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AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 2013-BAN

2013 áprilisáig a „régi” elnökség vezette egyesületünk munkáját:
Társadalmi elnök:
Káldy József
Ügyvezető elnök:
Czerpán István
Elnökségi tagok:
De Blasio Antonio, dr. Jillek Szabolcs, Lázár Lajos, Máté János, Molnár
Géza, dr. Papp Gábor, dr. Tóth Bertalan, Veszprémi László
Felügyelő Bizottság:
Csaba Ferenc, Lipp József, Dr. Gárván János
Könyvvizsgáló:
Gyurka László
A 2013. április 4-i közgyűlésen új elnökséget választottunk. Ennek összetétele:
Társadalmi elnök:
Vida János
Ügyvezető elnök:
Czerpán István
Elnökségi tagok:
De Blasio Antonio, Dr. Hauser Tamás, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Jankó
Tamás, Dr. Jillek Szabolcs, Káldy József, Lázár Lajos, Máté János,
Molnár Géza, Pál István, Ruzsa Csaba, Dr. Simon Krisztina, Szegő
László
De Blasio Antonio munkahelyi elfoglaltsága miatt áprilisban lemondani
kényszerült elnökségi tagságáról, helyette május 29-én a küldött
közgyűlés Dr. Rózsás Pétert választotta meg.
Felügyelő Bizottság:
Könyvvizsgáló:

FB elnök: Dr. Gárván János, tagok: Erdős Tibor, Sági Zoltán
Gyurka László

2013-ban a „régi elnökség kettő, az új elnökség hat alkalommal ülésezett. Az új vezetőség lelkesen
látott munkához, az elnökségi ülésekre alkalmanként meghívást kapott egy-egy szakosztály vezetője
is, így az elnökség betekintést nyerhetett a szakosztályok életébe, helyzetébe, és konkrét feladatokat
vállalt az egyesület és a szakosztályok működésében.
Az elnökség munkáját segítette az egyesületi tanács, mely 2013-ban 7 alkalommal ülésezett. A
tanácsüléseken a szakosztályok vezetői tájékoztatást kaptak az elnökség munkájáról, különböző
aktuális gazdasági, létesítményi és működési kérdésekről és bizonyos kérdésekben javaslattétel is
történt az elnökség irányába. A közös munkához tartozott a tagnyilvántartás aktualizálása és a
tagdíjfizetés ellenőrzése, valamint az egyesületi honlap állapota, szerkesztése.
Az egyesületi aparátus létszáma nem változott (1 fő ügyvezető elnök, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő
bérszámfejtő-adminisztrátor, 1 fő titkárnő, 1 fő adminisztátor).
Évről-évre nehezedik az egyesület gazdálkodása azzal, hogy a MÁV támogatása 2011-től folyamatos
csökkent, 2013-ra végül egy fillér nem érkezett a számlánkra, a SOSZ támogatása már 2011-ben
megszűnt, az Önkormányzati támogatás pedig stagnál. Az így elszenvedett csökkenés bevételi
oldalon 10 milliós nagyságrendű, de igaz, hogy társasági adó kedvezménnyel kosárlabda, labdarúgó
és vízilabda szakosztályaink működési támogatása komoly fejlesztésre adott lehetőséget. A
támogatás értékét növeli, hogy az elnyert tao-s összegeket maradéktalanul sikerült megszerezni.
Ennek jóvoltából a kosárlabda utánpótlás szakosztály részére 1 db Mercedes 18 személyes
autóbuszt sikerült vásárolni. Elkészült a bejárati kapu felújítása és a beléptető rendszer üzembe
helyezésére is sor került. Létesítményfejlesztés területén a tavalyi év nagy lehetőségekkel szolgál,
azonban mai napig nem dőlt el, hogy ezeket a lehetőségeket biztosan realizálni tudjuk. Mindenesetre
a műfüves nagypálya megépítésében, az öltözőépület tetőtérének beépítésében, valamint
munkacsarnok megépítésében gondolkodunk, azonban a lehetőségek ismeretében ez nem lesz
könnyű feladat. A tavaly elnyert pénzekből összefogással felújításra került a Széchenyi István
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola tornacsarnoka.
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Bajnoki és nemzetközi eredményeink:
2013. évi bajnoki helyezések összesítője
egyéni OB

szakosztály
Atlétika
Judo
Női kosárup
Női
labdarúgás
Ökölvívó
Tájfutó
Összesen

I. hely
9
1

II. hely
13
3

III. hely
9
3

országos diákolimpia
főiskolai OB
I. hely II. hely III. hely
2

1

csapat- és váltóbajnokság
I. hely II. hely III. hely
3

3
1
1

1
24
35

szakosztály
Ökölvívó
Tájfutó

11

2
2

11

27

16

13

5

2
3

6

5

6

6

8

9

5
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2013. évi EB helyezések összesítője
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely
1
2
2

VI. hely

Összesen
1
2
0
0
2
Megjegyzés: Világbajnokságokon nem volt 1-6. helyezés közötti eredmény

0

I. hely összesen: 58
II. hely összesen: 40
III. hely összesen: 32

A szakosztályok 2013. évi eredményessége az előző évihez képest enyhén visszaesett, továbbra is
az utánpótlás eredmények kiemelkedők. A 2012. évi 62 bajnoki győzelemhez képest 2013-ban 58
született. Mindösszesen 130 dobogós helyezést szereztek sportolóink a különböző korosztályokban,
a Magyar Bajnokságokon.
NBI-es csapataink közül a vízilabda szakosztály a 13., férfi kosárlabda szakosztályunk pedig a 8.
helyen végzett.
Női kosarasaink NBI/B csapata 13. helyre esett vissza, viszont kadett csapata a 5., junior pedig a 3.
helyen végzett az országos bajnokságban. NBII-es Női labdarúgóink a 3. helyen zárták a szezont.
Tájékozódási futóink mindössze 1 ponttal maradtak le arról, hogy az elmúlt 7 év első helyezései után
2013-ban is az országos bajnoki pontverseny 1. helyezését ünnepelhessék; ökölvívóink az 13.
helyen; judosaink a 16. helyen zárták az országos pontversenyt.
Nemzetközi színtéren büszkék lehetünk Kovács Mária ökölvívónk az Uniós Országok VII. Női
Ökölvívó Európa bajnokságán és a Női Elit, Ifjúsági és Junior Magyar Bajnokságon elért
aranyérmére, valamint a tájékozódási futók Serdülő és Ifjúsági Európa Bajnokságon, N16
kategóriában, váltóban elért kettő 2. helyezésére.
Változatlan létesítményproblémát jelent a Verseny utcai csarnokunk felújítása, mely már több éve
vajúdik, és már csak a kosárlabdaedzésekre nyújt lehetőséget Bízunk benne, hogy a felújítására
rövidesen megszületik a megoldás.
Judo és ökölvívó szakosztályainkra továbbra is nagy terhet ró a Kertvárosban, a Tildy Zoltán utcában
bérelt küzdősport-centrum bérleti díjkötelezettsége.
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A létesítménygondok ellenére egyesületünk évről-évre jelentős sportesemények lebonyolításához
biztosítja létesítményeit, 2013-ban például az alábbiakhoz:
− a Baranya Megyei Atlétikai Szövetség által szervezett Józsa Dezső emlékverseny, több
korcsoportos diákolimpiai versenyek, megyei diákversenyek részére az atlétika pályát;
− Katolikus iskolák atlétika versenye (500-600 fővel)
− a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége tanulásban akadályozott fiataloknak
szervezett kétnapos versenyprogramja és kispályás labdarúgó tornája részére az atlétika pályát;
− a Széchenyi István Gimnázium, Szakközépiskola, a Janus Pannonius Gimnázium, Művészeti
Gimnázium testnevelés érettségi atlétika gyakorlati részére az atlétika rekortán pályát;
− az 500. sz. Angster József Szakképző Iskola testnevelési vizsgájához az atlétika rekortán pályát;
− a Vasutasok Szakszervezete által szervezett Vasutas sportnapra az atlétika pályát;
− az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Játékvezető Bizottsága megyei játékvezetői és ellenőri
tesztjének lebonyolításához az atlétika pályát;
− a Veterán Kispályás Labdarúgó Bajnokság részére a műfüves labdarúgó pályát;
− az Országos Vasutas Nap lebonyolításához az összes Verseny u. 11. szám alatti létesítményét
− Labdarúgó Utánpótlás Bozsik torna atlétika és stadion füves pályákon
A hagyományos évzáró ünnepélyre 2013. december 19-én került sor a Bagolyvár Étteremben,
melyen közel 100 volt és jelenlegi tagunk vett részt. A PVSK „aranygyűrű” kitüntetését és az ezzel
járó örökös tagságot az Elnökség a PVSK-nál hosszú időn keresztül nyújtott társadalmi-sport
tevékenysége alapján Ijjász István tájékozódási futónak adományozta.
Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan eredményes működésünkhöz nélkülözhetetlen támogatást nyújtott
PMJV Önkormányzata, a Magyar Állam TAO támogatása, ezen kívül számtalan társadalmi munkás
és szép számú szponzor.
A PVSK 1000 fős taglétszámával, 12 szakosztályával, eredményeivel a régió legnagyobb és
legeredményesebb egyesületeként méltóképp képviseli városunkat. Akik ehhez támogatásukat adták,
ezúton is köszönjük!
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SZAKOSZTÁLYAINK MŰKÖDÉSE
ATLÉTIKA-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályelnök:

Geisz Ferenc

Szakosztályvezető:

Freier Balázs

Tagok:

Raus Károly

Edzők:

Raus Károly
Freier Balázs
Nagy Ákos
Katits Kálmán (13.08.31-ig)
Petrovics Péter

összetett és ugrások (21 fő)
közép- és hosszútávfutás (18 fő)
dobó számok (8 fő)
dobó számok (utánpótlás 10 fő)
rövidtáv futás (8 fő)

Igazolt versenyzői létszám: 65 fő
Szakmai értékelés:
Az egyesületi tanácson a szakosztály rendszeresen képviseltette magát, az egyesület elnökével napi
kapcsolatban állt. A szakosztályvezetés főként a költségvetési hiány csökkentésén dolgozott. A
legnagyobb bevételt a 29. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny megrendezése jelentette, melyen
részvételi csúcs született és a rendezés is kiválóra sikerült. A bevétel csupán a tartozások egy
részének a fedezésére volt elegendő.
Az edzéseink nagy részét a PVSK atlétikai pályáján végeztük az labdarúgó utánpótlás csapataival
együtt és sokszor bizony nem zökkenőmentesen. Fedett pálya hiányában a csoportok különböző
helyeken gyakorolnak ősztől tavasz közepéig. A TÁSI futófolyosóján (versenysportra alkalmatlan)
csak Raus Károly és Petrovics Péter csoportja edzett, velük egy időben több más csoporttal, illetve
pár alkalommal Bonyhádra utaztak technikai edzést végezni.
A dobóknak és az ugróknak kondicionáló edzőtermekben bérelünk helyet. A műanyagpálya további
fejlesztései pénz hiányában (pályázatok hiányában) elmaradtak. Sajnos a műanyagpálya állaga
egyre romlik, egyes helyeken a kopás megindult. Ez egyrészt a nem rendeltetésnek megfelelő
használattól, másrészt a legtöbbet használt részek természetes kopásából adódnak. Továbbra sem
tudunk országos bajnokságokat, illetve magas szintű versenyeket rendezni. A megyei és a
diákolimpiai versenyek rendszerint a mi pályánkon zajlanak, ennek köszönhetően a tehetségeket
könnyebb felfedezni. Csapadékos, hideg időben a technikai számok edzéseit nem tudjuk megtartani.
A szakmai munkából nagyon hiányoznak a fedett pályás edzések. Az atlétikai csarnok vagy
futófolyosó nagy előrelépést jelentene szakosztályunknak.
2013 évben a MASZ megszüntette az országos bajnoki a pontversenyt, de a saját értékelése szerint
a terület legeredményesebb szakosztálya a PVSK Atlétika lett.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PVSK
Favorit AC
AC Bonyhád
DOVASE
Mohácsi TE
AC Szekszárd
PSN Zrt.

1721
1051
955,75
894
591
424
379

Főként a pénzügyi helyzetre fogható, hogy nem egy országos bajnokságra csak csonka csapattal,
vagy egyáltalán nem tudtunk elutazni. Itt köszönjük meg azoknak a szülőknek és versenyzőknek a
segítségét, akik saját maguk előlegezték meg, hogy a gyerekeik az országos bajnokságokon és a
formába hozó versenyeken elindulhassanak. Természetesen, ahogy helyreállt év végére az anyagi
helyzetünk, ezek rendezése is megtörtént.
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2012 évben a 15., 2011-ben a 14., 2010-ben a 18. helyen végzetünk, de akkor még a Sportiskola
pontjai is hozzánk számítottak. Az átszervezés alatt álló Sportiskola, majd PVSE aztán PSN Zrt.
néven külön indult a bajnoki pontversenyben (különösebb eredmény nélkül), ennek ellenére három
helyezéssel előbbre léptünk a 2010 évihez képest.
2013-ban az elmúlt évhez képest az utánpótlás kategóriákban is pár helyezéssel hátrébb kerültünk
volna, mivel volt olyan OB ahová csak kevesen vagy egyáltalán nem tudtunk elutazni.
2012-ben utánpótlás kategóriában 13., serdülőben 14. helyen; a szakági pontversenyben, az
összetett szakágban a kimagasló 2. helyezést értük el. Több fiatal versenyzőnk is a dobogón végzett,
a legtöbb eredményt Czuth Réka szerezte. Az ugrás számokban 9., közép- hosszútávfutásban 14.,
dobó számokban 18., rövidtáv- gátfutásban 27. a helyezésünk.
Az alulról építkezés elvét követve 3-4 év után már eredményekben is meglátszott elképzelésünk saját
nevelésű, Pécsen tanuló, és edzőink irányításával dolgozó sportolók alkotják a versenyzői gárdát.
A felnőtt korosztályunkból Bene Barnabás visszafogott versenyzései miatt kevesebb jó eredménnyel
számolhattunk. Csupán a szabadtéri OB-n 1500 méteren és 5000 méteren állt rajthoz, előbbin 3.,
utóbbin 1. helyet szerzett. Szabó Tünde is inkább az utcai futóversenyeket választotta.
A felnőtt kategóriában is ifjúsági, junior és UP korú versenyzőkkel szerepeltünk. Czuth Réka felnőtt
eredményinek köszönhetően azonban nem maradtunk eredmények nélkül ugyanis megnyerte a
fedett pályás OB-n a magasugrást és a címeres mezt is felölthette az Összetett csapat EK-n.
A serdülők több magyar bajnoki címet és dobogós helyezést is szereztek. Ebben a korban még nem
érdemes kiemelten kezelni az eredményeket, de a továbbiakban érdemes lesz figyelni Schwara
Anna, Vörös Vanessza, Keresztes Réka, Otternbrein Laura teljesítményét.
Utánpótlásunkat a PSN Zrt-vel való együttműködésünkre alapoztuk, de mióta külön egyesületként
működnek azóta nekünk is foglalkoznunk kell serdülő és gyerek korú versenyzőkkel. Legerősebb
korosztályaink az ifjúságiak és a juniorok.
Az ifjúságiak között Horvát Kármen három alkalommal képviselte válogatatott viadalon
egyesületünket, de még Kardos Ábelt, Nagy Dánielt, Szigeti Dalmát és Geisz Andrást is meg kell
említeni. A juniorok között Kovács Dóra több dobogós helyezést is elért, valamint Prágában, Kovács
Ferenccel együtt szerepeltek válogatott viadalon.
Gazdasági szempontok:
A szakosztály költségvetési tervezete nem volt tartható 2013-ban. A Sport XXI Műhelytámogatás,
1.200.000,-Ft, és a Pécs-Harkány Országúti Futóverseny pályázati támogatása is csak az év végén
érkezett meg. Az egyre csökkenő Önkormányzati támogatás és a versenyeken való kötelező
megjelenések többlet kiadáshoz vezettek.
Az év végére az elmaradt támogatásokat megkaptuk és a MASZ támogatásnak köszönhetően a
költségvetésünk rendbe jött.
A versenyeztetés és a szakosztály eredményeinek további javítása teljesen kimerítik az anyagi
lehetőségeinket (pl. évek óta nem tudjuk a szakosztályt egységes szereléssel felruházni). A
tagdíjfizetés nem mindenkinél volt rendben, sokan késve rendezik csak tagdíjukat.
Gazdasági célkitűzésünk: új szponzorok megnyerése és a Pécs-Harkány Futóverseny minél
színvonalasabb megrendezése.
Célok:
- az országos bajnoki pontversenyben a 15. hely megszerzése, a pillanatnyi versenyzői állomány
eredményesebb szerepeltetése, és Bene Barnabás és Czuth Réka versenyzésének
biztosítása.
- több utánpótláskorú versenyző eredményes szerepeltetése a felnőtt bajnokságokon; (új
versenyezők leigazolását az anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé)
- az atlétikai pálya szereinek pótolása
- az atlétikai pálya hibáinak javítatása
- a szakosztály egyen felszerelésének megoldása
- futófolyosó tervezése
- költségvetés szerinti gazdálkodás, a hiányok eltüntetése.
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzata, MOB, Szigetvári Takarékszövetkezet, Duplex Rota
Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., ERLA Hang-, Fény és Szinpadtechnika, Új Dunántúli Napló, Pannon
Volán Zrt., Pannonpower Zrt., Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Polgármesteri Hivatal Harkány, Kondi Sport,
Környzettechnológia Kft.

7

FÉRFI KOSÁRLABDA-SZAKOSZTÁLY
Működteti:

PVSK Marketing és Hirdetésszervező Kft.

Tulajdonosok:

PMJV Önkormányzat (49%)
Pécsi Vasutas Sportkör (51%)

Ügyvezető:
Bán Gábor
Szakosztályvezető: Pál István
Vezetőségi tagok:

Baráti Zsolt, Dr. Jankó Tamás, Nagy Csaba, Péterffy Attila, Dr. Szalay Zsolt

Edzők:

Csirke Ferenc
Czigler László
Vertetics István

felnőtt korosztály
felnőtt korosztály-másodedző,
U23-as korosztály, B-csoport edző
U23-as korosztály, B-csoport másodedző

Igazolt versenyzői létszám: 2012/2013-ban: 25 fő, 2013/2014-ben 28 fő
Szakmai értékelés:
A PVSK-Marketing Kft., az egyesülettel kötött szerződés valamint az MKOSZ versenykiírásai alapján
az NB I A-csoportos felnőtt, az U23-as, valamint U23-as korosztályú felnőtt B-csoportos
bajnokságban induló csapatokat működtette, míg a további utánpótlás-korosztályok a PVSK Férfi
Kosárlabda Utánpótlás Szakosztály színeiben tevékenykedtek a beszámolót érintő 2013. évben.
Felnőtt, NB I A-csoportos csapatunk 2013-ban kiemelkedő, az elvárásokon felüli eredményekkel
büszkélkedhetett. A szezon elején kitűzött cél a rájátszásba kerülés, majd azon belül a lehető legjobb
pozíció kiharcolása volt. A kiegyenlített mezőnyben az alsóházi középszakaszból jutottunk a
rájátszásba 8. helyezett csapatként. A végelszámolásban is a 8. helyen zártuk a bajnokságot, de
szezon során háromszor is legyőztük a későbbi bajnokot. A bajnokságbeli teljesítmény mellett hab
volt a tortán csapatunk Magyar Kupa szereplése, hiszen meglepetés-csapatként bejutottunk a
Magyar Kupa négyes döntőjébe!
A Pécsi VSK-PANNONPOWER, NB I A-csoportos férfi kosárlabdacsapat a 2012/2013-as bajnoki
évad során is látványos, fordulatokban gazdag, izgalmas mérkőzésekkel és számos sikerrel szolgálta
ki a kosárlabda-szerető közönségét. A magyar magot együtt tartva, három légióssal és fiatalokkal
kiegészülve vágtunk neki a szezonnak. A középszakasz kezdetén fegyelmi problémák miatt
megváltunk külföldi bedobónktól, Alex Legiontól, a folytatásban nélküle kellet helytállnia
csapatunknak. A középszakasz során meneteltek a pécsi fiúk, Tóth Norbert, Kovács Péter, Todd
Hendley és Brad Loesing vezérletével bejutottunk a rájátszásba!
A Magyar Kupa Döntőn és az Alba Fehérvár elleni negyeddöntő mérkőzéseken a bajnokságban már
a sérülések is jócskán nehezítették a csapat dolgát. A bajnokság végén a játékosok erőn felüli
teljesítményt produkálva megnyerték mind a két hazai mérkőzésünket az alapszakasz-,
középszakasz és Magyar Kupa győztes Alba Fehérvár ellen, de idegenben sajnos nem tudtuk térdre
kényszeríteni a későbbi bajnokot.
A nyár folyamán a légiósokon kívül a húzóemberek közül Tóth Norbert is távozott csapatunktól. Az új
szezonnak Veljko Budimirrel, Nemanja Kovaceviccel, Garrett Greenel és Somogyfoki Szabolccsal
erősödve vágtunk neki. Eredményes felkészülési időszakot követően balszerencsésen kezdte felnőtt
csapatunk a 2013/2014-es szezont. Az őszi versenyidőszak során több mérkőzés is az utolsó
pillanatban dőlt el kárunkra, egy-egy labdán múlott csak, hogy kikaptunk a Szegedtől, a Körmendtől
és a Fehérvártól is. A sérülések sem kerülték el a Pécsi VSK-PANNONPOWER-t, de a csapat
mentális felkészültsége és a pályán nyújtott teljesítménye hétről hétre jobb lett. A szükségszerű
változások révén (előbb Garrett Green, majd Chris Mortellaro esett ki center posztról sérülés miatt,
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Nemanja Kovacevicet pedig Anthony Nelson váltotta irányító poszton) a fiatal játékosokra is több
teher került, de Halász Ákosék nagyon jól vették az akadályokat. A vereségek ellenére a szurkolók
méltányolták, hogy szoros, kiélezett csatákat láthattak, a nézőszám továbbra is stabil volt. Joggal
bízhattunk abban, hogy a befektetett munka a bajnokság második felében megtérül, és hogy a
középszakaszban győztes mérkőzéseink révén a stagnáló nézőszám ismét növekedésnek indul.
Az U23-as korosztályban is jelentős előrelépéseket tettünk. A 2012/2013-as szezon során a fiatalok
mindvégig kiemelkedően teljesítettek, vereséget jó ideig csak a bajnokesélyes csapatoktól
szenvedtek el. A tavaszi időszakra azonban sérülések nehezítették az U23-as csapat dolgát, Bödör,
Horváth és Lepsényi hosszabb távon esett ki a rotációból, de apróbb sérülések miatti hiányzók is
akadtak. A középszakasz kezdetén Czigler László távozott a csapattól, így a vezetőedző, Csirke
Ferenc vezényelte tovább a csapatot a mérkőzéseken, így jutottunk a Morgen Ferdinánd
Emlékbajnokság nyolcas döntőjébe, ahol a 4. helyen végeztünk.
A 2013/2014-es bajnokság egy új lépcsőfokot jelent utánpótlás nevelésünk szempontjából. Hogy még
több játéklehetőséget biztosíthassunk az újonnan hozzánk igazolt fiataloknak, és hogy a
korosztályukhoz képest erős mezőnyben szerezhessenek meccsrutint, U23-as csapatunkat a Morgen
Ferdinánd Emlékbajnokság mellett a B-csoportban is elindítottuk. Bár rövidtávon ez a lépés
eredményességbeli visszaesést eredményezhet, hosszú távon ez lehet a kulcsa annak, hogy a
mindenkori pécsi A-csoportos felnőtt csapat saját nevelésű játékosokkal büszkélkedhessen! Czigler
László visszatért csapatunkhoz, edzői munkáját pedig Vertetics István segítette. A játékoskeretben a
két szezon között még jelentős volt a fluktuáció, de a tendenciák a PVSK keretének fejlődését és
bővülését mutatták. Az érkezők között többek között Somogyfoki Szabolcsot, Pascu Norbertet, Büki
Arnold Juniort és Sértő Ádámot említhetjük.
Válogatott kerettagok: Bíró Olivér U20, Tóth Norbert és Kovács Péter felnőtt
Gazdasági szempontok:
Az elmúlt három esztendőben a Kft. gazdasági helyzete csekély mértékben, de javult. A korábbi
években felvett hitelek visszafizetése nagyon komoly anyagi terhet jelent a Kft.-nek, ezáltal
folyamatos likviditási problémákkal küzdött és küzd továbbra is. Annak köszönhetően, hogy a
gazdálkodás előre tervezett, jól átgondolt és takarékos volt, hiányállományunk a 2013–as évben
javuló tendenciát mutat. Évről évre törekedünk arra, hogy a lehető legmegfontoltabban gazdálkodva
stabilizáljuk a pécsi felnőtt férfi kosárlabda helyzetét. Elmondható, hogy országos szinten is a
legszolidabb költségvetésű csapatok közé tartozunk, ennek ellenére a szakmai célkitűzéseink közel
sem utalnak megalkuvásra, évről-évre ütőképes csapat kialakítása történik, ezt bizonyítják a korábbi
években elért sikereink is.
A társasági adóból látvány csapatsportokra fordítható forrásoknak köszönhetően az utánpótlás
bázisunk újáépítése és megerősítése realizálható célkitűzésünk, ezen keresztül szertnénk a biztos
alapokat hosszútávon megteremteni és garantálni a felnőtt csapat számára.
A következő évben (években) a cél továbbra is a terv szerinti költségvetési gazdálkodás, és a
hiányállomány minimálisra való csökkentése. Ennek érdekében továbbra is szigorú, átlátható
gazdálkodással, jól megfontolt költségvetéssel kell megvalósítani a kitűzött szakmai és gazdasági
célokat, ezzel megőrizve az elmúlt években kiharcolt elismertségünket és státuszunkat.
Szponzorok, támogatók: Pannonpower Holding Zrt., Pécs MJV Önkormányzata, PVSK, MKOSZ,
DRB Bank, GPC Kft. , PBE Kft., Magyar Telekom, T-Systems, Errea Sport, Kronosz Kiadó, Mecsek
Füszért Zrt., GIENGER Pécs Kft., Duplex Rota Kft., Quattro Medici Kft., Brill 2000 Kft., Mecsekerdő
Zrt., NS Aqua Kft., Hajdú Clean Kft., DODI-VILL Kft., Treszner Kft., HarmatTax Kft., Pécsi Sörfőzde,
Fregatt Arizona Étterem, Diacell Kft., Giovanni Pizzéria, Aranygaluska Étterem, Xavér Étterem,
Grappa Pizzéria, Corso Étterem, Danubius Hotels Zrt., Flekken Étterem, Szent György Hotel,
Espresso Perfetto, Capri Cukrászda, Travel 4 You Kft., Fotoplus Kft., LDSZ Kft., Szoció-Gráf Intézet,
Partners Pécs, Pannon TV., Autópark Kft., Partners Pécs Kft., Mikrolift Kft, Elektro Uno Kft., Drávanet
Zrt., Apolló Étterem, H-Copex Kft., Baranyatelefon, Print Copy Kft., Tom Market, Fritz pincészet,
Prosis Kft., Mecsek Tea, Szerencsejáték Zrt., Hungast Dél-Magyarország Kft., Papír Centrum Kft.,
Valéria Security Kft., Szilasi Commer Gumiszervíz, BSX-Com Bt.
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FÉRFI KOSÁRLABDA
UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályvezető:

Máté János

Tagok:

Czigler László, Mintál Csaba, Pál István

Szakmai stáb:

Sági Zoltán technikai vezető
Mintál Csaba vezetőedző, (U 11 „A”)
Vertetics István
edző (U16)
Rab Gyula
edző (U14)
Poronyi Péter
edző (U14)
Bernáth Miklós
edző (U12)
Szabó Gergely
edző (U11 „B”-U10-U8, Jurisics)
Hollós Dániel
edző (U11 „C”)
Resz Dániel
edző (U10-U8, TVT-Illyés)
Russay Olivér
edző (U10-U8, Mezőszél)
Stranszky Bettina
edző (U10-U8, Szentlőrinc)
Szablya Zita
edző (U10, Árpád)
Köves Enikő
edző (U8, Árpád)
Moosz Milán
edző (U10, Kovács Béla)

Versenyzői létszám: 237 fő, ebből 85 fő igazolt, mert az U11 korosztálytól lefelé nem kell leigazolni
a versenyzőket, de valamennyi versenyzőnk rendelkezik érvényes belépési nyilatkozattal, az előző
szezonhoz képes 40%-al nőtt az igazolt versenyzőink száma
Szakmai szempontok:
A szakosztály 2011-es megalakulása óta igen komoly fejlődésen ment át. A 2012-es évhez képes
40%-al emelkedett a taglétszám, és a szakemberek száma is nőtt. Sikerült olyan tapasztalt, komoly
szakmai tudással rendelkező edzőt bevonni a munkába, mint Vertetics István, és újabb elhivatott
fiatal edzővel bővült a szakmai stáb. Tovább folytattuk a 2012 szeptemberétől bevezetett
minőségbiztosításon alapuló edzői teljesítményértékelési rendszert. Az edzői teljesítmény
vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy a PVSK programjában megfogalmazott egyesületi
szintű célokat és a sportegyesületben dolgozó egyes edzők munkateljesítményét vizsgálva
hozzájáruljon a sportegyesületi munka színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt
közvetlenül az egyes edzők szakmai-oktató-nevelő munkájának minőségét javító, másrészt pedig a
sportegyesületi munka szervezésével-irányításával összefüggő (vegyesen egyéni és egyesületi
szintű) a célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetően fejlesztő és nem minősítő
jellegű.
Az edzői teljesítményértékelés öt pilléren nyugszik, ezek alapján értékeljük és segítjük edzőink
munkáját:
1.) edzéslátogatások (edzőnkét legalább 4-szer egy évben), amelyeket minden esetben értékelő lap
kitöltése és értékelő-elemző beszélgetés követ;
2.) szülő-gyermek kérdőív, amelyet a szezon vége felé fognak játékosaink a szüleikkel együtt
kitölteni;
3.) önértékelő lap, amelyet az edzők töltenek ki;
4.) véleménykérő lap, amely kitöltése szintén az edzők feladata; végül
5.) a szezon legvégén egy értékelő beszélgetés. Ennek alapján készül el az edzők minősítése.
Szeretnénk, hogy a közel 100 éves egyesületben minősített edzők dolgozzanak.
Jól bevált a belső edzőképzőnk, ezért továbbra is minden hónap egy szombatjának délelőttjén
továbbképzést tartunk. Edzőink közül a gyakorlottabbak a képzési tervünkhöz igazodva bemutató
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edzéseket tartanak, amelyeket megvitatunk, valamint a kezdő edzőink bemutató edzéseit értékeljük,
elemezzük. Ezen kívül a más egyesületek vagy a szövetség által tartott nyílt edzőképzéseken mindig
van képviselőnk, akik az ott látottakat ezeken a szombatokon a többieknek továbbadják. Hogy a
belső és külső képzés egyaránt színvonalas módon megvalósuljon, továbbra is segíti munkánkat
Goran Miljkovics, aki nemzetközileg elismert szakember. Az ő segítségével is folyik képzés, részben
ezeken a szombati kurzusokon, részben a hétközi edzésmunka során. 2013 szeptemberében az
országos szakszövetség által akkreditált, nemzetközi felkészülési tornával egybekötött edzőképzőt
tartottunk.
A csapatok mögött álló orvosi team segítségével folyamatos képzést kapnak edzőink az ún.
proprioceptív edzésmódszerekről. Rendelkezésünkre áll egy olyan stabilométer, ami tudományos
mérésekre biztosít lehetőséget, és vannak olyan csoportjaink, ahol ezeket a méréseket rendszeresen
el is végezzük. Dr. Molics Bálint gyógytornász szakember minden versenyző korosztályt felmért, és
ahol szükséges volt, ott speciális edzésprogramot készített. Az orvosi háttér emellett több
szempontból is rendelkezésre áll, például segít felsőbb korosztályoknál, edzőtáborokban az étrendek
összeállításában is.
Gazdasági szempontok:
A TAO-s pályázati pénzek hatalmas segítséget jelentenek a szakosztály működtetésében, sikerült új
felszereléseket, eszközöket vásárolni, és az edzői béreket méltó szintre hozni. Beszerzésre került egy
18 fős autóbusz, mely nagyban megkönnyíti utánpótlás csapataink vidéki versenyeire való
utaztatását. A pályázati források mellé szükséges önrészt a tagdíjakból nem tudjuk fedezni, itt
szükség van egyéb forrásból származó bevételekre. Hatalmas eredmény, hogy a 2013/2014-es
szezonra is sikeres volt a TAO-s pályázat, és a vezetőség áldozatos munkájának köszönhetően a
teljes összeget sikerült is összegyűjteni, annak ellenére, hogy a változó jogszabályi háttér
megnehezítette a TAO-s támogatások megszerzését.
A létesítmény helyzet továbbra is kritikus, a mindennapos testnevelés szakaszos bevezetésével egyre
inkább kiszorulunk az iskolák tornatermeiből, míg a saját kosárcsarnokunk beázik, és a fűtése sem
megoldott, csakúgy, mint az általunk használt irodahelyiségeké sem.
Enyhítheti a létesítmény problémákat, ha sikerül elvégezni a Széchenyi Gimnázium tornatermének
felújítását, ha elkészül a saját munkacsarnokunk, illetve a Verseny utca 11. szám alatti irodák.
Mindezen beruházásokra elnyert TAO-s keret van.

DZSÚDÓ-SZAKOSZTÁLY
Szakosztály elnök:

Molnár Géza

Szakosztály vezető:

Kersics Antal

Tagok:

Móritz Péter, Karlóczy Róbert, Dr. Mójzes Jenő

Taglétszám:

felnőtt
junior
ifjúsági
serdülő
diák
ovis
összesen:

10 fő
2 fő
3 fő
8 fő
25 fő
40 fő
88 fő

A szakosztály vezetősége a 2013-ban a megszokottnál sűrűbben, volt, hogy havonta többször is
ülésezett. Ennek egyik fő oka volt, hogy Pécs belvárosában új judo terem kialakításán dolgozott.
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Szakmai értékelés:
A diák és serdülőkorú sportolók iskolai foglalkozásokon és a szakosztály edzésein vesznek részt.
A szakosztály fontos feladatának tartja a diák és serdülő korosztály fiataljainak bevonását a
sportéletbe. Ennek leghatékonyabb megvalósulása a gyerekek közvetlen kapcsolatba hozatala a
küzdősporttal, ezen belül a judo sportággal. Tudatos tervezést követően, egyeztetett időpontokban
tartottunk edzéseket, bemutatókat, népszerűsítettük sportágunkat pécsi és Pécs közeli óvodákban,
iskolákban valamint civil szervezek által létrehozott rendezvényeken. A judo sportban jártasabb,
övvizsgával rendelkező diák és serdülő sportolók segítenek a bemutatókon a tehetségek
felkutatásában.
A szakosztály 2013-ban is törekedett mind a versenysport mind a szabadidő sport iránt érdeklődők
igényeit kielégíteni. Saját szervezésben, úgynevezett regionális edzésközpont keretén belül, heti
rendszerességgel bírói irányított edzést is szervezett, a gyerekek versenyzését elősegítendő.
Általános szakmai feladatainknak tartjuk a rendszeres sportlehetőség biztosítását, a sportos életmód
népszerűsítését, bemutatók tartását, rendezvények és táborok szervezését, részvételt a sporttal
kapcsolatos rendezvényeken, ismeretek átadását példaértékű személyiségek megismerésével, a
sport és mozgáskultúra oktatását, a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű kisebbségek bevonását
tevékenységünkbe.
Háromhavonta házi bajnokságot rendeztünk, az iskolai judo oktatásban résztvevő gyerekek és az
edzéseken résztvevők bevonásával. Ilyen például a Farsang Kupa, Gyermeknap Kupa, Októfeszt
Kupa, Fenyő Kupa. Ezeken a versenyeken a gyerekek dobogóra állva érem díjazásban részesültek,
és kvalifikálták magukat a regionális versenyekre.
A regionális versenyeken (márciusban Barcson, áprilisban Nagyatádon, júniusban Mohácson,
szeptemberben Pécsen) az országos versenyeken való indulás jogát szerezték meg a sportolók, így
vettek részt országos bajnoki, kupa-, és diákolimpiai versenyeken, valamint a serdülők részére
megrendezésre kerülő Európa Kup elnevezésű versenyen. A Csapat Bajnokságok sorozatában is
indultunk, Diák csapatban, és Felnőtt férfi – női csapatban is.
Szakosztályunk ezen versenyprogram felépítésével esélyegyenlőséget biztosít azon sportolók
számára, akik szorgalmukkal, tehetségükkel kitűnnek társaik körül. Ők az utánpótlás nevelés
programjába is bekerülnek.
A 2013-as évet Kenyeres Anna ifjúsági, Móritz Péter és Kersics Antal felnőtt sportolók révén három
Magyar Bajnoki elsőséggel zárta szakosztályunk. Történelmi jellegű esemény Pécs város judo
sportjában, hogy Kersics Dávid elsőként szerzett érmet férfi judosként felnőtt Európa Kupán.
Válogatott sportolók: Kenyeres Anna ifjúsági, Kubai Virág serdülő, Kersics Dávid felnőtt.
A szakosztály vezetőség egyéb éves programok szervezésében is részt vett, mint pl:
- kirándulások / főzés, akadályverseny, számháború stb...
- Farsang / jelmezverseny – vetélkedő
- Gyereknap / vetélkedő, rendőrbemutató, tűzoltó bemutató
- Misina Kupa, felszerelés szállítása, helyszín berendezése
- Egyéb versenyek, gyerekek felügyelete, bemutatok szervezése
- Ruházat kialakítása melegítők, pólók
- Az elektronikus oldalak kezelése
- Eredmények rögzítése
- Videók, képek stb…
Gazdasági szempontok: 2013. év költségvetéséből jól gazdálkodott a szakosztály, annak ellenére,
hogy a kertvárosi Küzdősport-centrum bérleti díja komoly nehézségeket jelentett, jelent folyamatosan.
A tagok létszámát bővítendő a Kálvin utcában új létesítmény kialakításának munkálatait kezdte meg
a szakosztály. Nagy erőket vont el a toborzó és verseny-felkészítő munkáktól, de szakmailag
értékelve, megéri a fáradságot.
A teremmel járó kiadások fedezésére több forráslehetőség is van: központisága biztosítja a reklám
lehetőséget, tagdíjbevételek, bérleti díj bevételek. A terem - akár tömegközlekedési eszközökkel is könnyen elérhető. Iskolák, óvodák számára is sportlétesítmény erővel bír.
Szakosztályunk hosszú időn keresztül toleráns volt a tagdíjak beszedésében, végül kénytelenek
voltunk megválni azon sportolóktól, akik a tagsági díj fizetését rendszeresen elmulasztották. Nyilván
létszám csökkenést okozott, de a jövőben is hasonló szigorral járunk el. A fegyelem kialakítása nem
csak a sportoló, de a szülők irányában is nagy feladat, vezetőségünk segítségével azonban jó úton
haladunk.
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Célkitűzések:
- zökkenőmentes szakmai és gazdasági működés biztosítása,
- taglétszám növelése
- az eredmények szinten tartása, javítása
- a kimagasló eredményeket elért versenyzők nemzetközi versenyekre való eljuttatása
- a sportolók médiában való pozitív megjelenítése
- a judo sport széleskörű megismertetése
- szponzorok bevonása
- részvétel az Önkormányzat programjaiban, a kapcsolat szorosabbra, ember-közelibbre fűzése
- létesítmény bővítése, új helyszín kialakítása, a meglévő szinten tartása
Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK, MOB, Enger Kft., Golden-Gate, Nagy
Dobás az Egészségedért Egyesület, Kovács Jenő vállalkozó

LABDARÚGÓ,
LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályelnök:

Nyögéri Lajos

Szakosztályvezető:

Erdős Tibor

Szakmai vezető:

Bolboaca Augustin

Tagok:

Leikauf Tibor, Rózsás Péter

Labdarúgó Kft. ügyvezető:

Leikauf Tibor

Edzők: felnőtt csapat:

Bolboaca Augustin
Vukman Endre
Turi Zsolt
Torma Béla
Csaba Gergő
János Gergő

kapusedzők:

2013.06.30-ig
2013.09.01 - 11.05.
2013.11.06-tól
2013.06.30-ig
2013.08.01-től
2013.10.16-tól

2013. szeptemberétől az utánpótlás csapatainknál dolgozó edzők, és segédedzők felsorolása.
U7
edző: Szabó Dávid
segédedző: Horváth Kristóf
U8
edző: Szabó Dávid
segédedző: Arató Zsombor
U9
edző: Erdős Zoltán
segédedző: Mang Olivér
U10
edző: Arató Zsombor
segédedző: Bódis Péter
U11
edző: Máté Győző
segédedző: Fábián Dávid
U12
edző: Balázs Péter
segédedző: Máté Győző
U14
edző: Cvenits Ádám
segédedző: Czakó Gábor
U15
edző: Mang László
U17 Megyei I. osztály
edző: Majoros Iván
U17 NB II. Dél-nyugat csoport
edző: Bolboaca Augustin
U19 Megyei I. osztály
edző: Majoros Iván
U21 NB II. Dél-nyugat csoport
edző: Bolboaca Augustin
Sportolói létszám: 250 fő
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Szakmai értékelés:
A PVSK labdarúgó szakosztályon belül, 12 csapat működik, körül belül 250 játékossal. Minden
lehetséges bajnokságban elindultunk, így minden PVSK játékos számára lehetőséget biztosítottunk
megmérettetni magát. Minden csapat részére megpróbáltunk olyan edzőt keresni, aki nemcsak edzői
papírral rendelkezik, hanem kötődik hozzánk és hosszú távon számíthatunk rá. Nem utolsó szempont
az sem, hogy megfelelő szakmai és pedagógiai felkészültséggel rendelkezzenek.
2012-2013-as bajnokság végső helyezései

U13 Szabó Dávid
U16 Majoros Iván
U19 Vukman Endre

U17 Bolboaca Augustin
U19 Bolboaca Augustin

2013-2014-es bajnokság őszi szezon

Labdarúgó Kft. Megyei I. osztályos csapatai
7. hely
6. hely
U17 Majoros Iván
10. hely
U19 Majoros Iván
Labdarúgó Kft. NBII. osztályos csapatai
6. hely
U17 Bolboaca Augustin
7. hely
U21 Bolboaca Augustin

Labdarúgó UP Szakosztály, NBII-es bajnokság, Dél-nyugat csoport
U13 Cvenits Ádám
9. hely
U14 Cvenits Ádám
U15 Mang László
9. hely
U15 Mang László

5. hely
10. hely

2. hely
3. hely

9. hely
2. hely

Labdarúgó UP Szakosztály, Bozsik Program
U7 Szabó Dávid (pécsi körzet)
1. hely
U7 Szabó Dávid
1. hely
U8 Szabó Dávid
3. hely
U7 Szabó Dávid (szentlőrinci körzet) 2. hely
U9 Erdős Zoltán (pécsi körzet)
3. hely
U9 Erdős Zoltán
2. hely
U10 Arató Zsombor
2. hely
U9 Arató Zsombor (szentlőrinci körzet) 1. hely
U11 Balázs Péter (pécsi körzet)
3. hely
U11 Máté Győző
1. hely
U11 Máté Győző (szentlőrinci körzet) 2. hely
U12 Balázs Péter (elit csoport) 3. hely
U13 Arató Zsombor
2. hely
Az U7-es a legfontosabb korosztályunk, Szabó Dávid, Horvát Kristóf edzőknek nagy szerepe van
abban, hogy a kisgyerekekkel mennyire tudják megszerettetni a labdarúgást, mint sportágat. Itt nem
az eredmény a legfontosabb, nincs eredménykényszer.
Az U8-as korosztály másfél éve dolgozik már együtt, beilleszkedtek a PVSK életébe, megszokták az
edzések és a meccsek ritmusát. Szabó Dávid edző Arató Zsomborral két csoportot hozott létre,
aminek a célja, hogy a hiányosságokat minél előbb pótolják.
Az U9-es korosztály megfelelő létszámú, a fegyelem is kialakult, a megfelelő edzés munka mellett a
folyamatos fejlődés is látszik. Erdős Zoltán és Mang Olivér edzők is, mint a csoportjuk rengeteget
fejlődtek.
Az U10-es csapat is megfelelő létszámú, már keresztpályára játszik, itt előtérbe került a
labdakihozás, a párharcok és a befejezések. A gyerekek között tudásbeli különbség van, melyet az
edzők Arató Zsombor és Bódis Péter felkészülten, türelmesen, odafigyelve minden kis hiányosságra
kezelnek.
Az U11 egyik legjobb korosztályunk, nagy létszámmal, 30 fővel rendelkezik. A PMFC- től és
Kozármislenytől folyamatosan jelentkeznek hozzánk. A két edző Máté Győző és Fábián Dávid
nagyon jól kiegészíti egymást, a megfelelő szakmai munka mellett, nagyon jól forgatják a keretet, így
mindenki nagyon motivált, mind edzésen, mind mérkőzésen.
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Az U12 magasan a legjobb korosztály, nagyon ügyes gyerekek alkotják a csapatot, és ebben óriási
szerepe van Balázs Péternek. Munkája három év után teljesedett ki, stílusa határozott, türelmes,
maximalista. Sikerült kihoznia a maximumot a csoportból. Több játékost is megkerestek más klubok,
de senki sem hagyta el a PVSK-t. Máté Győzővel nagyon jól összedolgoznak, jelenleg a legjobb
párosítás a PVSK-nál.
Az U14 a legproblémásabb korosztály, nemcsak a tudással, de a hozzáállással is gond van.
Rengetegen hiányoznak az edzésekről, és a mérkőzésékről is. Cvenits Ádám edző év végével
lemondott, Balázs Péter vette át a csapatot, és Czakó Gábor segítségével viszi tovább.
Az U15 korábbi létszámgondjai megoldódni látszanak, de továbbra is rengeteg a problémás gyerek
és szülő. Mang László edző igyekszik a szakmára koncentrálni, a PVSK érdekét tartja szem előtt.
A Megye I. U17-es csapatot gyenge képességű játékosok alkotják, ők olyan játékosok, akik vagy
nem férnek be az NBII-es csapatba, vagy most kezdték a sportolást és sok hiányossággal
küszködnek. Majoros Iván edző személyisége, hozzáállása megfelelő, nagyon jól kezeli ezt
szituációt. Nehéz a feladat, mert ebben a korban a képességek már meghatározottak.
Az NBII. U17-es csapatot 5 éve Bolboaca Augustin edzi. Csak a szakmára koncentrál, stílusának
köszönhetően az alibi, gyenge és nem nyerő típusú játékosok menet közben lemorzsolódtak.
A Megye I. U19 csapatnál Majoros Iván edzőnek hasonlóan nehéz dolga van, mint az Megye U17
csapatánál. Pozitív viszont, hogy ezek a gyerekek minden edzésen ill. mérkőzésen pályán töltött
percet élveznek.
Az NBII. U21 a legnehezebben kezelhető korosztály, de sok köztük a tehetséges játékos. Bolboaca
Augustin edző fő célja, hogy ezekkel a játékosokkal biztosítsa a felnőtt csapat keretétét.
A kapusok két csoportját Csaba Gergő és János Gergő edzi. A körülményhez képest magas
színvonalú munka folyik, ami tapasztalható mérkőzéseken is.
Jó évet zártunk a labdarúgó utánpótlás szakosztályunkban. A 2012-es évi beszámolónkban célként
fogalmaztuk meg, hogy minimum 20 fővel foglalkozzanak a korosztályos csapatoknál dolgozó
edzőink, és hogy a játékosok szakmai fejlődése a bajnoki tabellákon is tetten érhető legyen. Ezen
célok a 2013-as évben megvalósultak. Minden korcsoportunknál 22-28 főre duzzadt a taglétszám, így
a vezető edzők mellett segédedzőket is foglalkoztatnunk kellett. Amint az a beszámoló eredmény
listájából is jól kitűnik, legtöbb csapatunk előbbre léptek a helyezéseket tekintve, a tavalyi
esztendőnél egyetlen csapatunk sem szerepelt rosszabbul. Nagyszerű munkát végeztek a fiatal, friss
diplomával rendelkező edzőink, a nagy taglétszámok ellenére megszilárdították a fegyelmet a
csapatainknál, a tagdíjbefizetések pontosak és kiszámíthatóak. Meghívásos tornákon, Bozsik
programos rendezvényeken úgy alakítják a pályára lépő csapatokat, hogy minden gyerek
játéklehetőséget kapjon, ne csak az edzéseken, de versenyhelyzetben is megmutathassák
képességeiket. Három edzőnket (Szabó Dávid, Arató Zsombor, Máté Győző) felvették az MLSZ
szervezésében induló Grassroots C edzőképző tanfolyamra.
Köszönhetően a Társasági Adó által befolyt pénzeszközöknek, az összes korcsoportunkat
felszereltük mérkőzésszereléssel (mezek, nadrágok, lábszárvédők) labdákkal, megkülönböztető
trikókkal, bólya szettekkel, melegítő garnitúrákkal lettünk gazdagabbak. Mérkőzéseinket és
edzéseinket a PVSK stadion, a PVSK atlétikai pályáján, a Várkői stadionban, és a kis műfüves
pályánkon tartottuk. A téli termi edzésekre a Babits, a Kodály, a Művészeti Gimnázium, és a
Pázmándi úti iskolák tornacsarnokait bérletük.
A 2013-as esztendőben a labdarúgó utánpótlás szakosztályunkban, 11 korcsoportunkban 260-an
sportoltak. A felnőtt csapattal, a női szakosztályunkban működő 2 csapattal és a nagypályás öregfiúk
csapatunkkal együtt összesen 15 csapatunkban, mintegy 350-en használják a meglévő pályáinkat.
Égetően szükségessé vált a műfüves nagypálya megépítése.
2013-ban is nagy érdeklődés mellett rendeztük a nyári focitáborunkat, amely jó elfoglaltságot
biztosított a résztvevő gyerekek számára, emellett jelentős bevételt is képez a labdarúgó utánpótlás
szakosztályunknak.
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A felnőtt csapat szerelésével a 2013-as évben nem lehetünk elégedettek. A 2012/2013-as
bajnokságban a csapat Bolboaca Augustin vezetésével 13 győzelem, 2 döntetlen és 15 vereséggel a
megyei I. osztályú bajnokságban a 9. helyet szerezte meg. A 2013/2014-es bajnoki szezont Vukman
Endre irányításával kezdte a csapat. Különböző okok miatt (iskolaváltás, munkahelyi elfoglaltság)
sokan távoztak a keretből. Bolboaca Augustin játékosedző befejezte a játékosi pályafutását, Varga
Bálint és Szeifert Zoltán külföldre távoztak, Matuza Márk és Horváth Domonkos pedig más városba
költöztek. Példátlan sérüléshullám söpört végig a csapaton, volt olyan mérkőzés, amikor egy időben
tizenegy játékos nem állt az edző rendelkezésére. Bár az első fordulóan Beremend ellen parádés
játékkal 3:1-re nyertünk, a későbbi katasztrofális szereplésnek köszönhetően 8 ponttal az utolsó
helyen zártuk a félszezont. A már említett sérüléshullám után nem mehetünk el szó nélkül a csapatot
sújtó fegyelmetlenségek mellett sem. Ide tartozik Erdős Zoltán négy hetes eltiltása durva fegyelmi
vétség miatt, és a játékosok folyamatos edzéskihagyásai különböző okokra való hivatkozással.
(tanulmányi elfoglaltság, betegségek, munkahelyi elfoglaltság). Ezen dolgok együttes kihatásaként
mind fizikálisan, mind pedig morálisan meggyengült a csapat, amit Vukmann Endre vezetőedző már
nem tudott kezelni. A 12. forduló után edzőváltásra került sor, a távozó edző helyett Turi Zsoltot
kértük fel az edzői teendők ellátására.
Gazdasági szempontok:
mára támogató nélkül maradtunk, sem önkormányzat, sem vállalat, sem magánszemély nem
támogat, ezért is jelentenek sokat a szakosztály számára a társasági adótámogatásból befolyt
bevételek. A Megye I-es, Megyei II-es csapatok aláírás pénzt, pontpénzt, havi járandóságot fizetnek a
játékosoknak, hogy egyben tartsák a csapatot, vagy, hogy a konkurenciától átcsábítsák a
játékosokat. Nálunk eddig csak a korcsoportoknál tevékenykedő edzők kaptak a munkájukért pénzt a
csapatnál. Ha ez a tendencia folytatódik, nem tudunk egyetlen meghatározó futballistát sem
megtartani,
A Megye I. osztályú felnőtt csapatok átlagos működési költsége (rezsi költségek és utánpótlás
csapatok működési költsége nélkül) 11-12 millió forint éves szinten.
Célkitűzések:
Az utánpótlás korosztályoknál szeretnénk, ha a Grassroots C edzőképző tanfolyamot elvégeznék
az ilyen végzettséggel nem rendelkező edzőink. 2014-ben hasonló eredményeket várunk el
eredményesség szempontjából, mint 2013-ban. Bízunk benne, hogy a legtehetségesebb focistáink
felkeltik a PMFC és más futball akadémiák érdeklődését, s közülük mind többen folytatják labdarúgó
pályafutásukat a legmagasabb szinten. Az U21-es és az U19-es korcsoportunkban olyan szintű
játékosokat kell képeznünk, hogy a felnőtt csapat keretéhez mind több sajátnevelésű játékosunk
csatlakozhasson.
A felnőtt csapatánál feladatunk nem lehet más a 2013/2014-es bajnokságban, mint az, hogy az
utolsó helyről elmozdulva, stabilan bent tartsuk a csapatot a Megyei I. osztályban.
Helyre kell állítanunk a futball csapat nimbuszát a megyében és a PVSK-n belül is. Ez csak úgy
valósulhat meg, ha a feltételrendszeren javítani tudunk. Támogatókat, szponzorokat kell találnunk,
hogy újra meghatározó csapattá váljunk a megyében.
Szponzor, támogató: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK
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NŐI KOSÁRLABDA
UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályelnök:

Paiger István

Szakosztályvezető:

Tiszay László

Szakmai vezető:

Meszler Balázs

Technikai vezető:

Sóstai Lívia

Tagok:

Debreceni Eszter, Horváth Zsolt, Nagy Róbert, Tiszay László

Szakosztály taglétszáma: 150 fő sportoló, 17 fő edző, 2 fő alkalmazott.
Korosztályonként:
- Kadett- Junior-NBI/B: 22 fő
edző: Debreceni Eszter, Meszler Balázs
- Tini-serdülő u13-u15: 15 fő
edző: Meszler Balázs, Varga Andrea
- Gyermek u12: 17 fő
edző: Garai Dénes
- Kenguru u11 40 fő
edző: Rákosi Katalin, Laczka Miklós
- mini: 60 fő,
edzők: Kovács Petra, Gosztom Emese,
Priol Kinga, Révészné Csaba Márta,
Rónási Márton, Molnár Fanni
Szakosztályunknál vezetősége összetételében változások történtek. Szücs András korábbi elnök
lemondott, helyét Paiger István vette át. Bár a vezetőségi megbeszélések ritkábbak, minden
vezetőségi tagot a legfontosabb kérdésekről tájékoztatunk. A vezetőségi tagoknál az „állandóság” a
jellemző. Az állandóságot Debreceni Eszter, Nagy Róbert, Horváth Zsolt és Tiszay László alkotják a
szakosztály vezetőségben.
A szakosztály napi ügyeit 2013 augusztusáig Tiszay László szakosztály vezető végezte. A
megnövekedett tag- és csapat létszámok miatt elengedhetetlen volt egy technikai vezető
alkalmazása, így Sóstai Lívia kapcsolódott be a szakosztály munkájába.
Szakmai értékelés:
Az utóbbi öt év a PVSK Női Kosárlabda Utánpótlás Szakosztálynál visszamenőleg több szempontból
is a legjobban sikerült. Ez idő alatt csak 17-18 éves játékosokkal NBI/B ezüstérmet nyertünk, – NBIA
csoportos jogot vívtunk ki, a junior bajnokságban négyszer aranyérmet szereztünk. Taglétszámunk
majdnem duplájára emelkedett, ezáltal csapataink létszáma eléri a 10-et, ők mind MKOSZ
versenyrendszerben indulnak. Az alsóbb korosztályokban (U11/U12) már 5 csapatot
versenyeztetünk, ami a piramis elv alapján erős bázisnak bizonyul.
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A szakosztálynál magas színvonalú képző és nevelő munka folyik, amit az országos bajnokságokon
elért eredmények, valamint a korosztályos válogatott játékosok száma bizonyít. A szakmai munka
legfőbb értéke, hogy a PEAC-Pécs csapatában a szakosztály által nevelt játékosok: Szücs Réka,
Raus Vivien, Kaposi Pálma szerepelnek, továbbá más NBI/A csoportos csapatnál is találhatók voltak
játékosaink.
Ezzel az utánpótlás nevelés legfőbb feladatát teljesítjük, hogy minél több élvonalbeli játékost neveljen
a szakosztály.
A 2013-as év egyik legnagyobb büszkesége, hogy Nagy Dorottya az U16-os „A” divíziós Európa
Bajnokságon III. helyezett magyar csapat meghatározó tagja volt.
2013. évben kimagasló eredményt ért el junior csapatunk, akik Sopronban harmadik helyen
végeztek. Kadett együttesünk, szintén az országos döntőn, az ötödik helyen zárt, ami a kiegyenlített
mezőnyben szép eredménynek számít.
Fontos megemlíteni, hogy 2013-ban az összes korosztályos csapatunk bejutott az országos döntőbe,
ez jelzi, munkánk eredményességét.
2012/2013 bajnoki évben a korosztályok és a versenyeztetésük
A csapatok szereplése és eredményeit a bajnoki évnek megfelelően 2012/2013 bajnoki év
viszonylatában értékeljük.
Jelentős változás, hogy a 2013/2014-es szezontól kezdődően az U17 és U19 korosztályokban a heti
öt csapat edzés mellett három egyéni képzés, és két TRX erősítő edzés szerepel a programban,
valamint rehabilitációs jelleggel úszás edzések. Hiszünk benne, hogy ezen feltételek javulásával még
eredményesebben tudunk majd dolgozni.
Junior korosztály 1994-95 születésűek:
Versenyeztetésük: NBI/B XII. helyezett, Országos Junior Bajnokságban 3. helyezett
Edzések helye: Babits Gimnázium és a Gandhi Gimnázium sportcsarnokai. Az alábbi helyszínek
megfelelnek a szakmai követelményeknek.
Az elért eredményeket a korosztály Debreceni Eszter és Meszler Balázs vezetésével érte el.
A 2013/2014 bajnoki évben junior csapatunk az alapszakaszt az elős helyen zárta, így biztosan az
országos döntő tagja. A rájátszásból még négy mérkőzésük van vissza.
Célkitűzés a csapat eredményességében az országos bajnokság 1-3. helyének elérése.
Kadett korosztály 1996-97 születésűek:
Versenyeztetésük: Országos Kadett Bajnokság 5. helyezett
Edzések helye: Babits Gimnázium és a Gandhi Gimnázium sportcsarnokai. Az alábbi helyszínek
megfelelnek a szakmai követelményeknek.
Az elért eredményt a korosztály Meszler Balázs és Debreceni Eszter vezetésével érte el.
A 2013/2014 évi bajnoki évben kadett csapatunk jelenleg a rájátszásban szerepel, a tabella harmadik
helyén állunk.
Célkitűzés a csapat eredményességében az országos döntőbe jutás, 1-4. hely elérése.
Tini-serdülő korosztály 1999-2001 születésűek:
Ezt a korosztályt a 2013/2014-es szezontól indítottuk, előtte létszám problémák miatt nem volt rá
lehetőségünk. Tini csapatunk az országos A csoportban szerepel jelenleg, bízunk benne, hogy az
országos döntőig tudunk menetelni.
Serdülő együttesünk a regionális bajnokság küzdelmeiben vesz részt.
Gyermek korosztály 2001 születésűek:
Versenyeztetésük: A 2012/2013 bajnoki évben a csapat a területi bajnokságból bejutott az országos
döntőbe, melyet Sopronban rendeztek. Edzőjük: Meszler Balázs, Garai Dénes és Rákosi Katalin
voltak.
2014-ben célkitűzés a csapat eredményességében nem elsősorban helyezésben, hanem a
korosztálynál elérhető legmagasabb technikai képzettség elérése és a játék megszerettetése.
Kenguru korosztály 2002 születésűek:
Versenyeztetésüket a területi bajnokságban kezdték, majd fokozatosan előre lépve a régiós
jamboree-t követően az országos döntőbe jutottak, ahol két győzelmet és két vereséget szenvedtek.
A 2013/2014-es évben már három csapatot tudtunk kiállítani ebben a kiírásban, ami az elmúlt három
év munkáját dicséri.
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Előkészítő korosztály (1. osztályosoktól kezdve):
Versenyeztetésük: Ez a korosztály nem indul még bajnokságban, működésük az iskolákon belül
történik heti kétszer-háromszor egy óra foglalkozás keretében.
Előkészítő csoportjaink száma 2013-ban már 9 csoportot jelentett, melyekben átlagosan 10-12 fő
dolgozik.
Szintén ebben az évben a férfi szakosztállyal közösen életre hívtunk egy házi bajnokságot, mely a
PVSK Párduc Panda Kupa névre hallgat. Ebben az egyesület előkészítős csoportjai tudnak
versenyezni egymás ellen, felkészülve ezáltal a következő évek mérkőzéseire.
Edzők munkájának értékelése:
Debreceni Eszter: megfelelő technikai, taktikai képzést elvégezteti a csapataival. Nevelő munkájával
a csapatok mentalitás szintje a korosztálynak megfelelően igen jó. Azoknak a játékosoknak, akiknek
szükségük van, illetve vállalják, egyéni képzéseket tart, hetente több alkalommal.
Meszler Balázs: Negyedik éve dolgozik a szakosztálynál. A szakmai továbbképzéseken
rendszeresen részt vesz. Komoly célok elérésére képes, alázattal végzi munkáját. A szakosztály
szakmai vezetője.
Dr. Révészné Csaba Márta: A PTE Deák Ferenc Általános Iskolában, mint az egyik bázisiskolában 78 éves gyermekekkel foglalkozik. Nevelő munkája kiváló, hosszú évek óta folyamatosan irányítja a
diákokat a kosárlabda és a PVSK felé.
Garai Dénes: három éve kezdett el segédkezni kenguru-gyermek csapatunknál. Fiatal, tanulni akaró
edző, így Meszler Balázs segítségével dolgozik csapatainknál. A 2012/2013 bajnoki évben Meszler
Balázs mellett az U12 gyermek A csapat másodedzője, a gyermek B csapat vezetőedzője. A
2013/2014-es évben a gyermek csapatok irányításával bízta meg a szakosztály, munkáját Gaál Dóra
segíti.
Rákosi Katalin: a kenguru csapat vezetőedzője. Szakmai munkáját Debreceni Eszter és Meszler
Balázs felügyeli, segíti.
A 2013/2014 bajnoki évben munkáját Papp Judit, majd pedig Gosztom Emese segíti. Tanulni akaró
edző, rendszeresen részt vesz továbbképzéseken.
Laczka Miklós: a 2013-as év első felében a Kovács Béla Ált. Isk. előkészítős csoportjának edzője.
Munkáját dicséri, hogy előkészítős csoportját a 2013/2014-es szezonban beneveztük a kenguru
bajnoksága. A következő években komolyan számítunk munkájára.
Gosztom Emese - Priol Kinga: mindketten korosztályos játékosaink voltak. Jelenleg egyetemre
járnak, de a 2013/2014-es szezonban már mindketten a kenguru csapatok edzői munkáját segítik.
Emese ezen kívül intézőként a szakosztály napi ügyeiben is segédkezik. Elszántságuk, tanulni
akarásuk bíztató a jövőt nézve.
Gaál Dóra: szintén korosztályos játékosunk volt. Ő is elvégezte az edzői tanfolyamot, előbb Sztárai
Ált. Isk. csoportjának edzője volt, majd augusztusban a gyermek csapat másodedzője lett.
Rónási Márton: 2012 februárjától dolgozik nálunk, a szentlőrinci bázisiskola tartozik hozzá. A
csoportot megfelelően készíti fel, szakmai munkájával elégedett a vezetőség.
Kovács Petra: 2012 januárjától kezdte a munkát a Mátyás Általános Iskolában. Az iskolában mind a
toborzást, mind a szakmai munkát jól végrehajtja. A 2012/2013-as évben a csoportjuk taglétszáma
csökkent, mivel az iskolában nem kaptuk meg a szükséges hátteret. Az új tanévben már a Szent Mór
és a Szent Margit iskolákból is toborzott gyerekeket, így taglétszámuk ismét megfelelő.
Iványi Dalma: a pécsi női kosárlabda emblematikus alakja a 2013/2014-es szezontól csatlakozott a
szakosztályhoz. Mivel még aktívan kosárlabdázik, így a tini és serdülő csapatnál alkalmanként részt
vesz az edzéseken. Az egyéni képzéseken részt vesz, Sánta Petrának és Nagy Dorottyának tart
külön képzést. Hosszú távon számolunk vele a szakosztálynál.
Russay Olivér: a Mezőszél Utcai Iskola testnevelő tanára, elkötelezett a kosárlabda és a PVSK
mellett. Csoportjainál törekszik a megfelelő szakmai munkára, de még képeznie kell magát, ezt
vállalja is. Fontos láncszeme lesz az előkészítős csoportoknak.
Horányi Anna: 2013 októberétől tért vissza szakosztályunkhoz, hisz Ő is korosztályos játékosunk volt.
A Sztárai Általános Iskola csapatát irányítja, hozzáállása és munkája megfelelő.
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Válogatott játékosaink: Nagy Dorottya U16, Kaposi Pálma U18, Raus Vivien és Szücs Réka U20
Gazdasági értékelés:
2011. július 1-től a társasági adó kapcsán elérhető plusz források fellendülést hoztak a
Szakosztálynak, így a 2013. évi költségvetésben már új szolgáltatásokat is be tudunk iktatni
játékosaink irányába. A szakosztály a gazdasági munkában minden esetben tartotta magát a
költségvetésben meghatározott összegekhez.
Bevételi oldal:
Tagdíjak: komolyan vesszük a tagdíjak beszedését, mivel ennek elmaradása esetén nem tudnánk a
feladatokat ellátni. Örömünkre, egyre bővülő taglétszámunk a tagdíj befizetéseket is megnövelte.
Társasági adó kedvezmény: második szezonunkat kezdtük meg annak a tudatában, hogy a
gazdasági háttér az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen javult. A szakosztály közel 30 millió
forintból gazdálkodhat.
Szponzori támogatás címen, éves szinten ~ 200.000 – 300.000 Ft bevétellel számolhatunk.
Kiadási oldal:
Bér és járulék kifizetésénél a tervezett összeget éves szinten teljesítettük, tartozás nem áll fent.
Terembérlet a rengeteg csapat miatt egyre több termet kell igénybe vennünk, ezek költségei nagy
terhet rónak a szakosztályra. A nagyobb korosztályokban a rendszeres hazai rendezésű mérkőzések
miatt sok termet hétvégén is használnunk kell. A lehetőségekhez mérten igyekszünk megfelelően
gazdálkodni, de az egyre növekvő terembérleti díjak mellett ez fokozatosan nehezebb.
Felszerelések (labdák, mezek, eszközök, stb…) sokat költöttünk különböző beruházásokra, minden
korosztályunk megfelelő labdákkal és kiegészítő eszközökkel dolgozik. A mezeket kétévente
cserélnünk kellene, mert nagyon sok mérkőzést játszunk, és elhasználódnak.
Együttműködés a PEAC-Pécs NBI/A csapattal:
Szakmai téren az együttműködés a kívánalomnak megfelelő, de a szervezeti és gazdasági
együttműködés komoly kívánni valót hagy maga után.
Az új pécsi NBI-es csapattól szakosztályunk nem kap anyagi támogatást, a kadett és a junior
csapatok versenyeztetését, gazdasági hátterét nekünk kell biztosítani. Ezt a társasági adóból befolyt
összegekből tudjuk finanszírozni.
A 2013/2014-es évben pozitív irányba mozdult az együttműködés, de még így is sok esetben kell az
utánpótlásnak háttérbe szorulnia.
Célkitűzéseink:
A junior korú játékosok képzettsége érdekében ismét nevezzük csapatunkat az NBI/B bajnokságban.
Junior, kadett, serdülő, tini, gyermek (két csapattal), kenguru (három csapattal) korosztályokban
csapatainkat elindítjuk a területi illetve az országos bajnokságokban.
A meglévő kilenc bázisiskolánkat szeretnénk stabilan működtetni, hogy évről évre több leány kerüljön
ki a korosztályos csapatokba.
Szponzorok, támogatók: Autópark Kft., Bagolyvár Fogadó, Electro Uno, Kőmérő Kft., Apolló Étterem
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NŐI LABDARÚGÓ-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályvezető:

Kett Attila

Tagok:

Csémi Zoltán, Derkács Evelelin, Pfaff Csaba

Technikai vezető:

Iván Viktória

Edzők:

Csaba Ferenc
Iván Viktória

felnőttek
utánpótláskorúak

Taglétszám: 40 fő
Szakosztályunk havonta – háromhavonta tartott szakosztály-vezetőségi ülést, mely során a
szakosztályban felmerülő megoldandó problémákról, az éves ütemtervről, gazdasági és személyi
kérdésekről (igazolás), valamint költségvetésünk jelen állapotáról és egyéb aktuális teendőinkről
tárgyaltunk. A szakosztályvezetést megerősítettük.
Elmondhatjuk, hogy vezetőségünk kapcsolata nem csak a játékosainkkal az egyesület vezetésével
(egyesület ügyvezető elnökével és apparátusával ) jónak mondható.
Ennek köszönhetően egyesület vezetőségének maximális támogatását bírjuk. Igyekszünk megfelelni
az általuk egyesületi szinten felállított követelményeknek
Szakmai szempontok:
A szakosztály felszereltsége jó, bóják, labdák, jelző kúpok, megkülönböztető mez, mérkőzés ruha és
melegítő biztosítottak.
Utánpótlás: Szakosztály-vezetőségünk nagy figyelmet fordít a felnőtt csapat mellett az utánpótlás
csapat szakmai munkájának szisztematikus fejlesztésére segítve ezzel a női szakágat.
Felelősségteljesen, reális célokat tűz ki a csapataink elé. Az U15-ös utánpótlás csapat a 2012/2013as szezont a hatodik helyen zárta. Sikernek könyvelhető el, hogy utánpótlás korú játékosaink
létszámát növelni tudtuk, a korábbi 22 játékos helyett jelenleg 25 játékossal veszünk részt az MLSZ
által indított nemzeti utánpótlás bajnokságban. A 2013/2014-es őszi szezonban első helyen végeztek.
Edzőik lelkiismeretes munkával egyre ügyesebb játékosokat nevelnek a felnőtt csapatunk részére.
Edzéslehetőségeik nagyon behatároltak, heti háromszor, sok esetben csak a műfüves pályán tudnak
edzeni. Az utánpótlás csapatunkkal részt vettünk az MLSZ TAO pályázatában, ahol megfeleltünk a
pályázati követelményeknek. A csapat számára nagy könnyebbséget jelentett, hogy ez által ki tudott
mozdulni a megye területéről és nevesebb utánpótlás csapatok ellen is fel tudta mérni erejét.
Az U13-as korosztály területi csoportban kezdte a bajnokságot, amit megnyert, bejutva ezzel az
országos döntőbe, ahol végül az 5. helyezést érte el.
A felnőtt játékosállomány 18 fővel jól ötvözi a csapat gerincének alapját alkotó rutinosabb
korosztály és a csapat zömét alkotó fiatalabb játékosok egyvelegét. A csapat nagy százaléka
egyetemi és középiskolai tanulmányait végzi, van családos gyermekét nevelő dolgozó és
középiskolai tanuló, tehát elég heterogén.
A bajnoki rajt várható időpontjának ismeretében (2013. február) hathetes felkészülési programot
terveztünk. A téli felkészülési időszakot hasonlóképen végeztük, mint az előző években.
Játékosállományunk a már kialakult gárdával dolgozott tovább. 2013. február 4-én kezdtük az
alapozást. A csapatunk meghatározó játékosai voltak: Iván Viktória, Belvári Renáta, Erdélyi Dóra,
Kett Veronika, Bucher Bettina.
2013 februárjában Pakson, hatcsapatos teremtornán a második helyen végeztünk. A téli hónapokban
heti kettő alkalommal végeztünk koordinációs, három alkalommal erőnléti edzéseket, valamint futó
edzéseket egy hónapon keresztül. A felkészülést a PTE egyetem tornatermében, konditeremben és a
PVSK salakos pályáján végeztük. Az alapozás látogatottsága nem volt optimális az előző évhez
viszonyítva. Egyetemi vizsga időszakok, munkahelyek szerencsétlen időbeosztása rossz irányba
befolyásolták a felkészülés legfontosabb feladatainak végrehajtását. Ennek ellenére dicsérhető volt a
csapat játéka és taktikai érettsége. A 2012/2013-as bajnoki szezonban bronzérmet nyertünk, előttünk
a jobb vidéki játékos állománnyal rendelkező ZTE, valamint Ferencváros végzett.
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2013 őszi idényére való felkészülés során csapatunk ismételten lehetőséget kapott edzőtábor
megszervezésére, a PVSK pályán aerob, komplex, és speciális fejlesztést technikai taktikai elemek
tanulását végezte a csapat, valamint augusztusban Balatonfenyvesen 14 fő edzőtáborban is részt
vett. Az edzéseket a PVSK salakos és a füves pályáján végezte. A felkészülés jól sikerül, a
legnagyobb problémát a bajnoki év során a súlyos sérülések (Bucher Bettinát keresztszalag
szakadás, Szél Adél és Kaszás Kittit komoly térd trauma érte) és a fiatal csapat összeszokottságának
hiánya okozták. Szakorvosi ellátás nem minden esetben adott. Hiányosak a regenerálódást, a
sérülések utáni gyors felépülést elősegítő felszerelések.
A játékos állomány némileg cserélődött, Belvári Renáta Németországba, Erdélyi Dóra a PMFC
csapatához igazolt, az idősebb, rutinosabb játékosok helyére fiatal utánpótlás játékosok érkeztek.
Tamás Dórával, Gelb Mónikával, Vajta Viktóriával, majd a szezon felénél, Győrfi Csengével
fiatalítottuk csapatunkat. A kapus tehetséges, a kapus rutinját kell minél előbb megszereznie.
Csapatunk a 2013/2014-es szezont a III. helyen zárta.
Csaba Ferenc és Iván Viktória edzői munkáját, a csapatok felkészülését nagyban segítette Lengyel
Andrea technikai vezető és Pfaff Csaba intéző, valamint Derkács Evelin tevékenysége.
Válogatottak: Bucher Bettina U19, Kett Veronika U19, Gelb Mónika U17, Tamás Dóra U17
Gazdasági szempontok:
A tervezett költségvetést szponzorok, szülők és egyesületi támogatás, pályázat útján sikerült
biztosítanunk. Költségvetési keretünket nem léptük túl.
Tagdíjbefizetésünket igyekszünk az egyre nehezebb gazdasági helyzetben a vezetés által
megkövetelt időpontig befizetni. Nem kívánjuk a háromezer forintos tagdíjat felemelni, mivel
játékosaink között sok szociálisan hátrányos, gyermekét egyedül nevelő játékos van. Saját szülői
támogatás melletti önkormányzati hozzájárulással eredményesebben és magasabb színvonalon
tudnánk működni.
Célkitűzések:
a csapat szakmai megerősítése;
utánpótlás létszámának növelése;
ifjúsági csapatból minél több saját nevelésű játékos feljuttatása az első csapatba;
dobogós helyezés megszerzése, NB I-be feljutás;
szponzorok felkutatása;
költségvetés egyensúlyának megteremtése;
város vezetőinek és az egyesületi ügyvezető elnöknek segítsége a NOB által meghatározott
olimpiai sportágak közé tartozó női labdarúgás megfelelő erkölcsi és anyagi támogatásának
kiharcolása;
Iskolai rendezvényeken a sportág népszerűsítése;
válogatottak biztosítása az utánpótlás és a felnőtt csapatok számára;
edzőink továbbképzése
Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK
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ÖKÖLVÍVÓ-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályelnök:

Papp István

Szakosztályvezető:

Szörényi Péter

Edzők:

Kocska Ferenc vezetőedző (2013. novemberében elhunyt)
Alvics Gyula vezetőedző 2013. decemberétől
Galambos Tibor
Urszán Béla
Gál László (Kovács Mária edzője)

pécsi műhely

szegedi műhely:

Szakosztály létszáma: 55 fő (gyermek, utánpótlás, felnőtt és hobbi csoportok)
Igazolt versenyzők száma: 27 fő
Válogatott versenyző: Kovács Mária, Lukácsy Bence
A nehéz gazdasági helyzet ellenére az egyesület ügyvezető elnöke és a szakosztályvezetés
biztosította a működési feltételeket a szakosztály részére. Az eredmények ezt részben tükrözik, bár a
szakosztály az országos ranglistán elég rossz helyezést ért el.
Az edzők napi kapcsolatban vannak a szakosztály vezetőivel.
Szakmai értékelés:
Az edzések hétfőtől - péntekig több időpontban folytak a Tildy Zoltán utcai Küzdősport-centrumban
valamint heti két alkalommal a Forrás Szakiskola tornateremében.
A szakosztály 2013-ban több felkészülési versenyeken vett részt: Nemzetközi Szalacska Kupa
Nagyberki, Pofonparti Baja, 7-ik Pláza kupa Pécs, Lampert Gábor Emlékverseny Dombóvár, II.
Harkány Kupa Harkány, I. Ormánság Kupa, Komló kupa Komló, Nemzetközi Paks Kupa, Nemzetközi
Horváth Géza emlékverseny Pécs.
A felsorolt versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el: Tóth Viktor, Cservenka Róbert, Lukácsy
Bence, Greksa Krisztián, Greksa Zorán, Laczi Dávid, Cs. Nagy Szilárd, Ujhelyi Márk, Bagó János,
Szauer Gergő, Kovács Adrián, Barros Olivér, Tormási Tímea.
Kiemelt versenyeredmények: Uniós EB 1.hely, Kovács Mária
Női Elit Magyar Bajnokság 1.hely Kovács Mária
Magyar Bajnokság Lukácsy Bence és Újhelyi Márk 3.hely
Diák Olimpia: Cservenka Róbert és Újhelyi Márk 3.hely
Célkitűzések:
• jobb eredmények elérése, az élbolyhoz való felzárkózás
• az edzői munka színvonalának javítása,
• a felszereltség fejlesztése,
• több válogatott versenyző kinevelése,
• taglétszámnövelés, újabb tehetségek felkutatása
• a sportág népszerűsítése,
• edzőtáborok szervezése,
• új edzéshelyszín kialakítása.
A szakosztály költségvetés szerint gazdálkodik, terv, hogy a jövőben is egyensúly legyen a
költségvetés, és a működés közt.
Szponzor, támogó: PMJV Önkormányzat, PVSK, MOB, MVM ( Magyar Villamos Művek), Magyar
Ökölvívó Szakszövetség, Papp István, Szörényi Péter
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SÍ-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályvezető:

Dr. Jillek Szabolcs

Technikai vezető:

Kovács Géza

Tagok:

Farkas Péter (szakosztályezető helyettes),Gellér Marcell,
Marosújvári András

Taglétszám: 31 fő
A szakosztály edzőt jelenleg nem foglalkoztat. Országos és nemzetközi versenyen a szakosztály
tagjai nem indultak, mivel a versenyeket Ausztriában rendezik és ennek költségeire nincs fedezetünk
és azt a szülők sem tudják vállalni.
A szakosztály legfontosabb feladata a Misina-tetői síház és a sípálya felújítása volt. A szakosztály
tagjai jelentős társadalmi munkával a következő munkákat végezték el:
- a két sípálya kaszálását és tereprendezését.,
- a felvonó tartó oszlopainak cseréjét (2 db.)
- kötélvezetők cseréjét (8 db)
- a felvonó kötelének cseréjét,
- a felvonó gép karbantartását,
- a síház érintésvédelmi felülvizsgálatát,
- a műhely felújítását.
A kötélcserét a Bali László gyermekei által létrehozott alapítvány fedezte.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜVH. Hivatal 2013. február 20-án helyszíni ellenőrzést tartott a
misinai sífelvonó üzemelési engedélyezése tárgyában. Az ellenőrzés során tett észrevételeit az általa
készített jegyzőkönyv megküldésével közölte. Az észrevételek során felmerült hiányosságokat
pótoltuk és ezt az üzembe helyezési eljárás során tudattuk a Hatósággal.
A Hatóság előírta részünkre, hogy jogosítvánnyal rendelkező szakértővel 2014 márciusáig
készíttessük el a szükséges felülvizsgálatot. A szakértőt felkértük a szakvélemény készítésére.
Az idei tél sem kedvezett szakosztályunknak. A szezon megoszlik, az év első és utolsó hónapjaiban
van lehetőségünk a tényleges szakmai munkára, azaz a síelésre. 2013. év elején némileg kegyes
volt hozzánk az időjárás, lényegesen több volt a havas napok száma, mint év végén, így - a korábbi
gyakorlattól eltérően - minden nap üzemelt a pálya, ameddig a hóviszonyok azt lehetővé tették.
A Diák Olimpia helyi versenyeit (szánkó, sí) sajnálatos módon nem tudtuk megrendezni, mivel az
időjárás nem tette azt lehetővé.
Az idei évtől helyszíni kapcsolatba állunk az országos hójelentési adatszolgáltatással.
Szakosztályunk önálló honlapot üzemeltet és folyamatosan tájékoztatja a szakosztály tagjait és a
kívülállókat is az előttünk álló feladatokról, rendezvényekről. 2013-tól újdonság még, hogy
lehetőséget biztosítunk a szakosztályon kívül síelni vágyó sportolóknak is, akik a kellő oktatást
követően használni szeretnék az egyesületi felvonót. Reméljük, hogy a honlapunk - és az általunk
biztosított felvonóhasználat lehetősége - tagság bővülését is eredményezni fogja.
2013. december 01. napjától - az egyesület által benyújtott igényünk alapján - egy fő közmunkást
tudtunk foglalkoztatni, aki karbantartóként és felvonókezelőként látta el a feladatát.
Az általunk társadalmi munkában felépült síház telekkönyvezése mind a mai napig nem történt meg
rajtunk kívülálló okok miatt és ez azt eredményezi, hogy ennek hiányában nincs lehetőségünk
eredményes pályázat benyújtására. Reméljük, hogy végül ez a kérdés is megoldást nyer, és a
telekkönyvezés megtörténik.
Rendkívül sérelmesnek találjuk, hogy az országban több mint 25 olyan felvonó üzemel, amely
alkalmas mindenki részére a biztonságos használatra, de nálunk ezt eddig nem sikerült
megvalósítani. A reményt nem adjuk fel és bízunk benne, hogy a szakosztályunk a régi
eredményeinkhez híven újra fejlődési pályára léphet.
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzat, PVSK
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TÁJÉKOZÓDÁSIFUTÓ-SZAKOSZTÁLY

Tiszteletbeli elnök:

Dr. Kiss Endre

Szakosztályvezető:

Lipp József

Tagok:

Ijjász István, Turcsán János, Viniczai Ferenc, Vonyó Péter

Edzők:

Viniczai Ferenc
Vonyó Péter

Testnevelő tanári, edzői végzettség
Biológia tanári, edzői végzettség

A szakosztály vezetés igyekezett az elmúlt években megszokott módon segíteni a szakosztály
munkáját. A megbeszélések száma az év elején és végén havonta, év közben negyedévente volt. A
szakosztály irányításának napi feladatait a Lipp – Viniczai – Vonyó alkotta operatív csoport végezte.
Domján Zsuzsanna az év elején, Turcsán János év végén lemondott szakosztály vezetőségi
tagságáról. Így 2014. év elején fontos feladat lesz a szakosztály vezetés megújítása.
Fontosnak tartjuk az egyesület életében való aktív részvételt. Rendszeresen jelen vagyunk az
egyesületi tanácsüléseken, az egyesület egyéb rendezvényein. Az egyesület vezetésével napi
kapcsolatot tartunk fenn, rendszeres tájékoztatást adunk a szakosztály helyzetéről. Lehetőségeink
szerint igyekszünk segíteni az egyesület és más szakosztályok munkáját, ez leginkább az atlétákkal
követhető nyomon.
Szakosztály létszáma:
1998 óta a szakosztály utánpótlás nevelési együttműködési kapcsolatban van a PSN Zrt-vel-ill.
elődjeivel. Az év elején ezt együttműködési megállapodással is megerősítette a két klub. Az igazolt
versenyzők mind a PVSK-hoz tartoznak, 14 éves korig ugyanakkor a PVSE égisze, támogatása
mellett versenyeznek, így tagsági díjukat is a PSN Zrt-be fizetik. Az alábbi listában Ők kiemelve
szerepelnek.
Igazolt versenyzők:
Tagdíj fizetők:
10 év alatt
1
PVSK 56 fő
11-14 év
27
Aranygyűrűs 5 fő
15-16 év
9
PSN ZRT 31 fő
17 -18 év
7
Összesen 92 fő
18 év felett
54
Összesen
98 fő
Szakmai szempontok:
Célkitűzéseink 2013-re:
• Rendszeres, szervezett edzések biztosítása.
• A heti technikai edzések megszervezése, lebonyolítása.
• Az Országos Bajnokságokhoz és a világversenyekhez alkalmazkodva hazai és külföldi
edzőtáborok szervezése az utánpótlás és válogatottaink részére. (évi 4-6 tábor)
• A tétversenyekre való felkészülés céljából megyei-, országos ranglista versenyek. Több
rangos nemzetközi versenyen való részvétel.
• Az Országos Bajnokságokon eredményes szereplés.
• Az összetett bajnoki első helyezésünk megtartása.
• Felnőtt versenyzőinkkel való kiemelt foglalkozás.
• Nemzetközi szinten, válogatott versenyzők delegálása felnőtt és korosztályos világversenyekre.
• Eredményes szereplésük érdekében biztosítani e versenyekre való megfelelő felkészülést,
kiemelt szakmai és egyéb felkészülésbeli lehetőségekkel.
• Utánpótlás csoport megerősítése, új csoport indítása.
• A meglévő csoportokban az idei évhez hasonló szisztematikus munka folytatása.
• Tagjaink széleskörű bevonása a szakosztály életének javítása céljából
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Eredmények
A Országos Bajnoki Pontversenyben 452 ponttal a 2. helyen végeztünk mindössze 1 pont
különbséggel. Az elmúlt 7 év első helyezései után ez az eredmény már-már bravúr, de magunk
sem gondoltuk, hogy ennyire szoros lesz. Versenyzőink fantasztikusan teljesítettek az év
végén. 42 versenyző szerzett bajnoki pontot érő helyezést, de a szakosztály minden tagja magáénak
érezheti ezt a sikert.
Az eredmények összesítése után megállapíthatjuk, hogy a sikerek annak ellenére születtek meg,
hogy sok-sok anyagi nehézséggel és sérüléssel kellett megküzdenünk az év folyamán.
A legeredményesebb versenyzőink: Szuromi Luca, Viniczai Csenge, Baumholczer Máté, Kovács
Filoména, Szuromi Hanga, Pataki Réka Dalida, Kovács Bertalan, Kazal Márton, Péley Dorottya,
Becze Rita. Ők az magyar tájfutó mezőnyben a 14-21 korosztályok meghatározó, sőt legjobb
versenyzői voltak. A szakosztályban példamutató munkát végeztek.
A PSN Zrt-vel közösen működő, 14 év alattiakat összegyűjtő szakosztály több bajnoki címmel és
nagyon sok bajnoki ponttal járult hozzá a 2013. évi sikereinkhez. Két egyéni bajnoki címet szerzett
Szuromi Hanga, egyet Pataki Réka Dalida és Kovács Barnabás, valamint lány csapatunk is két
bajnoki első helyen végzett. A 14 éves korcsoport összességében 99 bajnoki pontot szerzett.
Kiemelkedő, hogy Szuromi Hanga és Pataki Réka is tagja volt a magyar válogatottnak az Ifi EB-n,
ahol mindannyian kiemelkedően versenyeztek.
Nagy figyelmet fordítottunk az utánpótlásra, ahol junior, ifi és serdülő versenyzők is sokat tettek az
összetett bajnoki eredményekért. Ebben az évben az Ifi és Serdülő lányok versenyeztek
kiemelkedően, közülük legjobban Viniczai Csenge szerepelt, aki minden egyéni bajnoki címet
megnyert, ráadásul még 18-ban is nyert bajnokságot, valamint az Ifi EB-n egyéni 8. helyet szerzett.
Ennek ellenére sajnos vannak korosztályos hézagok a szakosztály felépítésében. 2013-ban a női
vonalunk jelentősen több bajnoki pontot szerzett, mint eddig bármikor.
Felnőtteknél Felnőtt női csapatunk két bajnoki címmel tért haza, valamint a férfiaknál Baumholczer
Máté két, a nőknél Kovács Filoména egy egyéni bajnoki címet szerzett. Figyelembe véve hogy
mindketten első éves felnőttek ez kiemelkedő eredmény tőlük.
Összesítve az országos bajnokságok dobogós helyezéseit, 23 első, 17 második és 12 harmadik
helyet, míg az Országos Diákolimpián 6 első helyet szereztünk. A főiskolás OB-ról 4 aranyat
hoztunk haza. Nehézségekkel teli, küzdelmes, de rendkívül jó hangulatú évet zártunk 2013-ben.

Részletes értékelés:
Szakosztályunkban négy csoportban foglakozunk sportolókkal.
Kezdő csoport. A sportágat az elmúlt időszakban megismerőket tömöríti. A sportágunk alapjait,
versenyszabályok, technikai, fizikai, kondicionális alapok elsajátítása történik ebben a csoportban..
Utánpótlás csoport. A versenysportba bekapcsolódó sportolók felkészítése, további kondicionális és
technikai képességek (kompetenciák) kialakítása, ezek fejlesztése a csoportban végzett munka célja.
Ebben a csoportban különösen fontos a megfelelő életmód és a sporthoz való hozzáállás kialakítása
is.
Ez a két csoport a PSN Zrt- keretein belül működik.
Versenyzők csoportja. Itt azok a versenyzők találhatóak, akik már a képzési folyamat magasabb,
eredményesebb szintjére kerültek. Ennek megfelelő a felkészülési és versenyzési programjuk.
Jellemzően 15 éves és idősebbek csoportja ez, több korosztályos bajnokkal és válogatott
versenyzőkkel.
Szakosztályunk negyedik, de nagy létszámú csoportja a szabadidő sportolók kategóriája. Nekik
inkább a versenyzési lehetőség biztosítása a cél, de a szervezett edzések látogatására is
lehetőségük van. Jelentős számban vannak jelen a hétvégi edzéseken is és kiegészülnek a szenior
korosztállyal.
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Edzői munkák: Az edzői munka a kezdő, az utánpótlás, és a versenyzői csoportokban zajlik, az
előre kialakított versenyzési és edzési terveknek megfelelően.
Heti 6-9 edzés lehetőséget biztosítottunk. Az egyes csoportok különböző edzésmunkát végeztek. Az
edzések számát a képzési szinteknek és a versenyzési illetve felkészülési időszak feladatainak
megfelelően alakítottuk ki.
Kezdő csoport: Vonyó Péter a kezdő csoport munkájáért volt felelős a szakosztályban, ahol heti
három edzés van. Ezek közül kettő hétköznapokon, és a harmadik pedig hétvégén a versenyekkel is
egyezően.
A csoporthoz december elejétől az csatlakoztak az utánpótlás csoport tagjai is, akikkel együtt több
mint húsz fő dolgozik együtt.
Utánpótlás csoport: Az Ő munkájukat Viniczai Ferenc vezette. A rendelkezésre álló helyszínek
szűkössége és az időpontok egybeesése jelentett komoly kihívást a munka összehangolására.
Hetente 4-6 alkalommal is volt edzés illetve nagyon sok felkészülési versenyen is részt vettünk. Az év
folyamán több edzőtábort szerveztünk. A téli tábor februárban Orfűn került megtartásra, míg a nyári
tábort Mátraszentimrén rendeztük, hagyományosan, a SZVSE-vel közösen. Ezen a két
szakosztályból összesen több mint 70 fő vett részt. Mind szakmai mind csapatépítő szerepe miatt
mindegyik tábor nagyon fontos jelentőségű volt az eredményességünk szempontjából.
Fő célkitűzés az országos bajnokságon történő minél eredményesebb szereplés volt. A gyerekek
eredményes szereplése igazolta, hogy ez a csoport milyen szorgalommal és színvonalon készült.
A versenyzők csoportjának is hasonló helyszíneken és időben kellett edzéseket tartanunk a
fentiekkel. Ezt megfelelő szervezési és módszertani megoldásokkal és természetesen más jellegű
edzés tervvel zökkenőmentesen tudtuk szervezni. Az eredményeinket a mellékletben részleteztük.
A verseny időszak végeztével közel egyhónapos pihenő alatt is heti két edzést tartottunk a két
nagyobb csoportnak, ahol levezetésként játékos edzések zajlottak.
Az őszi időszak fő céljait sikerült teljesítenünk, ami az eredményeinkkel is igazolható.
A kezdő csoportok céljait is sikerült teljesíteni mivel a kezdők közül több versenyzőnk is részt vett már
az őszi versenyeken és tapasztalatokkal gyarapodva folytathatja a megkezdett munkát, de a
versenyzésekre több utánpótlás versenyzőt szeretnénk bevonni.
Sajnos komoly gond a versenyzők felnőtt kori menedzselése ui. a sportágunk ennek a korosztálynak
kevés egzisztenciális lehetőséget nyújt, ami a versenyzők munkájában is előtérbe kerül. Ezen csak
komoly anyagi eszközök bevonásával lehetne változtatni. Ezt már évek óta hangsúlyozzuk, de anyagi
eszközökben nem sikerül az erőlelépés ezért ezen nem tudunk fejlődést elérni.
A szenior versenyzők munkáját is szeretnénk megemlíteni. A néhány évvel ezelőtti gondolat, amikor
is intenzívebben szerettünk volna ennek a korosztálynak is teret adni, Mindamellett, hogy nagyon
komoly segítséget kapunk tőlük a szakosztály vezetésében és szervezésében, az eredményeiket is ki
kell emelni, mint pl. Viniczainé felnőtt női csapatban való szereplése és ottani dobogós hely
megszerzése a csapattal.
A szenior bajnoki pontversenyben nyolcadik helyen végeztetünk az összesítésben.
Versenyek: 2013-ban a 9 Országos Bajnokságon kívül kevés országos ranglista versenyen tudtunk
részt venni. Ezeket a helyi versenyekkel tudtuk valamennyire pótolni, amiből 14-en vettünk részt. A
válogatottjainknak rendszeres edzőtáborozási és nemzetközi felkészülési lehetőségeket is sikerült
biztosítani. Több év kihagyás után ismét jelentős csapattal (50 fő) képviseltettük magunkat a Hunária
Kupán Veszprémben. 2008 után ismét sikerült csapattal (12 fő) részt vennünk a világ legnagyobb
váltóversenyén (15000 induló) a Jukola váltón. 2013-ban mind a férfi (ahol 1500 csapatból a 311.
helyen végeztünk), mind a női kategóriában (ahol 1100 csapatból 117 helyen végeztünk) tudtunk
csapatot indítani.
Év végére került az Ifi EB, ahol „hagyományosan” jól szerepeltünk. Öt PVSK versenyző szerepelt a
válogatottban és kiemelkedő szereplést hoztak mindannyian.
2013. december 14-én közel 70 fő részvételével ünnepi évzáró értékelést tartottunk.
Az edzőink tagjai a megyei szövetség elnökségének, valamint az országos szövetség több
bizottságában, és a válogatott irányításában is kikérik véleményüket.
Beszámolónkkal szerettem volna bemutatni azt a széles körű munkát, ami a PVSK tájékozódási futó
szakosztályában zajlik és mindezzel együtt megköszönni azt a lehetőséget, amit a munkánkhoz az
egyesület vetetésétől kapunk.
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Világversenyek eredményei:
Serdülő és Ifjúsági Európa Bajnokság Portugália
N16 Viniczai Csenge Sprint egyéni 8. Normál 16. Váltó N18 kategória 5. hely
N16 Pataki Réka Dalida Sprint egyéni 42. Normál 32 Váltó N16 kategória 2. hely
N16 Szuromi Hanga Sprint egyéni 25. Normál 13 Váltó N16 kategória 2. hely
N18 Szuromi Luca Sprint egyéni 42. Normál 32 Váltó N18 kategória 5. hely
F18 Kovács Bertalan Sprint egyéni 42. Normál 32 Váltó F18 kategória 8. hely
Junior Világbajnokság Csehország
N20 Szuromi Luca Középtáv 39. Váltó 13. hely
F20 Kovács Bertalan
Felnőtt Világbajnokság Finnország
Baumholczer Máté Sprint 39. hely Váltó 15. hely
Válogatott kerettagok: Baumholczer Máté, Kovács Bertalan, Szuromi Luca, Viniczai Csenge,
Szuromi Hanga, Pataki Réka Dalida, Péley Dorottya, Kovács Filoména, Becze Rita, Szuromi Mátyás
Az edzők által foglalkoztatott versenyzők száma korcsoportonként: (új, le nem igazolt gyerekek
nincsenek benne)
nő
férfi

felnőtt
5
7

junior
0
4

ifjúsági serdülő
3
4
4
4

újonc

gyerek
10
12

3
2

Külső kapcsolatok: A PSN Zrt.-vel (PVSE utódja) végzett 15 éves együttműködésünk továbbra is
eredményes, harmonikus.
Az utánpótlás nevelés szempontjából e lehetőség jól működik, ami az idén bajnoki címekben és
előkelő bajnoki eredmények elérésében nyilvánult meg.
A TÁSI futófolyosó nagyon sokat segített a téli edzések megtartásában.
A PTE Testnevelés Intézet felkérésére rendszeresen szervezzük a tájfutás oktatását testnevelés
szakos hallgatók részére.
Továbbra is aktívan részt veszünk a Megyei Szövetség munkájában.
Média megjelenés: E téren továbbra is vannak megoldandó feladataink. A szakosztály honlapja
megújult, működtetésére ugyanakkor nem sikerült megoldást találnunk. A helyi TV-vel, rádiókkal való
kapcsolatunk több éve kiegyensúlyozott, de megjelenésünk ebben az évben nem alakult jól mivel a
rádiós kapcsolatunk az adó felszámolásával megszűnt.
A Dunántúli Naplóban megjelenésünk a leadott anyagokkal arányos.
Gazdasági szempontok:
Költségvetés szerinti gazdálkodás helyzete
A szakosztályvezetés igyekezett a korábbi évekhez mérten, visszafogott, költséghatékony
gazdálkodást folytatni. Lehetőségeink sajnos jelentősen csökkentek. Külső bevételeinket nem tudtuk
növelni. Emellett komoly feladatot jelentett bevételeink, kiadásaink ütemezése. Ennek megoldására a
„Tájfutásért-Pécs” Alapítvánnyal kötött megállapodás nyújtott segítséget. Az alapítvány a versenyek
előfinanszírozása mellett anyagi támogatásával is nagymértékben segítette a szakosztály munkáját.
Versenyzőink a tagdíjon felül milliós nagyságrendű hozzájárulásával sikerült részt venni a
versenyeken.
A hazai versenyeztetés, valamint az utánpótlás válogatottaink támogatását a szakosztály az
igényekhez igazodva tudta megoldani. Továbbra is nagy gond viszont a felnőtt kategóriába felnövő
élversenyzők menedzselése. Önerőből nem tudunk megfelelő támogatást biztosítani (felkészülési,
versenyeztetési, egzisztenciális téren). Ehhez komoly bevétel gyarapodásra lenne szükség, melynek
megoldására jelenleg nem látunk utat. Nélküle viszont a felnövő versenyzőink fejlődésének
megtorpanására kell számítanunk, mely kihatással lehet a szakosztály teljes szakmai munkájára is.
Tagdíjfizetés: Komolyan vesszük a tagdíj bevételek terv szerinti beszedését. A PSN Zrt-vel együtt
több mint 2 millió forint tagdíjbevétele keletkezett 2013-ban a szakosztálynak. Ez összességében
megfelel a tervezett költségvetésnek.
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Célkitűzéseink 2014-re:
• Rendszeres, szervezett edzések biztosítása.
• A heti technikai edzések megszervezése, lebonyolítása.
• Az Országos Bajnokságokhoz és a világversenyekhez alkalmazkodva hazai és külföldi
edzőtáborok szervezése az utánpótlás és válogatottaink részére. (évi 4-6 tábor)
• A tétversenyekre való felkészülés céljából megyei-, országos ranglista versenyek. Több
rangos nemzetközi versenyen való részvétel.
• Az Országos Bajnokságokon eredményes szereplés.
• Az összetett bajnoki eredményünk megtartása.
• Felnőtt versenyzőinkkel való kiemelt foglalkozás.
• Nemzetközi szinten, válogatott versenyzők delegálása felnőtt és korosztályos világversenyekre.
• Eredményes szereplésük érdekében biztosítani e versenyekre való megfelelő felkészülést,
kiemelt szakmai és egyéb felkészülésbeli lehetőségekkel.
• Utánpótlás csoport megerősítése, új csoport indítása.
• A meglévő csoportokban az idei évhez hasonló szisztematikus munka folytatása.
• Tagjaink széleskörű bevonása a szakosztály életének javítása céljából
Kéréseink:
Munkánk eredményességének érdekében a következőkben kérnénk az elnökség és az egyesület
vezetésének segítségét.
• Az öltözési lehetőség folyamatos biztosítása a Mediterrán Hotelben és a Dömörkapui öltözési
lehetőség magnyugtató megoldásnak elősegítése.
• A létesítmények használatának biztosítása.
• 2014. évi költségvetésünkhöz szükséges anyagi forrás megszerzésének segítése.
• Edzések, edzőtáborok utazási, közlekedési lehetőségeinek biztosítása, ebben való segítség
(busz, mikrobusz).
• Válogatott versenyzőink szponzori támogatásának segítése.

Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzata, Önkormányzati Minisztérium, Szigetvári
Takarékszövetkezet, Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, Tájfutásért - Pécs Alapítvány, Mediterrán
Hotel
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.

VÍZILABDA-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályelnök:

De Blasio Antonio

Szakosztályvezető:

Zsigrai János

Tagok:

Katics József, Pozsárkó István, Arató Márton

Utánpótlás szakágvezető: Lukács Gergely
Edzők:

Bereczki Miklós vezetőedző, Dr. Katics László erőnléti edző

Taglétszám: 36 fő (16 fő OBI felnőtt, 9 fő OBI/B, 11 fő ifi)
Játékosok: Ágner Zoltán, Barát Ferenc, Bereczki Miklós, Csacsovszky Alex, De Blasio Domenico
(csapatkapitány), Krizsán András, Lukács Gergely, Tihanyi Bernát, Pataki Gergely, Müller Máté,
Práczky Károly, Czigány Károly, Kuncz Tamás, Besenyei Richárd, Jovan Cakic, Hoppál Gergely,
Somogyi Tamás, Uzsák Zénó. Válogatott játékosa nem volt a szakosztálynak 2013-ban.
Szakmai értékelés:
Csapataink két bajnokságban indultak a 2012/2013-es szezonban. OBI-es csapatunk a bajnokságot
a 13. helyen zárta, elkerülve ezzel a kiesést. OBI/B-es csapatunk ebben a szezonban került fel a
bajnokságába, a várakozásoknak megfelelően szerepelt, csoportjában a 17. helyen zárta az évet.
Petik Attilával OBI-es csapatunk vezetőedzőjével 2013. februárban felbontottuk szerződését a 2012es évben nyújtott, nem az elvárásoknak megfelelő teljesítménye, hozzáállása miatt.
Új edzőnk Bereczki Miklós lett, aki nehéz helyzetben lévő csapatot vett át és játékos-edzőként
irányította a csapatot a szezon végéig. A kiesést az utolsó pillanatban sikerült elkerülni és
egyértelművé vált, hogy a csapat megújítása elkerülhetetlen. Bereczki Miklós nyár folyamán új csapat
alakításába fogott, igyekezve saját nevelésű játékosokat választani. Az új csapatunk jól kezdte az
évet 2013 decemberében az 5. is helyen állt. A 2013-as évet végül a 7. helyen zárta.
A 2013/2014-es idényben a Magyar Kupában és a Komjádi Kupában sem sikerült a 8 közé jutás.
Szakosztályunk megrendezte az immár hagyományos (Kinder +Sport Húsvét Kupa) vízilabda tornát,
2013 áprilisában. Meghatározó szakosztályunk életében, hogy erős a kapcsolat a Pécs
Úszóiskolával. Ez egy hatékonyabb utánpótlásbázist (vezetők: Lukács Gergely, De Blasio Domenico)
tesz lehetővé, mely már az eredményekben is látható.
Gazdasági áttekintés:
Szakosztályunk mögött ismét nehéz év áll. Az OBI-es és OBI/B csapatot a Pécsi Vízilabda Kft
működteti. 2012. áprilisban az addigi 100 %-os PVSK tulajdon mellett PMJV Önkormányzata is
belépett a tulajdonosi körbe. A meghatározó önkormányzati támogatás mellett örvendetes, hogy a
TAO támogatásban megpályázott teljes összeget sikerült összegyűjteni 2013-ban is. A gazdasági
helyzet miatt azonban támogatók bevonása nehézkes, legnagyobb támogatónk és névszponzorunk a
Mecsek-Füszért Zrt. mellett továbbiak bevonása csak kisebb összegekkel sikerült.
Elmondható, hogy a javuló szakmai teljesítmény mellett jobb helyezést csak további játékosok
igazolásával várhatunk a csapattól, ehhez azonban bevételeink növelésére van szükség.
Célkitűzések:
− további szponzorok felkutatása,
− marketing tevékenység, szurkolók, fürdővendégek tájékoztatásának javítása,
− a költségvetés bevételi oldalának megerősítése
− új játékosok igazolása
− még szélesebb utánpótlás bázis kialakítása
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzata; Mecsek-Füszért Zrt., Platina-Bau Zrt.,
Aranygaluska Étterem, Murphy’s Pub, Hungaro Energy Kft, Szent György Fogadó, Flekken Söröző,
Teleky Bisztró, UNIQA Biztosító Zrt
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I. sz. melléklet

A PVSK szakosztályainak bajnoki helyezései (2009-2013)
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II. sz. melléklet

A PVSK szakosztályainak válogatott kerettagjai (2009-2013)
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III. sz. melléklet

Egyéni és csapatsportágak eredményei

01.26.
1.

PVSK ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY - 2013. ÉVI EREDMÉNYEK
Fedett Pályás Felnőtt Bajnokság, Budapest
Horváth Kármen
1500 m

02.08.-09. MASZ Nemzetközi fedettpályás, Serdülő fedett OB
1.
Bene Barnabás
2.
Schvara Anna

1500 m felnőtt
serdülő, súlylökés

02.16-17
1.
1.
3.
3.

Fedettpályás Összetett OB
Czuth Réka
Geisz András
Szigeti Dalma
Czuth Réka

junior 5 próba
ifjúsági 6 próba
ifjúsági 5 próba
felnőtt 5 próba

02.23-24
1.

Fedettpályás Felnőtt OB
Czuth Réka

magasugrás

03.02.-03.
1.
2.
2.
3.
3.

Fedett pályás Ijfági, Junior OB
Czuth Réka
Czuth Réka
Czuth Réka
Kovács Eszter
Szigeti Dalma

magasugrás, junior
távolugrás, junior
60m gát, junior
3000 m, ijfúsági
magasugrás, ifjúsági

04.27.
3.

10000m -es Országos Bajnokság
Kovács Dóra

10000 junior

05.18.
3.

Váltó OB
Schvara Anna, Keresztes Réka, Szép Gréta, …

serdülő 4x100 m

05.25.-26. MEFOB
2.
Czúth Réka
06.15.
2.
06.22.-23.
2.
2.
3.

hétpróba

MEFOB
Czuth Réka

hétpróba

Ifjúsági OB, Zalaegerszeg
Kardos Ábel
Kardos Ábel
Horváth Kármen

100 m gát
magasugrás
1500 m

06.28.-30. Junior UP, OB
2.
Kovács Dóra
3.
Kovács Dóra

3000 m junior
1500 m junior
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07.06.-07.
1.
2.
2.

Serdülő OB
Schvara Anna
Schvara Anna
Vörös Vanessa

gerelyhajítás
súlylökés
200 m

07.26-28.
1.
3.
3.

Országos Felnőtt Bajnokság, Budapest
Bene Barnabás
Bene Barnabás
Czuth Réka

5000 m
1500 m
hármasugrás
magasugrás

09.14.-15.
1.
2.
1.

Országos Junior, Ifjúsági Bajnokság
Czuth Réka
Czuth Réka
Geisz, Nagy, Makdos

junior hétpróba
felnőtt hétpróba
ifjúsági nyolcpróba

09.21-22
2.
2.

Serdülő Összetett OB, Budapest
Otterbein Laura
Schvara Anna

4 próba C
4 próba C

2013.10.12. Serdülő Ügyességi CSB, Budapest
1.
PVSK: Dörnyei Kristóf, Geisz András, Kardos Ábel, Dudás Máté

junior, magasugrás

2013.10.13 Országos Ügyességi CSB, Bp
1.
Geisz, Kardos, Dudás, Dörnyei

magasugrás junior

8.
4.
4.

PVSK FÉRFI KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
NBI.
PVSK
edző: Csirke Ferenc
Magyar Kupa
PVSK
U23-as Országos bajnokság
edző: Czigler
László
PVSK

PVSK FÉRFI KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
Regionális Bajnokság
1.
PVSK serdülő U14
4.

Regionális Bajnokok Döntője
PVSK serdülő U14

PVSK JUDO SZAKOSZTÁLY - 2013. ÉV EREDMÉNYEI
2013.04.13. Junior OB, Piliscsaba
2.
Nagy Balázs
04.20
1.
3.
5.

Junior Diákolimpia
Nagy Balázs
Kenyeres Anna
Vörös Dorián

100 kg

100 kg
63 kg
81 kg
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05.11.
1.
2.
3.
3.

Serdülő "B" ill. Junior "B" diákolimpia
Kenyeres Anna (ifi)
Mosonyi Enikő (serdülő)
Kovács Márió (serdülő)
Kubai Virág (serdülő)

63 kg
48 kg
36 kg
56 kg

10.05.
3.

I. o. Felnőtt OB, Kecskemét
Kersics Dávid

90 kg

10.19.
2.

Diák 2002-2001 OB, Cegléd
Kubai Virág

57 kg

11.17
1.
2.
3.

II. osztályú Felőtt OB, Budapest
Kenyeres Anna
Szabó Zsolt
Kersics Antal

11.23
3.

Ifi OB
Kenyeres Anna

9.

63 kg
plusz 100 kg
plusz 100 kg

63 kg

PVSK LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
Megyei I. o. Férfi felnőtt bajnokság
Bolboaca Augustin

PVSK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
edző:
Megye I. Bajnokság
10.
U-19 PVSK
Vukman Endre
6.
U-16 PVSK
Majoros Iván
7.
U13- PVSK
Szabó Dávid
NB II. Dél-Nyugat csoport
7.
U-19 PVSK
Bolboaca Augustin
6.
U-17 PVSK
Bolboaca Augustin
9.
U-15 PVSK
Mang László
9.
U-13 PVSK
Cvenits Ádám
Regionális Bajnokság (Bozsik program)
1.
U-11 PVSK
Balázs Péter
3.
U-10 PVSK
Máté Győző
2.
U-9 PVSK
Arató Zsombor
3.
U-8 PVSK
Erdős Zoltán
2.
U-7 PVSK
Szabó Dávid
PVSK NŐI KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
Edző
Országos Bajnokságok
3.
Junior
Debreceni Eszter
5.
Kadett
13.
NBI/B (NBI/A csoportos jog)
Debreceni Eszter
Regionális Bajnokságok
12.
Kenguru
Rákosi Katalin
12.
Gyermek
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3.
6.

PVSK NŐI LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYEI
Edző
NB II.
PVSK
Csaba Ferenc
U15-ös Országos Bajnokság
PVSK
Pfaff Cs, Lengyel A

03.27-30.
3.
3.

PVSK ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY - 2013. ÉV EREDMÉNYEI
Ökölvívó Diákolimpia, Salgótarján
Cservenka Róbert serdülő
54 kg
Újhelyi Márk junior
70 kg

10.17-20.
3.
3.

Ökölvívó Magyar Bajnokság, Kaposvár
Lukácsy Bence
Újhelyi Márk

66 kg
75 kg

07.04-06.
1.

Uniós Országok VII.Női Ökölvívó Európa bajnoksága, Keszthely
Kovács Mária

81 kg

11.20-23
1.

2013. évi Női Elit, Ifjúsági és Junior Magyar Bajnokság, Hévíz
Kovács Mária (női elit)

plusz 81 kg

03. 23.
1.
2.
3.

PVSK TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ SZAKOSZTÁLY - 2013. ÉV EREDMÉNYEI
Hosszútávú OB Nyírbátor
Szuromi Luca
N18
Viniczai Csenge
N18
Turcsánné Cseh Erzsébet
N45

05. 25.
1.
2.
3.

Országos Diákolimpia, Miskolc
Viniczai Csenge
Szuromi Áron
Szuromi Hanga

NV sprint
FII sprint
NIII sprint

05. 25.
1.
1.
2.

Orságos Diákolimpia, Bükkszentkereszt
Pataki Réka, Szuromi Hanga, Viniczai Csenge
Szuromi Mátyás, Szuromi Áron, Kovács Bertalan
Viniczai Judit, Horváth Sarolta, Szuromi Luca

Leány váltó
Fiú váltó
Leány váltó

05. 26.
1.
1.
1.
2.
2.
3.

Normáltávú Országos Diákolimpia, Bükkszentkereszt
Szuromi Hanga
Szuromi Luca
Szuromi Mátyás
Pataki Réka Dalida
Viniczai Csenge
Kazal Márton

NIII
NV
FIV
NIV
NV
FVI
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06. 08.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.

Éjszakai OB
Kovács Filoména
Baumholczer Máté
Viniczai Csenge
Kazal Márton
Viniczainé Kovács Ildikó
dr. Pavlovics Gábor
Kovács Bertalan
Szuromi Luca

N21
F21
N18
F20
N40
F45
F18
N18

06. 22
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.

Középtávú OB, Bajna
Viniczai Csenge
Baumholczer Máté
Szuromi Hanga
Kovács Bertalan
Szuromi Luca
Viniczai Ferenc
Pataki Réka Dalida
Viniczainé Kovács Ildikó

N16
F21
N14
F18
N18
F45
N14
N40

06. 23.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
3.

Váltó OB Bajna
Kertész Anikó, Péley Dorottya, Kovács Filoména
Becze Rita, Vonyó Virág, Szuromi Luca
Pataki Réka, Viniczai Judit, Szuromi Hanga
Péley Domokos, Nagy Attila, Kazal Márton
Turcsánné Cseh Erzsébet, Kovács Bernadett, Viniczainé Kovács Ildikó
ifj. dr. Kovács László, dr. Pavlovics Gábor, Viniczai Ferenc
Kovács Róbert, Turcsán Gábor, Baumholczer Máté
Tóth Péter, Etlinger János, Kovács Bertalan
dr. Kovács László, Balázsy László, Ijjász István

N21
N18
N14
F20
N125
F125
F21
F18
F205

09. 07.
1.
1.
1.
2.
3.

Rövidtávú OB Szentendre
Viniczai Csenge
Szuromi Hanga
Kovács Bertalan
Szuromi Luca
Viniczainé Kovács Ildikó

N16
N14
F18
N18
N40

09. 08.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.

Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság Szentendre
Becze Rita, Vonyó Virág, Szuromi Luca
Pataki Réka, Viniczai Judit, Szuromi Hanga
Turcsánné Cseh Erzsébet, Kovács Bernadett, Viniczainé Kovács Ildikó
Kovács Róbert, Turcsán Gábor, Baumholczer Máté
Antal András, Antal Miklós, Vonyó Péter
Kertész Anikó, Kelemen Bernadett, Kovács Filoména
Viniczai Csenge, Kovács Borbála, Hamburger Ágnes
Viniczai Ferenc, Pataki Gábor, dr. Pavlovics Gábor

N18
N14
N125
F21
F21
N21
N16
F125
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10. 12.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

Országos Csapat Bajnokság Tázlár
Becze Rita, Szuromi Luca, Vonyó Réka Virág
Kazal Márton, Nagy Attila, Péley Domokos
Baumholczer Máté, Turcsán Gábor, Kovács Róbert, Vonyó Péter
Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
Péley Dorottya, Kovács Filoména, Viniczainé Kovács Ildikó
Kovács Barnabás, Ortmann András, Szuromi Áron
Gyenizse-Nagy Balázs, Ormándi Lázár, Szuromi Mátyás

N18
F20
F21
N14
N21
F14
F16

10. 13.
1.

Országos Egyesületi Váltó Bajnokság Tázlár
Turcsánné Cseh Erzsébet, Kovács Bernadett, Viniczainé Kovács Ildikó

N120

1.

Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Csenge,
Péley Dorottya, Szuromi Luca

Női

10. 19.-20
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

Országos Nappali Egyéni Bajnokság Salgótarján
Kovács Barnabás
Pataki Réka Dalida
Szuromi Luca
Viniczai Csenge
Szuromi Hanga
Szuromi Mátyás
Kazal Márton
Viniczainé Kovács Ildikó
Baumholczer Máté
Kovács Filoména

F14
N14
N18
N16
N14
F16
F20
N40
F21
N21

10. 25.-26.
1.
1.
1.
1.

Országos Egyetemi Főiskolai Bajnokság
Péley Domokos, Turcsán Gábor, Baumholczer Máté
Christina Maria Kasin, Kovács Filoména, Péley Dorottya
Baumholczer Máté
Péley Dorottya

Férfi váltó
Női váltó
F21
N21

10. 25.-27
2.
2.
5.
5.

Serdülő és Ifjúsági Európa Bajnokság Portugália
Pataki Réka Dalida
Szuromi Hanga
Szuromi Luca
Vinicai Csenge

N16 váltó
N16 váltó
N18 váltó
N16 (Váltó N18)

13.

PVSK VÍZILABDA SZAKOSZTÁLY - 2012/2013. ÉV EREDMÉNYE
OB I.
Pécsi Vízmű PVSK-Füszért
felnőtt
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IV. számú melléklet

RENDEZVÉNYEINK

A PVSK vezetése és szakosztályai által szervezett kiemelkedő rendezvények a 2013. évben:

PVSK atlétika szakosztály:
- 29. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny

PVSK férfi kosárlabda szakosztály:
- „Szamosi Nándor” Emlékverseny

PVSK judo szakosztály:
- Fenyő Kupa
- Misina Kupa

PVSK labdarúgó utánpótlás szakosztály:
- Bozsik labdarúgó torna
- több korosztályos terem-labdarúgótorna

PVSK női kosárlabda utánpótlás szakosztály:
- Párduc Panda Kupa
- Varga Ferenc Emléktorna
- Kenguru és Gyerek felkészülési torna

PVSK ökölvívó szakosztály:
- Horváth Géza Emlékverseny
- Pláza Kupa
- II. Harkány Kupa
- Ormánság Kupa, Drávaszerdahely

PVSK tájékozódási futó szakosztály
- Igaz Béla Emlékverseny
- Alpok Adria Mecsek Kupa Nemzetközi Tájfutó Verseny

PVSK vízilabda szakosztály
- Kinder +Sport Húsvét Kupa
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V. sz. melléklet

2013. évben a létesítményben elvégzett munkák, felújítások

A PVSK létesítményei:
PVSK Stadion

7622 Pécs, Verseny u. 11.

PVSK Csarnok

7622 Pécs, Verseny u. 2.

PVSK judo-, ökölvívóterem

7627 Pécs, Tildy Z. u. 27/a.

PVSK Sípálya

Mecsek északi oldala

Munkáink:
PVSK-sporttelep:
-

teniszpálya karbantartása, gyomtalanítása

-

szennyvíztárolók tisztítása, ürítése

-

atlétika pálya világítás rendszerében zárlat megszűntetése, izzók pótlása

-

létesítmény utcafronti kerítéselemeinek pótlása, betonozása

-

bejárati kiskapu illetve nagykapu újjáépítése, cseréje

-

beléptető rendszer kialakítása, sorompó üzembeállítása

-

stadion lelátó feljáró lépcsőinek betonozása, hiánypótlása

-

labdarúgó hordozható kapuk javítása, hálótartók pótlása

-

öltözőépület nyílászáróinak javítása, hiánypótlása

-

bírói öltözőben meleg vizes bojler felszerelése, bekötése

-

atlétika pálya dobókör hálótartó ajtók javítása, megerősítése

-

parkok elkorhadt tuskóinak kiszedése, füvesítés

-

stadion füves pálya kapuk előtti területének gyeptéglázása

-

stadion, illetve atlétika pálya locsolórendszerének fagytalanítása kompresszorral

-

3 db tuja ültetése, parkosított területen

-

stadion lelátó domboldalán lévő beteg, öreg fák kivágása

PVSK-csarnok:
-

csarnok esővíz csatorna pótlása, javítása

PVSK Küzdősport-centrum
-

dugulás elhárítása, csőrendszer mosatása
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VI. sz. melléklet

Pécsi Vasutas Sportkör
2013. évi Elnökségi ülések jelenléti ív összesítője
NÉV
Káldy József
Czerpán István
De Blasio Antonio
Dr. Dobay Gábor
Dr. Jillek Szabolcs
Lázár Lajos
Máté János
Molnár Géza
Dr. Papp Gábor
Dr. Tóth Bertalan
Összesen:

febr. márc.
Össz.
22.
14.
1
1
2
1
1
2
1
1
2
x
x
0
1
1
2
1
x
1
1
1
2
x
1
1
x
x
0
x
x
0
6
6

jelen volt: 1
nem volt jelen: x

NÉV
Vida János
Czerpán István
De Blasio Antonio
Dr. Hauser Tamás
Dr. Horváth Zoltán
Dr. Jankó Tamás
Dr. Jillek Szabolcs
Káldy József
Lázár Lajos
Máté János
Molnár Géza
Pál István
Dr. Rózsás Péter
Ruzsa Csaba
Dr. Simon Krisztina
Szegő László
Összesen:

ápr. máj. jún. szept.
18. 09. 27.
26.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
1
1
1
x
x
1
1
x
1
1
1
1
1
1
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
1
1
1
1
x
x
1
1
x
x
1
1
x
1
15
11
8
11

okt.
17.
1
1
x
x
1
1
1
1
1
1
x
1
1
1
1
12

VII. sz. melléklet

Pécsi Vasutas Sportkör
2013. évi Egyesületi Tanácsülések jelenléti összesítője
NÉV/SZAKOSZTÁLY
Czerpán István
Atlétika
Férfi kosárlabda
Férfi kosárlabda up.
Dzsúdó
Labdarúgó
Női kosárlabda up.
Női labdarúgó
Ökölvívó
Sí
Tájfutó

márc.
05.
1
1
x
x
1
1
1
1
1
x
1
8

márc.
19.
1
1
1
1
1
1
1
x
1
x
1
9

jelen volt: 1
nem volt jelen: x
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ápr.
15.
1
1
x
x
1
1
1
x
1
x
x
6

máj.
27.
1
1
1
x
1
1
1
x
1
x
1
8

szept.
26.
1
1
x
x
1
1
1
x
x
x
1
6

dec.
05.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
1
10

dec.
18.
1
1
x
1
x
1
1
1
1
x
1
8

összesen
7
7
3
3
6
7
7
3
6
0
6

nov.
21.
1
1

Össz.
6
6
1
5
2
3
5
5
5
5
5
1
4
4
4
4

1
x
x
1
x
1
x
x
x
1
1
1
x
8

