetés. 

Boldizsár Natalja: ritmikus gimnasztika szakedző – balett és mozgásképzés kiegészítő edzések: 

kisiskolás-, basic- és sportaerobik csoportoknak (47 fő). 

Segédedzők: 
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Mudik Fanni (gyógytornász tanuló, volt aerobik versenyző): challenge felkészítésben 

segédkezés, tanfolyamos csoportok segédedzői feladatai, torna edzések segítése. 

Ostrosics Réka (testnevelő-, edző tanuló, volt aerobik versenyző): challenge felkészítésben 

segédkezés, tanfolyamos csoportok segédedzői feladatai. 

Keller Lilla (tanuló, volt aerobik versenyző): challenge felkészítésben segédkezés, tanfolyamos 

csoportok segédedzői feladatai, torna edzések segítése. 

Nemzeti bíró- és edzőképzés: mindkét fronton részt veszünk az oktatásban – Varga-Réfi Eszter. 

1 nemzetközi (Varga-Réfi Eszter) és 2 hazai bíróval rendelkezünk (Sümegi Odett, Bali Dániel). 

2022-ben kell megújítani a vizsgákat, mindhárom bírónk jogosult lesz részt venni a nemzetközi 

képzésen. Segédedzőinkkel pedig hazai képzést és vizsgát tervezünk. 

 

Kiemelkedő eredmények: 

Ebben az évben egyáltalán nem voltak nemzetközi versenyek, de a szakosztálynak van 3 

regnáló, felnőtt, Európa-bajnoka: Mazács Fanni, Bali Dániel és Farkas Balázs. 

2019-es év sportolója: Mazács Fanni és Bali Dániel, juniorban pedig: Ákoshegyi Dóra (ezzel a 

3 címmel mi hoztuk el a legtöbb trófeát országosan). 

2020-as év sportolója: Ákoshegyi Dóra és Bali Dániel. Ez nem túl reális, hiszen az év 90%-a 

elmaradt. Ha normális év lett volna, idén is Mazács Fanni diadalmaskodik. 

 

Kiemelt sportolók: 

Bali Dániel: 2010 óta az év sportolója, minden idők legsikeresebb magyar, egyéni versenyzője. 

Négyszeres felnőtt Európa-bajnok, VB- és Világjátékok ezüstérmes. Hivatásos sportolónk, de 

versenyzői pályafutása mellett egyéb feladatokban is segédkezik: zene keresés és vágás; 

koreográfia készítés; pontozás. Nemzetközi szintű koreográfus és zene készítő, a világ minden 

pontjáról keresik, hívják. 

Mazács Fanni: többszörös év sportolója, kétszeres Európa-bajnok, VB- és Világjátékok 

bronzérmes. Szintén hivatásos sportolónk, de időnként az edzői feladatokba is besegít. 

Farkas Balázs: amatőr sportolónk. Kétszeres Európa-bajnok, Világjátékok bronzérmes. 

Budapesten él, edzésterv alapján készül, illetve a válogatott edzések alakalmával találkozunk. 

Az Óbudai WDSE edzője. 
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Ákoshegyi Dóra: junior EB bronzérmes, Világkupa győztes sportolónk. 2020 az első éve a 

felnőttek között és egyből év sportolója lett (bár egy nagyon hiányos évben). 2021- es 

Világbajnokság női egyéni kijutója. Amatőr sportolónk, első éves közgáz hallgató. 

Létesítmények: 

Edzéseinket a Lauber Dezső Sportcsarnok nyugati oldalán lévő aerobik tornatermekben tartjuk. 

Felszereltségünk, infrastruktúránk megfelelő. A helyünk sajnos nagyon kicsi, így óriási 

szakmai kihívás az edzések szervezése. A hozzánk hasonlóan eredményes magyar klubok, 2-

3x ekkora területen dolgoznak, saját teremben. Kiegészítő edzéseket tartunk a Babitsban és a 

Verseny utcai tornateremben is heti 2x (vírushelyzet óta sajnos nem).  
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Atlétika 

 

A 2020-as év rendkívüli év volt az atlétika szakosztály számára. Kiemelkedően jól indult az év. 

A fedettpályás bajnokságokon sikert sikerre halmoztak sportolóink. Garamvölgyi Petra ifjúsági 

csúcsa két bajnoki dobogós helyezése az összes eredmény közül kiemelkedett. Mellette 

kiemelkedett új atlétánk Dombóvárról igazolt Farkas Bence a három bajnoki dobogós 

eredményével.  

Jól teljesítettek atlétáink, de észre kellett venni, hogy nagyon szűk létszámban képviselték 

egyesületünket, nem csak az országos, hanem minden szövetség által rendezett versenyen. 

Ranglistákon elvétve lehet portolóinkkal találkozni. Hiányzott a szakosztály középmezőnye, 

ami minden egyesületek alapját képezi. Nem tudtunk csapatokat, váltókat kiállítani. 

Szakmai, felkészülésbeli problémák is felmerültek, elsősorban az ügyességi számoknál. A 

fedettpályás eredményeket csoportátlagban nem sikerült megközelíteni sem abszolút 

teljesítményben, sem helyezésekben. A szabadtéri versenyeken, pedig több bajnoki címet lehet 

szerezni, mint fedettpályán és például az időjárás segítő tényezőként is szerepelhet. 

Sajnálatos, szakosztályunk egyik meghatározó versenyzője Kárpáti Enikő többszöri sérülése 

ami egész évben gátolta versenyzését. 

Előrelépés a középtávfutó csoportban történt, ahol Varga Eszter kitűnő egész éves, 

folyamatosan javuló teljesítményével már nemzetközi szintű eredményeket produkált, illetve 

Nagy Lujza kiemelkedő serdülő futónk három bajnoki címével tűnt ki a mezőnyből. 

Sokat segített a Triatlon szakosztály, közülük is Bicsak Bence, aki megnyerte a felnőtt mezei 

bajnokságot. Köszönet érte Bencének és Tóth Szilárd szakosztályvezetőnek 

Statisztikailag:  

- országos bajnoki dobogós helyezés fedettpálya 12 / 9 ügyességi, középtávfutó 3 / 

- országos bajnoki dobogós helyezés szabadtér 13 / 6 ügyességi, középtávfutó 5+2 triatlonos  

 

Talán a szakmai hibák sorozata is okozta azt a feszültséget, amit ügyességi szakágunk házaspár 

edzői próbáltak közvetetten az év második felében érkező szakosztályvezetőre hárítani. A 

folyamatos újabb és újabb igények, követelmények támasztása a szakmai hiányosságokról 

próbálták elterelni a figyelmet. 

A saját frusztráltságuk okozta azt a helyzetet, amit a csoportjuk eligazolásával fejeztek be. 

Szomorúan vettük tudomásul, mert értékes embereket veszített a szakosztály. 
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 A koronavírus kapcsán nehezen tudtunk és jelenleg is nehezen tudunk megküzdeni a fellépő 

problémákkal. A vírushelyzet miatt különösen ősszel erősödött fel a lemorzsolódás, hiszen 

edzéslehetőségeink a TÁSI hiányában korlátozottak. Szerencsére a Lauber Dezső Városi 

Sportcsarnok lelátóit és folyosóit használhatjuk szükségmegoldásként. Azonban sportolóink 

egy részét egyáltalán nem engedik edzeni, egy részét csak szabadban engedik edzeni, illetve 

egy részét csak fedett létesítményben engedik edzeni. Ez a csoportok szétzilálódását 

eredményezi. Nehéz következetesen tartani a szakosztály szerkezeti építettségét. 

A koronavírus válság negatív hatásainak ellensúlyozása miatt hatalmas köszönet illeti a PSN 

vezetését, akik biztosították a szakosztály versenyeztetését. Versenyt nem kellett kihagyni, 

lemondani az anyagiak hiánya miatt. Edzőink pontosan rendben megkapták bérüket. 

Köszönjük. 

Szakosztályi létszám év végén, leszámítva a várhatóan PVSK-ba eligazolókat: 

- versenyengedéllyel rendelkező 60 fő 

- előkészítős 20 fő 

- összesen 80 fő 

Edzői létszám, végzettség, sportolói létszám: 

- Béliné Fekete Viktória középfokú edzői végzettséggel, 18 fő előkészítős / októberben 20 fő 

került átadásra / 

- Fogarasi Sándor mesteredző, Halász Ádám segédedző végzettség nélkül, Mitterstiller 

Yvett testnevelő, szervező, 25 fő 

- Huszárné Kövesi Enikő testnevelő, középfokú edző 24 fő 

- Ferenczi Imre testnevelő, középfokú edző 13 fő 

Létesítmény helyzet: 

- Fő szabadtéri létesítményünk a Várkői Ferenc pálya, hangulatos otthonos létesítmény. 

Ugyanakkor szakmai oldalról nem megfelelő a salakos pályaburkolat.   

A magasugró nekifutó rekortán burkolata elöregedett kopott, hiányos, vizesen 

balesetveszélyesen csúszós. Ezenkívül rövid is. Távolugró nekifutó burkolata elöregedés 

miatt szintén felújításra szorul. Szertár kicsi. 

- Téli időszakban használt TÁSI futófolyosó burkolata vékony, szöges cipő használatára 

alkalmatlan. Távolugró homok öntözése megoldatlan, emiatt rendkívül poros az egész 

folyosó. Szertár kicsi. 
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Jégkorong 

 

A 2019-20-as bajnoki szezont 2019. augusztus elején kezdtük el szárazedzések formájában. 

Augusztus utolsó hetében az akkor még jól működő erőtér program keretén belül 

Dunaújvárosban részt vettünk a Szekszárddal és Bajával közösen egy egyhetes edzőtáborban. 

Ezt követően szeptember végén elkezdődött a bajnokság U-12-ben és U-14-ben. Továbbra is a 

Szekszárddal közösen U-12-ben B csoportban, U-14-ben pedig C csoportban. 

November elején elkezdtük az U-10-es bajnokságot is, ahol minimum 4 kupán kellett részt 

venni, illetve egyet rendezni. Az U-8-as korosztállyal januárban kezdtük a bajnokságot az U-

10-hez hasonló feltételekkel. Március elején jött a pandémia, és minden bajnokság félbeszakadt. 

A legnagyobb gondot a kezdő U-8-soknál jelentette, mert velük nem tudtunk elmenni egy 

kupára sem. Ez a helyzet teljesen elbizonytalanította a szülőket, és van, aki a mai napig nem 

tud edzést látogatni. 

Bíztunk benne, hogy őszre minden helyre áll, de sajnos jött a második hullám, aminek még 

mindig nincs vége. 

Ezekkel a körülményekkel elindult a 2020-21-es bajnokság. Novemberben indult az U-14, 

illetve az U-18. Januárban pedig U-10, illetve az U-8-as bajnokság. Ebben a bajnoki szezonban 

önállóan indulunk minden korosztályban. 

A legnagyobb problémát az okozza, hogy nincs közönség kori, nincsenek tanfolyamok, 

ahonnan lehetne utánpótlást toborozni.  
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Kézilabda – férfi szakág 

Tavaszi szezon 

Az őszi szezonhoz képest változatlanul folyt tovább a munka.  

Az MKSZ által szervezett Kisiskolás bajnokságban az U8-9-10-ben két-két-két csapattal 

indulva minden mérkőzésüket megnyerték. Folytatódott a Testvérvárosok Terei Általános 

Iskolában, a heti kétszer testnevelés órán kézilabda, az elsős másodikos és harmadikos fiúknak. 

Az U11-es és U12-es csapatnál továbbra is Vald Benjámin vezetésével folyt a munka. A 

létszám 24 főre növekedett.  

U13-as csoport edzője Gúnya Ferenc. A létszám 16 főre növekedett.  

U14-es csoport edzője Tóth János. A létszám 15 főre növekedett  

U15-es csoport edzője Tóth János. A létszám 13 fő lett.  

Csapataink márciustól, az országos állapotnak megfelelően átálltak az online edzésekre, a 

mérkőzéseket leállították. Eredményt nem hirdettek. 

 

Őszi szezon 

Az alábbi táblázat szerint indult az őszi idény  

  2020/2021     
 

  Korhatár Labda Edző Versenyzés 

Serd. 2003 - 2006 2 Tóth János III. oszt. 

U16 2005 - 2006 2 Tóth János U16 

U 15 2006 - 2007 2 Tóth János U 15 I. oszt 

U14 2007 - 2008 1 Gúnya Ferenc U 14 I. oszt  

U 13 2008 - 2009 1 Vald Benjámin U 13 területi 

U 12 2009 - 2010 0 Vald Benjámin U 12 területi 

U 11 2010 - 2011 0 
Koleszár 

György 
U 11 területi 

U 10 2011-2012 
15-16 

cm 

Harmat Tamás 

Medgyes Enikő  
U 10  
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U 9 2012 - 2013 
13-14 

cm 

Harmat Tamás 

Medgyes Enikő  
U 9  

U 9 2012 - 2013 
13-14 

cm 
Wiesner László U 9  

U 8 2013 - 2014.08.31 
13-14 

cm 

Harmat Tamás 

Medgyes Enikő  
U 8 

U 8 2013 - 2014.08.31 
13-14 

cm 
Wiesner László U 8  

 

Sajnos rövid idő után kiderült, hogy a vírus miatt több csapat nem tud játszani, ezért 

mérkőzések, egész fordulók maradtak el. Az MKSZ az egész bajnoki rendszert átszervezte. 

Nem készítenek tabellát, csak mérkőzés lehetőséget biztosítanak azoknak a csapatoknak, akik 

tudnak játszani.  

A mi csapataink is érintettek voltak, volt fertőzött, volt hatósági karantén. Néhány 

mérkőzésünk, edzésünk elmaradt, de ha lehetett edzettünk, játszottunk.  

Nagy érvágás volt számunkra a TVT és a Nevelési Központ termeinek bezárása. Ezért a 

maradék edzéslehetőségeken osztoztunk a lányokkal. Kevesebb alkalommal, és akkor is 

összevont edzéseket tudunk tartani, olykor egyszerre 4 csapat is van a Széchenyi csarnokban.  

Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük a helyzetet, és a következő évben, ha normalizálódik 

a helyzet, sikeres szakasz következik a szakág életében. 

 

Létszámadatok 

Versenyengedéllyel rendelkezők: 104 fő 

Igazolással rendelkeznek, márciustól lesz versenyengedélyük: 22 fő 

Igazolással még nem rendelkeznek, folyamatban van a leigazolásuk: 14 fő 

Összesen: 140 fő 

Edzők: 

   Edző Iskolai Edzői 
Sportolói 

létszámok 

1. Gúnya Ferenc Testnevelő tanár "C" kategória 19 

2. Harmat Tamás   "C" kategória 17 
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3. Koleszár György   "B" kategória 15 

4. Kovács Gábor  Testnevelő tanár "C" kategória   

5. Medgyes Enikő Testnevelő tanár "D" kategória 17 

6. Tóth János Testnevelő tanár "C" kategória 26 

7. Vald Benjámin Testnevelő tanár "C" kategória 28 

8. Wiesner László Testnevelő tanár "C" kategória 18 

    140 

Vald Benjámin most végzi a „B” kategóriát. 

Eredmények: 

Sajnos a Covid helyzet miatt a bajnokságokat felfüggesztették, nem készítettek tabellát, nem 

hirdettek eredményt, a sok elmaradt mérkőzés miatt. A lejátszott mérkőzések eredménye 

alapján elmondható, hogy serdülő, U16, U15, U14-es csapataink az ország élmezőnyéhez 

tartoznak. 

Kiemelkedő sportolók: 

U16: Elekes Buda, Hegedűs Tamás, Solti Máté 

U15: Jauck Péter, Vida Lázár 

U14: Visnyei Dávid 

U13: Winkler Bálint 

U12: Baksa Dániel 

U11: Harmat Zétény, Duraku Ervis 

U10: Gerner Marcell, Lauer Olivér, Pintér Adrián 

U9: Lauer Roland, Hucker Bence 

Létesítmények: 

1. Covid szabályok nélkül: 

Ha használhatjuk az iskolai termeket is, akkor nem rossz a helyzet. A szivacs 

labdásoknál, U8-9-10 vannak még hiányok. Probléma még, hogy a „Lauberes” 

edzéseink gyakran elmaradnak a kosármeccsek miatt. 

2. A jelenlegi helyzetben, a Covid szabályok miatt nem használhatjuk a TVT-t és a 

Nevelési Központot. Ebből adódóan összevont edzéseket kell tartani, sokszor 4 csapat 

edz egyszerre, fiúk lányok vegyesen, a Széchenyi csarnokban. A kicsik szállítását is 

meg kell oldanunk.  
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Felszerelések: 

Alapvető felszerelések tekintetében minden rendelkezésünkre áll, mind eszközök, mind mezek, 

melegítők tekintetében. A beszerzések folyamatosak, ami kell, azt megvehetjük.  
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Kézilabda – leány szakág 

 

Szakágvezető: Székely Katalin 

 

A 2020/2021-es szezonban minden korosztályban el tudtuk indítani csapatainkat. Közel 100 

fővel képviseljük a PSN Zrt. Lány Kézilabda Szakosztályát. Minden csapatunk komoly 

fejlődésen ment keresztül, de sajnálatos módon, mint minden szakosztálynál, a vírushelyzet 

közbeszólt a szezon végére. Jelenleg annak örülünk, hogy csekély gyermek-vesztességgel 

átvészeltük a tavaszi időszakot. Az előző szezon végeredmények nélkül zárultak, így az 

előrelépés lehetősége is elmaradt. 

Szakosztályi létszám: 96 fő 

- Versenyengedéllyel rendelkező: 88 fő 

- Előkészítős: 8 fő 

Edzői létszám: 8 fő 

- Szakágvezető: Székely Katalin (Testnevelő tanári diploma, C- Licensz )  

                   / tervezett B- Licensz/ 

- Serdülő: Pálmai Viktória (Testnevelő edző BSC) 

     csoportlétszám: 16 fő 

- U15, Serdülő III : Darabos Daniella Anna (C-Licensz)  

     csoportlétszám: 16 fő és 2 fő nemrég kezdett 

(U14 helyett Serdülő III-ba indítottuk a csoportot, a fejlődésük érdekében) 

- U13/U12: Vincze Orsolya  (D-Licensz ) /tervezett C-Licensz/, Cserpán Virág (2021 

júniusára B-Licensz)      

     csoportlétszám: 17 fő nevezett és 5 fő nemrég kezdett 

-U11/U10: Vincze Orsolya, Nagy Gergő (2021 júniusára C-Licensz) 

      csoportlétszám: 14 fő nevezett és 1 fő nemrég kezdett 

-U9: Takaró Beáta  (D-Licensz) 

      csoportlétszám: 15 fő 

-U8: Szűcs Yvette (Testnevelő - Matek tanári diploma, C-Licensz) 

      csoportlétszám: 10 fő 
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-TVT: 1-4 osztályos tanulóknak tartunk testnevelés órán belül kézilabda edzést, heti 2x45 

percben. Nagyon élvezzük a munkát, reméljük, a tankerület hamarosan beleegyezik, hogy 

újra tarthassunk órákat. 

Létszám:120 fő 

Edzők: Székely Katalin, Szűcs Yvette, Cserpán Virág, Nagy Gergő  

Kapusedző: Takaró Beáta 

Csapataink: 

U8/U9: 1-1 csapattal neveztünk. Tavasszal lesz az első forduló. Eredményt nem számolnak. 

U10/U11: Itt sincs még eredmény, de valamennyi mérkőzésen jól szerepeltek a csapatok.  

U12: Itt számolnak eredményt, de itt sincs helyezés. Látszik a fejlődés. 

U13: Szépen szerepelnek a lányok. Középmezőnyhöz tartozunk. 

U15: A csapat győztesen hagyta el a pályát minden mérkőzésen.  

OSBIII: A gyerekek fejlődése volt az első szempont a nevezésnél. 6. helyen áll jelenleg a csapat.  

OSBII: Nagy öröm volt, hogy megkaptuk a játékjogot a másodosztályhoz. Jelenleg a 9. helyen 

állunk.                       

 

Létesítmények értékelése: A Lauber Dezső Sportcsarnok, a Kodály Gimnázium, a Nevelési 

Központ és a TVT Iskola ad helyet az edzéseinknek. Folyamatos a harc, hogy megfelelő 

mennyiségű edzést tudjunk biztosítani a csapatainknak. Pozitívumként, ez volt az első év, hogy 

lehetőségünk lett a Nevelési Központ teljes sávjait megkapni, így minden csapatunk tudott 

megfelelően edzeni. A legfontosabb egy kézilabdacsarnok megépítése lenne a szakosztálynak, 

így felmenő rendszerben tudnának a gyerekek edzeni. 

Felszerelések, sporteszközök mennyisége és állapota is megfelelő. Az éves rendelések 

biztosítják a zavartalan folyamatos munkát és a sportszerek, felszerelések pótlását. 
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Labdarúgás 

 

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

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

jelenti, a szakmai stábban ismét történt személyi változás. 

A vírushelyzet miatt 2020. tavaszán csak egyéni edzések voltak, amelyeket az edzők napi 

szinten küldtek a játékosoknak, és a 2019/20-as bajnokságokat tavasszal eredményhirdetés 

nélkül le is zárták. A befejezett bajnokságokban az U19-es csapatunk a II. helyezést ért el. 

Nyáron az utánpótlásból a már felnőtt profi csapatunkba Katona Levente és Keresztes Barna 

kapott profi szerződést, valamint Bachesz Edvin továbbra is tagja a magyar U16-os 

válogatottnak. A 2020/21-es bajnokság felénél mind az U16, U17 és U19-es csapatunk a 

dobogó valamelyik fokán áll. 

A folyamatos szakmai fejlődés mellett az infrastrukturális helyzetünk továbbra sem a legjobb. 

A kovácstelepi fejlesztés sajnos nem fejeződött be időben, ezért nem ideális körülmények 

között tudnak utánpótlás csapataink készülni. A téli időszámítás kezdete óta egy kevésbé jó 

minőségű műfüves pályán oldjuk meg az edzéseket 9 csapat számára. 

A felszerelést tekintve a következő évben ismét nagy számban kell bevásárolnunk. Minőség 

szempontjából a legutóbb választott sportszermárka jó döntésnek bizonyult. 

Utánpótlásunkban a minden félév során elvégzett játékos-értékelés összesítése után 4,4%-os 

fejlődés látszik, amely ha minden félév során tapasztalható lesz, akkor lehetünk elégedettek. 

A következő évben – bízva a kovácstelepi fejlesztés befejezésében – a szakmai továbbfejlődés 

a célkitűzés, valamint a tehetségprogram elindítása, és az egyetemmel egy hosszútávú stratégiai 

együttműködési megállapodás, amely egy életpályamodell a játékosaink részére. 

Versenyengedéllyel rendelkező labdarúgóink száma 355 (ebben a lány csapatok is benne 

vannak). Edzői létszám 25 fő a végzettségek pedig Grassroots C licenc - UEFA Pro licenc 

között vannak. 
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Sportlövészet 

 

A 2020-as év rendhagyó volt, sajnos a veszélyhelyzet sokban hátráltatta a munkánkat a 

sportolókkal. Márciusban 2 hónapra bezárt a létesítmény, így ebben az időszakban teljes 

leállásra kényszerültünk.  

A gyerekek súlyzós edzéseket hajtottak végre ezen idő alatt, sok statikus „célra tartó” munkát 

végeztek, hogy az izomzatuk ne csak szinten tartva, hanem fejlesztve is legyen.  

A szabadidő szakosztály tagjai saját jogon tartott fegyverükkel gond nélkül tudtak otthonaikban 

célra tartani.  

Csonka Zsófia kiemelt sportolónk a Magyar Sportlövők Szövetsége által biztosított SIUS 

találatjelző berendezéssel otthon tudta folytatni az edzéseit, így egész évben zavartalanul 

készült azon versenyekre, melyeket megrendeztek. 

A gyerekek az őszi időszakban meghirdetett Postaverseny 4 fordulós sorozatán mérették meg 

magukat először. Szépen dolgoztak, születtek jobb és rosszabb eredmények egyaránt. A 2021-

es évben már rendszeresen részt fognak venni az itthoni (pécsi rendezésű) versenyeken. 

A szabadidő szakosztály tagjai a 2020-as évben rendhagyó módon csak az itthoni (pécsi) 

versenyeken, és az országos bajnokságokon vettek részt. A veszélyhelyzet miatt elmaradtak a 

Regionális Kupa fordulói (5 forduló) ahol eddig minden évben részt vettek. 

A szakosztályok létszámai a következők, versenyengedéllyel mindenki rendelkezik: 

• kiemelt sportoló 1 fő 

• utánpótlás korosztály 11 fő 

• szabadidő szakosztály 23 fő 

Edzői létszám két fő, Csonka Zsófia edzője Csonka Péter (középfokú sportlövő szakedzői 

képesítés), Herr Adrienn pedig az utánpótlás és a szabadidő szakosztály edzője (sportlövő 

szakedzői diploma). 

A 2020-as év legjobb szabadidő szakosztálybeli eredményei a Nemzeti országos bajnokságon 

születtek, ahol Heilmann József nyíltirányzékú kispuska fekvő versenyszámban egyéniben 

bronz érmet szerzett, csapatban pedig ezüstérmesek lettek (Heilmann József, Lakatos Zoltán, 

Mozsgai György). 

Csonka Zsófia a megrendezésre került versenyeken rendszerint döntőbe jutott, ahol éles 

helyzetben gyakorolhatta a döntők okozta feszültség leküzdését, több dobogós helyet is 

szerzett. 
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Létesítmények értékelése: 

A lőtér részére a Sportlövők Szövetsége által nyújtott 2 támogatás során számos fejlesztés 

történt. Jelenleg a harmadik támogatás terhére vásárolt 10 db Meyton találatjelző berendezés 

megérkezését várjuk, és további 28 millió forintos keret áll hamarosan rendelkezésünkre, 

amelyből az 50 méteres lőpályát is felszerelni tervezzük e találatjelző berendezésekkel. A 

létesítményben azonban további fejlesztések is szükségesek lennének. A nyílászárók cseréjével 

a gázszámla télen jelentősen csökkenthető lenne, illetve a 10 méteres lőpálya belső 

szigetelésével is elkerülhetnénk a hideg időszakokban az épület kihűlését, nyáron pedig az 

épület túlmelegedését.  

 

Sportlövő szakosztály szakmai beszámoló 2020 

 

A 2019-ben indult utánpótlás szakosztály tagjai ez idáig nem vettek részt olyan versenyeken, 

melyeken minősítést lehetett szerezni. Azonban a 2021-es évben szeretném, ha a hazai (pécsi 

rendezésű) versenyeken és az őszi országos szintű Postaversenyen megméretnék magukat. 

Többen a gyerekek közül nagyon ügyesek, és mivel zömük még csak serdülő korosztályú, 

kiváló eséllyel indulnak majd a versenyeken, saját korcsoportjukban az idei évben.  

Tervezzük a fegyverarzenált bővíteni további 5 légpisztollyal a meglévő 3 mellé, sajnos a 

minőségi munka rovására megy, hogy egy fegyverrel 3-4 gyermek is lő. A fegyver alkatrészei 

így halmozottan ki vannak téve a használatnak a sok állítás miatt és hamarabb elkopnak, ez a 

hosszú távú működésükben problémákhoz vezethet. 

A szabadidő szakosztály tagjai remélhetően idén részt tudnak venni minden számukra 

megrendezendő, minősítési szint meglövésére lehetőséget biztosító versenyen, így az országos 

bajnokságokra felkészültebben érkeznek majd meg. 

Csonka Zsófia, kiemelt sportolónk legfőbb célkitűzése a 2021-es évben az olimpiai kvalifikáció 

megszerzése. 
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Szinkronúszás 

 

2020 komoly megpróbáltatások elé állított bennünket, mint legtöbbünknek ez az év tele volt 

nehézségekkel, melyeket igyekeztünk pozitív hozzáállással és lelkesedéssel áthidalni. A 

2019/20-as versenyszezonra vonatkozó terveinket áthúzta a pandémia miatt országosan 

bevezetett korlátozás. Edzéseinket március második felében otthoni programok keretében 

oldottuk meg. A 2020/21-es versenyszezonra való felkészülésünket ez nagymértékben 

befolyásolja. 

Legfontosabb feladatunknak sportolóink motiválását és a szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartást tekintettük, hogy ebben a nehéz helyzetben a lehető legkevesebben döntsenek 

a sportolás abbahagyása mellett. A versenyév számunkra a tanévvel megegyezően ősszel 

kezdődik és nyár elején ér véget. 

A 2019/20-as versenyév őszi-téli szakasza utánpótlás, junior és felnőtt korosztályos 

versenyzőink számára az új koreográfiák készítéséről és gyakorlásáról szólt, majd a tavaszi 

szezon első versenye az Orka Kupa adott volna lehetőséget a bemutatkozásra. Gyerek 

korosztályos versenyzőink ebben az évben egyedül, a februárban megrendezett SYNUS Kupán 

adhattak számot tudásukról. A március elején bejelentett bezárásokat követően, otthon 

elvégezhető edzésprogramokkal igyekeztük fenntartani sportolóink edzettségét és legfőképpen 

motivációját. Összességében elmondható, hogy a 2019 szeptemberi sportolói létszám és 2020. 

május hónapban a karantént követő első edzéseken megjelent sportolók létszámában az 

utánpótlás, junior és felnőtt korosztályoknál nem mutatkozott változás, azonban a kezdő csoport 

és gyerek korosztályban lényeges lemorzsolódás történt a vírus miatti félelem és a megváltozott 

edzésidőpontok miatt. A csoportok beosztását és edzésidőpontjaikat igyekeztünk optimálisan 

alakítani a folyamatosan változó lehetőségekhez és körülményekhez képest. Nagy örömünkre 

júniusban újra vízbe ugorhattak sportolóink az egykori ANK uszoda medencéjében, júliusban 

pedig a Hullámfürdő is készen állt, hogy fogadjon bennünket. A felkészülést azonnal 

megkezdtük a 2020/21- es őszi-téli szezonra, továbbá a nyári pihenő is rövidebb volt a sok víz 

nélkül töltött hónap miatt. Augusztustól a nyári tábor szervezésére, a toborzásra és a 

zökkenőmentes évkezdésre fókuszáltunk. 

Számítottunk rá, hogy járványhelyzet befolyásolja majd a toborzás sikerességét, ami sajnos 

beigazolódott. A 2020-as kezdő csoportunkba mindössze 5 fő jelentkezett, akiket a 2019-es 

kezdő csoportból maradt sportolókkal vontunk össze. 
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Jelenlegi sportolói létszám 

Érvényes versenyengedéllyel rendelkező: 31fő 

Előkészítő: 5fő 

Összesen: 36fő 

Idén szeptembertől két egykori szinkronúszónk Bársony Kinga és Bakó Dorka segédedzőként 

csatlakozott szakosztályunkhoz. Nagy segítségünkre voltak és bízunk benne, hogy a 

későbbiekben is számíthatunk munkájukra. 

Edzői team: 

Bakó Dorka /Segédedző/: 

- Gyógy-masszőr, PTE ETK gyógytornász (jelenlegi tanulmány), BSU szinkronúszó edző 

(jelenlegi tanulmány) 

Bársony Kinga /Segédedző/: 

- OKJ úszóedző, PTE TTK Sport és Rekreáció-szervezés (jelenlegi tanulmány) 

Jáhn Rea /Edző/: 

- PTE - MK - tervezőgrafika (jelenlegi tanulmány), PTE - TTK - úszóedző (jelenlegi 

tanulmány), BSU - szinkronúszó edző (jelenlegi tanulmány) 

Bertalan Anita /Szakosztályvezető/: 

- Rekreáció-szervező /BSc/, Úszóedző /OKJ/, Szinkronúszó edző /OKJ/ 

 

Sajnos ebben az évben nem adhattak számot tudásukról versenyzőink, hiszen a nagy 

megmérettetés az idén összevont, novemberre tervezett Országos Bajnokság – Magyar Kupa, 

amelyre a felkészülés megkezdése óta készültünk, a pandémia okozta válságos helyzet miatt 

elmaradt. A Szinkronúszó Szövetség úgy határozott, hogy a versenyt 2. fordulóban online 

rendezi meg. A decemberi forduló eredménye várhatóan január végén kerül kihirdetésre. Nagy 

csalódás volt ez mindenki számára, ezért igyekeztünk olyan megoldást találni, amely részben 

vigaszt nyújt sportolóinknak. Motivációjuk fenntartására és a szereplés lehetőségének 

megteremtésére úgy döntöttünk, online bemutatót tartunk a szülőknek és hozzátartozóknak. 

Versenyzőinkre egytől-egyig büszkék vagyunk, hiszen az edzéseken nyújtott teljesítményük és 

kitartásuk példaértékű egy verseny nélküli szezon tükrében. 

Létesítmények: 
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A júniusi ANK uszodában töltött hónap kivételével, a Hullámfürdő szolgált egész évben az 

edzéseink helyszínéül. Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a létesítményt használó többi 

szakosztállyal, ezért pálya és egyéb helyszín igényeink egyeztetése konfliktusmentesen zajlik. 

A szűkös lehetőségek ellenére, 2020-ban is megkaptuk az előző években használt felületeket, 

plusz pályaigényre azonban nem volt lehetőség. Igyekszünk a tőlünk telhető legjobb módon 

kihasználni a rendelkezésünkre álló helyet és a hétköznap 1-2 sávon való edzések mellett, 

hétvégi edzés keretében adunk lehetőséget a nagyobb helyen történő gyakorlásra. 

Felszerelések: 

Sportolóink (előkészítő csoport kivételével) egységes felszerelése: melegítő, úszósapka, 

hátizsák, tornazsák, úszódressz, fürdőköntös, rövidnadrág, trikó. Edzők egységes felszerelése: 

melegítő, póló, trikó, hosszú nadrág, fürdőköntös, hátizsák. 

Hiányzó sporteszközeink pótlása megtörtént, jelenleg rendelkezésre álló eszközeinkkel 

zavartalanul tudjuk folytatni a munkát 2021-ben. Eszközeink leltárját rendszeresen vezetjük, 

állapotukat felügyeljük. 

Tervek a (2020-2021) versenyév végéig (tavaszi-nyári szezon): 

- a versenynaptárban szereplő versenyeken való részvétel minél több versenyszámban 

- Országos Bajnokságon való eredményes szereplés (dobogós helyezések kombinációs kűr és 

szóló versenyszámokban) 

- Hullám Kupa 2021 szervezése/lebonyolítása 
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Torna 

 

A 2020. év a szakosztályunkban is rendkívüli volt. 

Március közepéig folyamatosan edzettünk, készültünk a diákolimpiai versenyekre, a 

versenyzőink pedig a tavaszi fordulókra. 

A diákolimpiai versenysorozaton, a vidékbajnok, Janus Gimnázium csapata győzelmi 

esélyesként várta az országos döntőt. Nagyon szomorúan vettük tudomásul, hogy törölték a 

megmérettetést. Bíztam abban, hogy a megrendezett elődöntőn elért eredmények után, 

hirdetnek érmeseket, így a 2. hely biztos lett volna. A tanulók ezzel sajnos elestek a 

továbbtanulásnál beszámítható, 10 ponttól is. Ebben a tanévben még összeállhatott volna a 

csapat, ősszel így kezdtük meg a munkát, de a mai állás szerint nincs esély idén sem. 

Egyéniben a fiúk is hozhattak volna érmeket.  

A karantén feloldása után rögtön, szinte teljes létszámmal beindultak csoportjaink, sikerült egy 

nagyon jó tornatábort szervezni. Egész nyáron működött a tornacsarnok, július 3-ig a táborosok, 

utána a fiúk népesítették be, majd hó végén a lány versenyzőink is alapoztak.  

A MATSZ vezetése elismeri a munkánkat, minden támogatást megadnak. Nyáron mindkét 

korosztályos szövetségi kapitány: Jordanov Zoltán a lányoknál és Láng Géza a fiúknál 

személyes látogatásukkal segítették a minőségi munkát. Márkovics Gábor több alkalommal is 

Budapesten járt, sikerült eljutnia a Fradiba is, aktívan kapcsolódott be az edzésekbe, és tanult 

új dolgokat az edzőkollégáktól, sok szakmai tudást szerzett. 

Sikerekkel az őszi országos sorozaton részt vevő sportolóink büszkélkedhetnek. 

A szakosztályok 2020. évi női rangsora még nincs fenn a honlapon, de a tavalyi 119 ponttal 

szemben 2020-ban 135,5 pont lett úgy, hogy nem rendeztek meg minden versenyt. 

A fiúknak ősszel két fordulót rendeztek, ahol a „problémás” felkészülés mellett (covidos 

versenyzők, nem teljes csapat) egész jól szerepeltek a versenyeken: a középmezőnyben 

végeztek. A MOB támogatás feltétele a versenyen való részvétel, ezt maradéktalanul 

teljesítették.  

A lányaink nagyon eredményesek voltak. Az ország legjobb csapatai között vannak.  

Második és harmadik helyük csapatban, egyéniben a megszámlálhatatlan aranyérem bizonyítja 

a minőségi munkát. A részletes eredményeket a havi szakmai beszámolók tartalmazzák.  

Az edzésleállás alatti online edzések működnek, főleg a kisebbek nagyon lelkesek, a szülők 

hálásak, mert a felszabadult szabadidejükben van mit csinálniuk.  



 
 
 

22 

 

Ebben az évben ismét edzőváltás volt. Tőke Teodóra nagyon jól végezte az első félévben a 

munkáját. Balogh Barbara már nem volt ismeretlen a gyerekeknek sem, mert besegített eddig 

is a tábori és edzésmunkába. Így zökkenőmentesen folytatódhattak az edzések. A létszámunk 

sem csökkent. Vecseyné Kieffer Andrea tanítványait fogadtuk a csoportjainkban, Neki 

megköszöntük a munkát, de szeretnénk kapcsolatban maradni vele. Versenyeken, talaj 

koreográfia összeállításnál számítunk rá. A fiúknál Lénárd Álmos „betanítása” folyik, Hegyi 

Zsombor és Márkovics Gábor segítségével. 

A csarnok végre önálló árammal működik, nagyon várjuk a beruházás befejezését, ami által 

minimálisak lesznek a fenntartási költségek. Szerekkel és felszerelésekkel bővültünk, köszönet 

érte! 

 

Folyamatban lévő képzések, tervezett képzések 

2020-ban Balogh Barbara kitűnő eredménnyel torna edzői végzettséget szerzett.  

Hegyi Zsombor befejezte az egyetemet, már csak az egyéves szakmai gyakorlata és a 

szakdolgozat megírása van vissza.  

Lénárd Álmos, ötödéves egyetemista bekapcsolódott a munkánkba.  

Mészárosné Suha Mónika és Somogyi Attila, kötelező továbbképzésen gyűjti az előírt 

kreditpontokat. Jelenleg az előadások online folynak, de lehet, hogy szükség lesz néhány 

alkalommal személyes részvételre. A képzésen való részvétel útiköltségéhez kellene 

hozzájárulni. 

Évek óta a Sport XXI. és Héraklész program keretében Tatán rendezett edzőtáborok, ebben az 

évben elmaradtak. A következő évben tervezzük a részvételt. A lányok három alkalommal, a 

fiúk legalább egyszer csatlakoznának. A résztvevő sportolók költségeit állják, az útiköltség és 

az edzők támogatására van szükség.  

 

Kiemelkedő eredmények 

Serdülő, országos 3. hely csapat   

Szárnyas Boglárka, egyéni összetett 1. hely, két szeren 1. hely 

Leibhám Kiara, egyéni összetett 5. hely, egy szeren 1. hely  

Balogh Lili, egy szeren 3. hely 

Haladó országos, 2. hely csapat  

Fenyősi Laura, egyéni összetett 6. hely 
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Gyermek kezdő 

Almási Martin Flórián, korosztályában vidéki 3. helyezés 

 

Kiemelkedő sportolók 

Szárnyas Boglárka   

Leibhám Kiara  

Fenyősi Laura 

Almási Martin Flórián 

 

Felszerelések, sporteszközök értékelése (mennyiség, állapot) 

Fejlődtünk a 2020. évben, köszönet érte. 

Ferenczi Imre segítsége: szivacsgödör feltöltése Bonyhádról 

Szivacsbála Papp Viktortól  

Öregfiú tornászok összefogásával 1 db korlátkarfa 
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Triatlon 

 

A 2020-as év minden szempontból egy fura nehéz év volt sok bizonytalansággal. Ennek 

ellenére szakosztályunk történetének legeredményesebb szezonja volt. Mind a három 

szegmensben (elit, utánpótlás, amatőr) sikerült előre lépnünk az előző évhez képest. Két 

kategóriában is a dobogón zártunk (elit 1. hely, amatőr 3. hely) mégis az utánpótlás 

kategóriában léptünk előre a legnagyobbat (2019 46. hely, 2020 18. hely). Ezeknek 

köszönhetően az egyesületi összetett ranglistán a második helyet szereztük meg. Ez a 

szakosztály életében az eddigi legjobb eredmény.  

Elit szakág: Az kiemelt versenyzőink az idei évben is kitettek magukért, amit az elit ranglistán 

elfoglalt 1. helyezésünk is jól mutat. Az idei évben sokkal jobban összpontosítottunk a hazai 

elit csapatversenyekre, aminek köszönhetően miénk lett a bajnoki cím ebben a kategóriában. 

Ehhez a kiváló eredményhez azonban az is kellett, hogy ne csak az elit licenszes versenyzőink, 

hanem a nagyon erős „második” sorunk is kiegészítse a csapatokat.  

Utánpótlás és amatőr csoport: A legnagyobb előrelépést ezekben a kategóriákban értük el. 

Ebben hatalmas szerepe volt annak, hogy év közben főállásúvá válhatott utánpótlás edzőnk 

Tarnóczi Tamás. A versenyzői létszámunk rohamos mértékben emelkedett a vírushelyzet 

ellenére is. Itt még említésre méltó az is, hogy az év nagy részében egy „saját” bázisunk lehetett 

Kovácstelepen. Hatalmas szerepe volt ennek abban, hogy ezek a kiváló eredmények 

megszülethettek.  

Szakosztályi létszám:  

- versenyengedéllyel rendelkező sportolóink száma 38 fő  

- előkészítős, oktatási fázisban lévő versenyzők 7 fő  

- összesen 45 fő aktív tag 

 Edzői létszám: Két fős edzői csapattal dolgozunk, ahol a feladatokat teljesen megosztjuk. 

- Tarnóczi Tamás up. edző és szakosztályvezető 30 fő versenyző (sportedzői végzettség 

triatlon, atlétika)  

- Tóth Szilárd elit, felnőtt csoport edző és szakosztályvezető 15 fő versenyző (ITU level 2 

edzői minősítés) 

Kiemelkedő versenyzők, eredmények 

Elit kategória kiemelkedő versenyzői: 

- Bicsák Bence: világkupa 5. hely (Karlovy Vary), sprint OB. 1. hely  
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- Sárszegi Noémi: mix váltó OB. 1. hely, kaposvári és zalaegerszegi ranglista verseny 1. 

hely 

- Soós Fanni: terep triatlon OB. 1. hely, mix váltó OB. 1. hely  

- Kovács Márton: aquatlon OB. 1 hely, U23 triatlon OB. 3. hely 

Utánpótlás kategória kiemelkedő versenyzői:  

- Hangya Adrienn: U23 OB. 4. hely 

- Gyöngyi Kristóf: ifjúsági triatlon OB. 18. hely 

- Rankasz Bora, Esztergomi Zsófia, Sohár Anna: ifjúsági aquatlon OB. 2. hely 

Amatőr, szenior kategória kiemelkedő versenyzői:  

- Molnár Sára : triatlon OB. 1. hely, duatlon OB. 2. hely 

- Szerencsés Lili : triatlon OB. 2. hely 

- Strobl Anita : triatlon OB. 3. hely 

- Maróti Vilmos : szenior OB. 1 hely triatlon, duatlon 

- Adrián Dorottya : sprint duatlon. Triatlon OB. 3. hely, ironman OB. 4. hely 

2020 összetett egyesületi rangsor 2. helyezés. 

Létesítmény helyzet: A 2020-as évben a kovácstelepi létesítmény használatával nagyon jó 

helyzetben voltunk és reméljük, hogy a közeljövőben megoldódhat a triatlon központ 

kialakítása. A hullámfürdőben a felkészülésünkhöz minden feltétel adott a pályák száma 

elegendő. A Várkői pálya használata is segítség és hasznos főleg akkor, amikor az atlétákon 

kívül más sportág nem használja. Felszerelés: Egyesületi pólója és melegítője van a csapatnak, 

de ezen kívül más felszerelésünk nincs. Szeretnénk ebben is előre lépni. A versenyruhák terén 

a többi egyesülethez hasonlóan szeretnénk egységesíteni.  
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Úszás 

 

Edzések helyszíne: 

- Hullámfürdő 

 

- Nevelési Központ – Petrov Anatolij uszoda 

 

Szakosztályi létszám:  

155 fő 

Edzői stáb, végzettségek, csoportok:  

 

  

J/T: Jancsik és Turós, egy csoport, amely integrálva tartalmazza a paraúszóválogatottat és a 

hosszútávúszást. 

Szakmai továbbképzések:  

 

edző neve végzettsége csoport 

csoport-

létszám edzéshelyszín 

Fancsali Orosolya 
középfokú 

úszóedzői 

parautánpótlás/ 

fogyatékkal élő sportolók 
4 fő  Hullámfürdő 

Feller Dénes 
középfokú 

úszóedzői 
kisversenyzői csoport 30 fő  Hullámfürdő 

Ignácz Vendel 
középfokú 

úszóedzői 

előkészítő, kisversenyzői, 

szenior csoport 
69 fő  ANK 

Jancsik Árpád 
középfokú 

úszóedzői 

versenyzői csoport, 

paraválogatott 
33 fő (J/T) Hullámfürdő/ANK 

Tari Imre 
középfokú 

úszóedzői 
válogatott 2 fő Hullámfürdő 

Turós Máté sportedzői 
versenyzői csoport, 

hosszútávúszás-nyíltvíz 
33 fő (J/T) Hullámfürdő 

Módosné Iván 

Lili 

középfokú 

úszóedzői 
előkészítő csoport 17 fő Hullámfürdő 
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A Magyar Úszó Szövetség az edzői licencet két évre adja ki, amit továbbképzéshez köt mely 

vizsgával zárul. Minden edzőkollégának évente 3 edzői továbbképzésen kötelező a részvétel, 

ami jelen helyzetben online zajlik. Az edzői licenc minden kollégának érvényes. 

 

 

 

kiemelkedő eredmények: 

Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokság: 

• 5000 méter - Hartmann Máté – Országos Bajnok 

• 1500 méter – Hartmann Máté – 2. helyezett 

• 3000 méter – Májlinger Bence – 3. helyezett  

2020. versenyek, eredmények  

  
verseny neve 

verseny 

időpontja 
verseny helye 

indulók 

létszáma 

nevezések 

száma 
arany ezüst bronz 

1 Kaposvári Tesztverseny 2020.07.11. Kaposvár 32 151       

2 V. NivoMed Kupa 2020.07.18. Marcali 25 100 13 11 9 

3 Négy Nemzet Úszóverseny 2020.07.24-26. Budapest 3 5   1   

4 Szezonzáró Úszóverseny 2020.07.31. Kaposvár 39 106 9 13 11 

5 XXXV.Harkány Sprint  2020.09.05. Harkány 29 98 12 11 11 

6 

Dél-dunántúli meghívásos 

felmérőverseny 
2020.09.26. Kaposvár 34 84 10 15 9 

7 

Adorján József 

Emlékverseny 
2020.10.10. Kaposvár 34 83 12 11 8 

8 

Medencés Hosszútávúszó 

Országos Bajnokság 
2020.10.23-25. Debrecen  3 5 1 1 1 

9 

Dél-dunántúli meghívásos 

felmérőverseny II. 
2020.10.24. Kaposvár 27 59 12 7 5 

10 

Serdülő-Ifjúsági Országos 

Bajnokság 
2020.11.12-15.  Budapest 10 61 1 3 3 

11 

Delfin, Cápa és Gyermek 

Regionális Bajnokság 
2020.11.28-29.  Kaposvár 20 100 17 18 17 

12 

CXXII. Országos Fenőtt 

Bajnokság  
2020.12.08-12.  Kaposvár 4 19 1   2 

13 

VIDEOTON - 52. Csik 

Ferenc Emlékverseny 
2020.12.18-20. Kaposvár 45 229 31 20 22 
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Ifjúsági Országos Bajnokság 

• 50 méter hát – Jászó Ádám - Országos Bajnok 

• 100 méter hát, 100 méter gyors, 50 méter gyors – Jászó Ádám - 2. helyezett 

• 50 méter pillangó, 100 méter pillangó, 200 méter vegyes -Jászó Ádám - 3. helyezett 

CXXII. Országos Fenőtt Bajnokság 

• 200 méter pillangó – Kenderesi Tamás - Országos Bajnok 

• 50 méter hát, 100 méter hát – Jászó Ádám - 3. helyezett 

Paraúszó világkupa – Split 

• Iván Bence – paralimpiai kvóta 

• Konkoly Zsófia – paralimpiai kvóta 

 

Kiemelkedő sportolók: 

Szakosztályunk szövetségi támogatásának a mértékét az eredményesség határozza meg. Ez 

alapján az alábbi sportolók teljesítménye volt kiemelkedő 2020-ban. 

• Iván Bence – paralimpiai kvóta 

• Konkoly Zsófia – paralimpiai kvóta 

• Kenderesi Tamás – Országos Felnőtt Bajnok 

• Jászó Ádám – Országos Ifjúsági Bajnok, 3 x-os Országos Ifjúsági bajnoki ezüst, 3x -os 

Országos Ifjúsági bajnoki bronzérmes, 2 x -es Országos Felnőtt bajnoki bronzérmes 

• Hartmann Máté - Országos Hosszútávúszó Serdülő Bajnok és ezüstérmes 

• Májlinger Bence - Országos Hosszútávúszó Gyermek bajnoki bronzérmes 

• Szabó Patrik – Országos Hosszútávúszó Bajnokság 5. helyezett 

• Kárpáti Dalma – Országos Serdülő Bajnokság – 2x- es 7. helyezett 

• Kereky Zsuzsanna – Jövő Bajnokai válogatott 

• Németh Kolos - Jövő Bajnokai válogatott 

• Kállai Barnabás – Jövő Bajnokai válogatott 

• Májlinger Bence – Jövő Bajnokai válogatott 

 

Felszerelések, sporteszközök értékelése: 

Szakosztályunk szárazföldi felkészülését a Doboz Mozgásközpont biztosítja teremmel és 

felszerelésekkel együtt. Az egyesületi pólók folyamatos pótlása szükséges. A versenyeken a 
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felszerelés a versenydresszek használata miatt egyéni, úszósapka kisebb korosztály számára 

van, lassan pótlásra lesz szükség.  

 

Létesítmények értékelése: 

Két helyszínen zajlanak az edzések. A Nevelési Központ uszodája a kisversenyzői és az 

előkészítő csoportoknak megfelel. Az ANK iskolával való kiváló viszony miatt az iskola 

közelsége külön előny. A taglétszámunk legnagyobb része ebben a létesítményben edz. 

A Hullámfürdő 50 méteres medencéje edzésre kiváló. Vízfelület és a használható idősáv sem 

elégséges sajnos ezért a taglétszámunk sem növelhető. Versenyrendezésre a jelenlegi rendszer 

alkalmatlan.    
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Vízilabda 

A 2020-as év a legspeciálisabb év volt a szakosztályunk életében. A koronavírus-járvány miatt 

olyan nehézségekkel és felmerülő problémákkal kellett szembe néznünk, amikkel eddig soha 

nem találkoztunk. Az év egy jelentős részében a sportszakmai szempontokat és feladatokat 

felváltotta a szakosztály összetartását és a sportolók megtartását célzó tevékenységek. 

Szerencsére azonban az év második felében lehetett vízilabdás munkát végezni és az 

eredmények sem maradtak el. 

Sportolói létszám: 

o versenyengedéllyel rendelkező: 172 fő 

o előkészítős: 20 fő 

o összesen: 192 fő 

Edzői létszám, Szakosztályi felépítés 

o Lukács Gergely, szakmai igazgató 

o Krizsán András, Az alsó korosztályokért (Gyermek III, IV és Baby I-II) felelős szakmai 

helyettes, adminisztrációs munkatárs, Baby I-II edző 

o dr. Szilágyi Kristóf, Török Viktor, Safrankó Donát, Jakab Dániel, Vörös Tamás, 

Rakonjac Zlatko, Kovács Krisztián, Balázs Bence, Arató Zoltán, Krizsán Attila, Barát 

Ferenc edzők 

o ÖSSZESEN: 13 fő  

o A képzettségeket tartalmazó táblázatot a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. 

o Edzői továbbképzések kapcsán hetente tartunk edzői értekezleteket, amin minden 

alkalommal egy általam kiválasztott szakmai témát járunk körbe. A Magyar Edzők 

Társaság által szervezett online konferenciák rendszeres résztvevői is vagyunk, havi 

szinten hallgatjuk meg a Szakosztályunkat is érintő előadásokat. Javasolnám továbbá 

Mészáros Ferenc edzői motivációs tréningjén való részvételt 2021-ben.  

Kiemelkedő eredmények 

o Vízvári György Országos Serdülő Kupa, 2. helyezés 

o Szívós István Országos Gyermek Kupa, 3. helyezés 

Kiemelkedő sportolók 
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A járványhelyzet miatt 2020. márciusa óta nem voltak utánpótlás válogatott edzések. Ezek a 

legobjektívebb mutatók és az éves kiemeléseket is ez alapján szoktuk megtenni. Ily módon 

azokat a sportolókat emelném ki, akik az OB1-es felnőtt csapatban nyújtottak jó teljesítményt: 

o Reisz Patrik 

o Gelencsér Máté 

o Kókai Szilárd 

o Gaszt Roland 

Létesítmények értékelése  

A Vízilabda Szakosztály főhadiszállása az Abay Nemes Oszkár Sportuszoda. Ezen kívül 

használjuk még a nyáron a Pollack Strandot, esetenként az ANK uszodát, az orfűi Aquapark 

medencéjét. 

Szakosztályunk achilles-sarka a vízfelület nagysága az Abay uszodában. Bármennyire is úgy 

tűnik, hogy az UP vízilabda sok helyet használ, ez sportszakmai szemmel nagyon szűkös. Sok 

esetben előfordul, hogy közel 100 gyermekkel (4 korosztály) kell a medencében lennünk 

egyszerre és amikor 2 úszópályánk van délután, akkor is 25-30 gyermekkel kell besűrűsödnünk 

rajta. Nagy akadálya ez az előre lépésnek, vannak olyan játékelemek, amiket soha nem tudnak 

a csapatok gyakorolni. Az országos korosztályok szinte soha nem edzenek hivatalos méretű 

pályán, örülünk, ha 25 méteres pályát tudunk használni (a hivatalos 30 méteres lenne). Ez leírva 

kis dolognak tűnik, de ez a modern vízilabdát jellemző lefordulós játékot (és az ezzel szemben 

történő védekezést) soha nem tudják gyakorolni a gyerekek.  

A másik égető probléma az edzői öltöző kérdése. A pedagógusaink felé minden téren 

(sportszakmai, adminisztrációs, ruházati stb.) nagyon komoly elvárásokat támasztunk, de nem 

tudjuk biztosítani nekik azt a minimális igényt, hogy legyen hova beakasztaniuk, 

megszárítaniuk a ruháikat, köpenyt, nadrágot. 

Felszerelések, sporteszközök értékelése 

A felszerelések állapota kielégítő, a szakmai munkához teljesen megfelelő eszközökkel 

dolgozhattunk 2020-ban és a gyermekek is kaptak egyenfelszereléseket. Mivel azonban már 2 

éve nem frissítettük alapjaiban a sporteszközeinket, ezért azok nagy része elhasználódott. A 

TAO pályázat adta lehetőségek kapcsán megindítjuk 2021 januárban új eszközök beszerzését. 
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E fenti, 2020-as évet átölelő szakosztályi beszámolók alapján bátran állíthatjuk, hogy sikerült 

elérnünk a célunkat, sikerült elérnünk azt, hogy a sport világában is oly komoly kihívásokat és 

nehézségeket leküzdöttük, és erősebben várjuk a 2021-es évet. 

 

Ebben a munkánkban azonban nem voltunk egyedül, hiszen az Önök támogatása nélkül e 

feladatainkat, e tevékenységünket nem tudtuk volna elvégezni. Köszönjük ezért a támogatást, 

amelyet úgy gondoljuk, hogy a célnak, a terveknek megfelelően, és a válság okozta károk 

enyhítése mentén úgy használtunk fel, ahogy az a legjobban szolgálta a sport érdekeit. 

 

Pécs, 2021. február 22. 

 

 

Máté János 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

 


