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AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 2014-BEN

Egyesületünk munkáját Alapszabályunk szerint az Elnökség vezette:
Társadalmi elnök:

Vida János

Elnök:

Czerpán István

Elnökségi tagok:

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

Felügyelő Bizottság: FB elnök: Dr. Gárván János, tagok: Erdős Tibor, Sági Zoltán
Könyvvizsgáló:

Gyurka László

2014-ben az elnökség hét alkalommal ülésezett, mely ülésekre alkalmanként meghívást kapott egyegy 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 2014-ben nyolc 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, a
tagdíjfizetés ellenőrzése, kommunikáció, beléptető rendszer működtetése, létesítmények használata,
valamint az egyesületi honlap állapota, szerkesztése.
Az egyesületi aparátus létszáma nem változott (1 fő elnök, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő bérszámfejtőadminisztrátor, 1 fő titkárnő, 1 fő adminisztátor).
Évről-évre nehezedett az egyesület gazdálkodása azzal, hogy a MÁV támogatás 2011-től folyamatos
csökkent, 2013-ra végül teljesen megszűnt. A SOSZ támogatása már 2011-ben megszűnt, az
Önkormányzati támogatás pedig stagnál. A 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.
Létesítményfejlesztés területén három éves halasztással megépült a nagyméretű műfüves
labdarúgópálya. Tavaly kezdődött meg a PVSK és az Önkormányzat összefogásával, valamint a
TAO segítségével elnyert pénzekből a Széchenyi István Gimnázium és a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskola tornaterme küzdőfelületének felújítása.
Továbbra is tervben van az öltözőépületünk tetőtérének beépítése, valamint a multifunciós
munkacsarnok megépítése. Mindkettő nagy lehetőség, és még nagyobb feladat.
A szakosztályok 2014. évi eredményessége az előző évihez képest visszaesett, a 2013. évi 58
bajnoki győzelemhez képest 2014-ben 39 született. Mindösszesen 117 dobogós helyezést szereztek
sportolóink a különböző korosztályokban, a Magyar Bajnokságokon.
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Bajnoki és nemzetközi eredményeink:
2014. évi bajnoki helyezések összesítője
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2014. évi nemzetközi helyezések összesítője
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NBI-es csapataink közül a férfi kosárlabda szakosztályunk a 7. helyen zárta a bajnoki évet, vízilabda
szakosztályunk pedig az előző szezonhoz viszonyítva három helyezéssel feljebb, a 10. helyen.
Női kosarasaink NBI/B csapata az előző évi 13. helyről a 7.-re jött fel, kadett csapata a 4., junior
pedig a 3. helyen végzett az országos bajnokságban. NBII-es női labdarúgóink a 7. helyre estek
vissza. Tájékozódási futóink az elmúlt tíz év során hét alkalommal ünnepelték a szakosztály első
helyezését, és az elmúlt két évben is csak minimális hátránnyal maradtak le a dobogó legfelsőbb
fokáról; ökölvívóink az 7. helyen; judosaink a 17. helyen zárták az országos pontversenyt.
Nemzetközi színtéren büszkék lehetünk Kovács Mária ökölvívónk a IX. Ökölvívó Európa Bajnokságon
elért aranyérmére, Szuromi Hanga tájékozódási futó Ifjúsági Európa Bajnokságon elért aranyérmére,
valamint Nagy Dorottya kosárlabdázónk sikeres szereplése az U17-es Világbajnokságon,
Csehországban (3. helyezés) és az U18 B divíziós Európa Bajnokságon, Romániában (1. helyezés)
valamint az Ifjúsági Olimpián (4. helyezés).
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A több éve tartó létesítményproblémára, a Verseny utcai csarnok felújítására még mindig nem
született megoldás, jelenleg is csak fűtési szezonon kívül

kosárlabdaedzések megtartására

alkalmas.
Judo és ökölvívó szakosztályainkra öt éven keresztül nagy terhet rótt Kertvárosban, a Tildy Zoltán
utcában küzdősport-centrummá alakított létesítmény bérletidíj-kötelezettsége. Az ökölvívók a
Mezőszél utcába költöztek, és a judosok is egy belvároshoz közeli

terembe helyezték át az

edzéseket.
A létesítménygondok ellenére egyesületünk – saját rendezvényein felül - évről-évre jelentős
sportesemények lebonyolításához biztosítja létesítményeit, 2014-ben például az alábbiakhoz:
− a Baranya Megyei Diáksport Tanács által szervezett több korcsoportos diákolimpiai versenyek,
megyei diákversenyek részére az atlétika pályát;
− a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, a Koch Valéria Gimnázium, az 500. sz.
Angster József Szakképző Iskola testnevelés érettségi gyakorlati részének lebonyolításához az
atlétika rekortán pályát;
− Városközponti Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskola testnevelés óráinak megtartásához az
atlétika rekortán pályát;
− a Vasutasok Szakszervezete által szervezett Vasutas sportnapra a kis műfeves pályát;
− a Mozdonyvezetők Szakszervezete által szervezett labdarúgó tornához az atlétika füves pályát;
− az Országos Vasutas Nap lebonyolításához az összes Verseny u. 11. szám alatti létesítményét
− az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Játékvezető Bizottsága megyei játékvezetői és ellenőri
tesztjének lebonyolításához az atlétika pályát valamint edzéslehetőséget a nagy műfüves pályán;
− a Veterán Kispályás Labdarúgó Bajnokság részére a kisméretű műfüves pályát;
− Labdarúgó Utánpótlás Bozsik torna atlétika és stadion füves pályákon
2014. december 18-án egyesületünk fennállásának 95 éves jubileumát ünnepelte a Laterum
Étteremben, melyen közel 200 korábbi és jelenlegi tagunk vett részt. A PVSK-nál végzett munkája
alapján a PVSK „aranygyűrű” kitüntetését és az ezzel járó örökös tagságot az Elnökség Horváth
László labdarúgónak, a „PVSK Tiszteletbeli Tagja” kitüntetést De Blasio Antonio, Debreceni Eszter,
Dr. Teszler Sándor, Kisgéczi László, idősebb Mintál Tibor és Leikauf Tibor részére adományozta. A
jubileumi közgyűlésre „Mindörökké vasút” címmel könyvet jelentettünk meg, mely feldolgozta a helyi
média egyesületünk első 50 évére vonatkozó legfontosabb történéseit.
Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan eredményes működésünkhöz nélkülözhetetlen támogatást nyújtott
PMJV Önkormányzata, a Magyar Állam illetve a szakszövetségek TAO támogatása, ezen kívül
számtalan társadalmi munkás és szép számú szponzor.
A PVSK 1200 fős taglétszámával, 12 szakosztályával, eredményeivel a város legsikeresebb és a
régió egyik 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

Vezetőségi tag:

Raus Károly

Edzők:

Raus Károly
összetett és ugrások (16 fő)
Freier Balázs
közép- és hosszútávfutás (22 fő)
Nagy Ákos
dobó számok (8 fő)
Katits Kálmán (társadalmi m.) Dr. Stefanovics Ágnes kalapácsvetés
Petrovics Péter (június 30-ig) rövidtáv (8 fő)

Igazolt versenyzői létszám: 55 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 30. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny megrendezése jelentette, melyen
részvételi csúcs született (1056 fő nevező) és a rendezés is kiválóra sikerült. A bevételből ebben az
évben tartalék is maradt.
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, sőt már a szakadás is 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, kondicionáló teremmel nagy előrelépést jelentene szakosztályunknak.
A MASZ már 2013 évben megszüntette az országos bajnoki a pontversenyt, de a saját értékelése
szerint a terület legeredményesebb szakosztálya 2014 évben is a PVSK Atlétikai Szakosztálya lett.
Mindegyik országos bajnokságon részt vettünk. A versenyeztetés azonban nem volt mindig
megfelelő. Például voltak olyan versenyzők, akik a két napos versenyeken csak az egyik napon
indultak el, holott másnap is voltak olyan versenyszámok, melyeken helyezettek lettek volna.
Petrovics Péterrel nem kötöttünk június után szerződést, mert a rábízott feladatokat nem teljesítette.
Raus Károly csoportja év végére jelentősen megfogyatkozott, heten maradtak. Legeredményesebb
versenyzője, Czuth Réka az USA-ban tanul tovább. Eredményeségben csak akkor tud előbbre lépni,
ha újabb versenyzőket szerez a csoportjába.
Katits Kálmán társadalmi munkában foglalkozott Dr. Stefanovics Ágnessel, aki az Orvosi
Világjátékokon lett első helyezett súlylökésben és kalapácsvetésben.
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Freier Balázs csoportjából Bene Barnabás emelkedett ki, aki az egyetlen felnőtt bajnoki címünket
szerezte (5000m-en). Dér Andrea a szenior világbajnokságon szerzett 4. helyezést 1500 m-en.
Szabó Tünde eredményei kivánkoznának az élre , mivel maratoni futásban 4 mp-re megközelítette az
olimpiai szintet, azonban a versenyei öncélúak voltak és országos bajnokságokon el sem indult.
Külön említést érdemel a szövetség által megszüntetett megyei szövetségek helyett létre hozott
területi szövetségek szerepe. A Somogy, Tolna, Baranya megyék területi központja Bonyhád lett. A
területi szövetségek versersenyeket csak fedettpályán rendeznek, de a megyei szövetségek
megszűnésével a megye bajnokságokra már csak a diákolimpiákon van lehetőség.
Ugyanakkor visszaélnek a területi központ lehetőségével, mert Bonyhádra csalogatják
versenyzőinket. (Kemenes Ákos, Siménfalvi Nikolett, Schwara Anna, Kersesztes Réka, Czuth Réka)
Az alulról építkezés elvét követve 3-4 év után már eredményekben is meglátszott az elképzelésünk.
Saját nevelésű, Pécsen tanuló, és edzőink irányításával dolgozó sportolók alkotják a versenyzői
gárdát.
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 Kárpáti Enikő,
Otternbrein Laura, Szemes Máté és a még gyerekkorú Tegzes Kata 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 és a juniorok között Horvát Kármen három alkalommal képviselte válogatatott
viadalon egyesületünket, de még Kardos Ábelt, Nagy Dánielt, Szigeti Dalmát, Dudás Mátét,
Hrakovszky Martint, Geisz Andrást és Papp Attilát is meg kell említeni.
Gazdasági szempontok:
A szakosztály költségvetési tervezete tartható volt 2014-ben. A megemelkedett tagdíj, a Sport XXI
Műhelytámogatás, a MASZ műhelytámogatásai, az új pénzdíjazásos CSB, az Önkormányzati
támogatás és a Pécs-Harkány Országúti Futóverseny bevételeinek köszönhetően stabilizálódott az
anyagi helyzetünk.
A tagdíjfizetés nem mindenkinél volt rendben. Sokan később rendezik csak a tagdíjukat. Gazdasági
célkitűzésünk: új szponzorok megnyerése és a Pécs-Harkány Futóverseny minél színvonalasabb
megrendezése.
Célkitűzések:
- Az országos bajnokságokon való eredményes szereplések, a pillanatnyi versenyzői állomány
eredményesebb szerepeltetése, valamint Bene Barnabás és Szabó Tünde olimpiai
felkészülésének a biztosítása;
- több utánpótláskorú versenyző eredményes szerepeltetése a felnőtt bajnokságokon;
- az atlétikai pálya szereinek pótolása;
- az atlétikai pálya hibáinak javítatása;
- a szakosztály egyen felszerelésének megoldása;
- futófolyosó tervezése;
- költségvetés szerinti gazdálkodás.
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzata, NSI, Magyar Atlétikai Szövetség, 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.
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FÉRFI KOSÁRLABDA-SZAKOSZTÁLY
Működteti:

PVSK Marketing és Hirdetésszervező Kft.

Tulajdonosok:

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

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
Juhász Olivér
Földi Sándor
Moosz Milán

felnőtt korosztály
felnőtt korosztály-másodedző,
U23-as korosztály, B-csoport edző
U23-as korosztály, B-csoport másodedző (2013/14)
U21-es korosztály, B-csoport másodedző (2014/15)
U18-as korosztály edző (2014/15)
U18-as korosztály másodedző (2014/15)

Igazolt versenyzői létszám: 2013/2014-ben 28 fő, 2014/2015-ben 43 fő
Szakmai értékelés:
A PVSK-Marketing Kft., az egyesülettel kötött szerződés valamint az MKOSZ versenykiírásai alapján
a 2013/2014-es szezonban az NB I A-csoportos felnőtt, az U23-as, valamint U23-as korosztályú
felnőtt B-csoportos, a 2014/2015-ös szezonban az NB I A-csoportos felnőtt, az U23-as korosztályú
felnőtt B-csoportos, az U21-es és az U18-as korosztályos bajnokságban induló csapatokat
működtette. A további utánpótlás-korosztályok a PVSK Férfi Kosárlabda Utánpótlás Szakosztály
színeiben tevékenykedtek a beszámolót érintő 2014. évben.
NBI. A-csoportos eredményeink:
Felnőtt, NBI A-csoportos csapatunk, a Pécsi VSK-PANNONPOWER 2014 első felében, azaz a
2013/2014-es bajnokság meghatározó részében kiemelkedő teljesítményt nyújtva érte el a szezon
elején kitűzött célt, azaz a rájátszásba kerülést. A csapat számára sok nehézséggel (sérülések,
végjátékbeli egy dobáson múló vereségek) induló szezonban januártól fordulat állt be. Csapatunk
nem torpant meg a nehézségek ellenére sem, és januártól úgy vágott neki minden mérkőzésnek,
mintha új bajnokság kezdődött volna számunkra. A kitartás és küzdés meghozta eredményét, a
középszakaszban már meglepetéscsapatként tekintett a kosárlabda társadalom a Pécsi VSKPANNONPOWER-re, hiszen a Csirke Ferenc vezette pécsi csapat erejéhez mérten bámulatos
mutatókkal menetelt a legjobbak közé.
Az alapszakasz végére keresztszalag szakadást szenvedett csapatunk egyik meghatározó játékosa,
Kovács Péter, aki a folytatásban már nem segíthette társait, így Délity Bencével bővítettük a
játékoskeretet. Csapatunk az alsóházi középszakaszban aztán folytatta szinte megállíthatatlan
menetelését, 10 győzelemmel és mindössze egy vereséggel jutottunk tovább, így a 7. helyről az
Atomerőmű SE ellen léptünk pályára a rájátszásban.
Az eredményes szereplés ismét a Lauber Dezső Sportcsarnokba csábította a szurkolókat, a szezon
kezdetén ingadozó, kicsit visszaeső nézőszámhoz képest a középszakaszban rendre megteltek a
lelátók. Nem csak látványos, fordulatokban gazdag, izgalmas mérkőzésekkel, hanem számos sikerrel
is kiszolgálta csapatunk a lelkes közönségét, amit szurkolóink egyre erőteljesebb bíztatással
viszonoztak. A play offban már idegenbe, Paksra is sok pécsi kísérte el csapatunkat az újabb közös
siker, a meglepetés reményében. A bajnokaspiráns ellen azonban már a papírforma érvényesült, az
Atomerőmű SE ellen az első mérkőzésen kis híján sikerült meglepetést szereznie csapatunknak, de
végül három vereséggel búcsúztunk a 2013/14-es szezontól.
A Pécsi VSK-PANNONPOWER NB I. A csoportos csapatának magját a 2014/15-ös bajnoki évadban
továbbra is Halász Ákos, Délity Bence, Veljko Budimir, Bíró Olivér, Somogyfoki Szabolcs, Bödör
Bence és Anthony Nelson alkotják. Az érkezők között Horti Bálint, Harazin Tamás center poszton,
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Martin Pahlmblad pedig bedobóként erősíti az együttest. Rajtuk kívül fiatalokkal egészült ki a keret,
Czukor Bence, Pongó Marcell és Sértő Ádám olyan tehetséges, de még nem kiforrt játékosok, akikre
a jövőben építhet csapatunk.
A felkészülési időszak zárultával viszonylag nehéznek mondható sorsolás szerint kezdte meg a
bajnokságot a PVSK-PANNONPOWER. Az első fordulókban szoros meccsen vereséget szenvedtünk
a Pakstól, majd két idegenbelin, Kecskeméten és Nyíregyházán kaptunk ki. Ezt követően már jobb
eredményesség jellemezte csapatunkat, sorozatban négy mérkőzést nyertek Csirke Ferenc
tanítványai, s három olyan vereségbe futott bele a csapat, ami mindössze egy dobáson múlt. A
balszerencsés végkimenetelek ellenére nézőszámunk stabil maradt, szurkolóink is látták már szezon
első felében, hogy benne rejlik csapatunkban az extra teljesítmény, a bravúrok lehetősége, hiszen a
jóval esélyesebb csapatok ellen is végletekig kiélezett csatákat vívtunk. A szoros vereségek mellett a
győzelmek is gyűltek, a csapat egységét és azt abban rejlő erőt pedig idegenbeli győzelmek is
fémjelezték. Sikerült kiharcolnia a csapatnak az első kör végére a 6. helyet a tabellán, ami egyben a
Zsíros Tibor Magyar Kupán való részvétel lehetőségét is jelentette!
Utánpótlás eredményeink, 2013/2014-es szezon (második fele)
A Pécsi VSK-PANNONPOWER U23 csapatának eredményei: U23-as csapatunk, a bajnokság
alapszakasza során a 2013/2014-es szezonban nem tudta kiharcolni a továbbjutást. A játékoskeret
jelentősen átalakult a tavalyihoz képest, többen szezon közben tértek vissza a PVSKPANNONPOWER utánpótlásába. Az U23-as korosztályos játékosok jelentős része több fronton is
megméretteti, megmérettette magát. Halász, Bíró, Bödör és Somogyfoki rendszeresen szerephez
jutott a felnőtt csapatban is, és a B-csoportban is, az U23-as mérkőzéseken kevesebb szerepet
vállaltak, ami nyilvánvalóan megmutatkozott az eredményességen is. Azonban így lehetőséghez
juthattak a fiatalabb játékosok, egy számukra kellőképp erős ligában, ami egyértelműen a
fejlődésüket szolgálta. A többség hozzáállása kifogástalan volt, érezhetően akarták fejleszteni
tudásuk és ezt szorgalmas edzésmunkával és rendszeres mérkőzésekkel meg is tették.
A bajnokság során nem számlálhattunk sok győzelmet, szerkezetileg még további előrelépésekre van
szükség a jövőben. Irányító poszton jelenleg nincs olyan játékos, aki képes lenne Halász Ákost úgy
helyettesíteni, hogy az a teljesítményben ne jelentsen jelentős visszaesést. Sok a fiatal, rutintalan
kosárlabdázó az U23-as keretben, így elsődleges célunk nem is az eredményesség megőrzése,
sokkal inkább a játékosok fejlesztése, képzése volt.
A PVSK-Kronosz Kiadó csapatának eredményei: U23-as korosztályú, NBI B-csoportos csapatunk, a
PVSK-Kronosz Kiadó újoncként mutatkozott be a magyar bajnokság B-csoportjában. A csapat
elsősorban azzal a céllal indult el a B-csoportban, hogy azon fiatal játékosaink, akik már az Acsoportban is epizódszerepekhez jutnak, kemény, rutinos ellenfelek elleni csatákban bővíthessék
meccsrutinjukat, valamint hogy az U23-ban a rátermettségüket és motiváltságukat bizonyító
játékosaink saját bőrükön tapasztalhassák, mely szintre kell mielőbb eljutniuk, valamint, hogy már
majdnem kész játékosokként ne okozzon már számukra gondot a későbbiekben, hogy rutinosabb,
erősebb ellenfelek ellen kell bizonyítaniuk.
Az első mérkőzésen igazi meglepetést tudott okozni a csapat, Czigler László tanítványai példaértékű
hozzáállással, nagy bizonyítási vággyal felvértezve legyőzték a Győr csapatát. A lendület a
Veszprém ellen még kitartott, a folytatásban azonban több erős ellenfél elleni harcba is beletört a
bicskánk. Ekkortól már párhuzamosan több fronton is helyt kellett állniuk játékosainknak, a fokozott
terhelés pedig rövidtávon az eredményesség kárára volt. Azonban a befektetett munka minden
bizonnyal megtérül a jövőben, hiszen játékosaink olyan tapasztalatokkal gazdagodtak ezek során a
meccsek során, amit semmilyen más módon nem tudtak volna megszerezni. Fiatal kosárlabdázónk
számára amennyire nehéz feladat volt feldolgozni a kudarcokat, olykor tetemes különbségű
vereségeket, annyira motiváló volt, hogy olyan játékosok, legendák ellen próbálhatták ki magukat,
mint Kálmán László, vagy Bódi Ferenc. Azon játékosaink, akik A-csoportos engedéllyel is
rendelkeznek, de ott kevesebb szerep jut nekik, a B-csoportos küzdelmek révén meccsrutinra tettek
szert, és fiatal koruk ellenére elkezdték megtanulni azt is, hogy náluk fiatalabb társaikat miképp tudják
segíteni. Azok, akik az NB I-ben valóban újoncnak számítottak, illetve akik számára az A-csoportos
szereplés még csak távlati terv, kiváló lehetőséget nyújtott ez a szezon, hogy egy keményebb,
nehezebb bajnokságban tapasztalják meg az elvárásokat. Mivel Halász Ákos a felnőtt csapatban
fontos szerepet vívott ki magának, a B-csoportos és U23-as csapatok mérkőzésein kevés alkalommal
lépett pályára, a szerkezeti nehézségek így a B-csoportban még erősebbek voltak, mint az U23-ban.
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Délity Bence érkezésével erősödött a keret, irányító poszton is szerepet tudott vállalni a bedobó,
ezzel is segítve új csapatát.
Az alapszakaszban 5 győzelemig jutó csapatunk a 10. helyen zárt nyugaton, így a keresztbejátszás
során a 17-24. helyek közül a lehető legjobbért kellett megküzdeniük a fiataloknak. A feladatot
eredményesen hajtották végre, noha idegenben az Óbuda és a Tiszaújváros is nagy falatnak
bizonyult, a keresztjátékban 8-ból 6 mérkőzést győzelemmel zártak Czigler László tanítványai. A
sikeres finishez az is hozzájárult, hogy azok a játékosok is kivették a részüket a csatákból, akik már
A-csoportban is letették névjegyüket.
A szezon végén 11 győzelemmel és 19 vereséggel a 19. helyen zárt csapatunk a szintén 11-19-cel
záró Győr mögött.
2014/2015-ös szezon (első fele)
Az elmúlt szezontól eltérően a 2014/15-ös szezonban az utánpótlás bajnokságok struktúrája
valamelyest megváltozott. U23-as korosztály helyett U21-es korcsoporttal zárul az NB I-es bajnoki
rendszer alatt álló utánpótlás paletta, az U21-es csapatokban azonban mérkőzésenként két túlkoros
játékos nevezhető. NB I. B csoportban U23-as korosztályú csapatunk idén is indulási jogot kapott,
azaz utánpótláscsapatként a PVSK-Kronosz Kiadó továbbra is részt vehet a második vonalbeli
bajnokságban, ezzel biztosítva a lehetőséget a játékosoknak, hogy a korosztályos bajnokságnál
erősebb ellenfelek ellen pallérozhassák magukat.
Ezen felül a PVSK-Marketing Kft. a 2014-2015-ös szezonban U18-as korcsoportú csapatot is indított
a junior bajnokság keretein belül, valamint a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség Egyed Mihály
Megyebajnokság versenyrendszerében. A U18-as korosztály integrálása a PVSK-Marketing Kft. által
versenyeztetett csapatok közé lehetővé tette, hogy még nagyobb rálátásunk legyen az utánpótlásképzés felsőbb ágaira, és a legtehetségesebb középiskolások is részesülhessenek abban a
lehetőségben, hogy amennyiben rátermettségüket bizonyítják, felsőbb korosztályokban is
kipróbálhassák magukat. Hisszük, hogy az átjárás, a felfelé játszás lehetősége inspirálóan hat a
fiatalokra, akik így még elkötelezettebben folytatják majd a sportot a középiskola után.
A Pécsi VSK-PANNONPOWER U21 csapatának eredményei: Ahogy a tavalyi szezon folyamán, úgy
az idei évadban is jelentős játékosmozgás figyelhető meg az érettségit követő korosztályban. Nem
könnyű feladat a kosárlabda-karrierben nem biztos, de tehetséges fiatalokat az egyetemi
tanulmányaik mellett a versenyszerű sportra nevelni, az ezzel járó életforma folytatására hangolni. Az
egyre szélesedő kosárlabda-spektrumot így természetesen a szakmai háttér további fejlesztésével
szeretnénk a fiatalok számára vonzóbbá tenni, hogy ők is érezzék, Pécsett érdemes kosárlabdázni. A
fiatalokat Czigler László mellett az idei évtől Juhász Olivér edzi. Az edzőpáros jól kiegészíti egymást
a kosárlabdázók képzésében; míg Czigler a taktikai képzést és a centerek fejlesztését helyezheti
előtérbe, Juhász Olivér segítségével a játékosok labdakezelése, labdabiztossága fejlődött szemmel
láthatóan. Molics Bálint pályaedzőként a játékosok ügyességét, erőnlétét fejleszti.
Hogy jó ösvényen haladunk, az is bizonyítja, hogy egyes tehetséges fiatalok immár nem az egyetem
miatt választják a pécsi kosárlabdát, hanem a PVSK-Marketing Kft. által biztosított lehetőségek miatt
választják Pécs városának egyetemét! Így csatlakozott csapatunkhoz két meghatározó játékos,
Czukor Bence és Földes Dániel is, de hasonló okok vezérelték az U18-as korosztályban élen járó
Krnjajski Borist és Dragasevic Veljkot is.
Az előszezon elsősorban az egyéni készségek fejlesztéséről és a kondicionális fejlesztésről szólt,
majd szeptember végétől már a bajnokságok, a mérkőzések kerültek a középpontba. A szezon
kezdetén U21-es csapatunk számos sérüléssel küszködött, de folyamatosan bővülő keretünk révén
az eredményességre nem volt okunk panaszkodni. A fiatalok a bajnokság első körét 7 győzelemmel
és 5 vereséggel zárták, ezzel a középmezőnybe sorolva magukat. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a fiatalok jelentős része az U21-es bajnokság mellett az NB I. B csoportjában is rendre pályára
lép, és többen is akadnak, akik emellett vagy a felnőtt csapatnál kapnak epizódszerepeket, vagy az
U18-as csapatban meghatározó játékosok.
A PVSK-Kronosz Kiadó csapatának eredményei: Az NB I. B csoportjában induló U23-as korosztályú
csapatunk számára nem indult kedvezően a bajnoki évad, rendre szoros mérkőzéseket játszott a
Czigler László vezette együttes, de sorra vereséggel zárultak ezek az összecsapások. November
végére, decemberre alakult ki a stabilitás, néhány sérült felépült, az új játékosok beépültek a
csapatba, összecsiszolódtak a fiatalok, s ez már az eredményeken is megmutatkozott, a Falco, a
SMAFC és a Vasas csapatát legyőzve javította a mérlegét a PVSK-Kronosz Kiadó.
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A Hepp Kupa sorozatban az első körben könnyedén aratott győzelmet csapatunk Kaposváron a
Tigris KK ellen, a sorsolás azonban számunkra kedvezőtlenül alakult a folytatásban. A második
mérkőzésünket az NB. I. B csoportjának címvédője ellen játszottuk, a B-Beton Bonyhádi KSE pedig
magabiztosan gyűrte le a PVSK-Kronosz Kiadót, amely így búcsúzott az egyenes kieséses rendszerű
Hepp Kupa sorozattól.
A PVSK-PANNONPOWER U18 csapatának eredményei: A 2014/15-ös szezonban a PVSKMarketing Kft. U18-as korosztályban is indított csapatot. Ezt a csapatot egy szaktekintély, Földi
Sándor edzi, az ő munkája hidat képez a teljes utánpótlásunkkal. A részben PVSK nevelésű
fiatalokból, részben toborzott tehetséges és lelkes fiatalokból álló csapat a Fiú Regionális Junior
Bajnokságban 6 győzelmet és 2 vereséget szerzett a 2014-es év zárultáig. A játékos fejlesztése
érdekében a számos egyéni és csoportos edzés mellett a meccsrutin növelése érdekében a csapatot
neveztük az Egyed Mihály Baranya Megyei Férfi Bajnokságba is, ahol további 2 győzelemmel és 2
vereséggel, valamint felnőtt, rutinos játékosok elleni játékpercekkel gazdagodott a csapat.

Az egyes korcsoportokban játékengedéllyel rendelkező játékosok száma:
szezon
2013/2014

2014/2015

bajnokság/korcsoport
NB I. A-csoport (felnőtt)
NB I. B-csoport (U23)
Morgen F. Emlékbajn. (U23)
NB I. A-csoport (felnőtt)
NB I. B-csoport (U23)
Morgen Ferdinánd B. (U21)
Fiú junior (U18)

játékos
17
18
20
12
20
21
18

edző
Csirke Ferenc
Czigler László
Czigler László
Csirke Ferenc
Czigler László
Czigler László
Földi Sándor

másodedző
Czigler László
Vertetics István
Vertetics István
Czigler László
Juhász Olivér
Juhász Olivér
Moosz Milán

Gazdasági szempontok:
Évről évre törekedünk arra, hogy a lehető legmegfontoltabban gazdálkodva stabilizáljuk a pécsi
felnőtt férfi kosárlabda helyzetét. Elmondható, hogy országos szinten is az egyik legszolidabb
költségvetésű csapatok közé tartozunk, ennek ellenére a szakmai célkitűzéseink közel sem utalnak
megalkuvásra, évről-évre ütőképes csapat kialakítására törekszünk, ezt bizonyítják a korábbi
években elért sikereink is. A társasági adóból látvány csapatsportokra fordítható forrásoknak
köszönhetően az utánpótlás bázisunk újáépítése és megerősítése realizálható célkitűzésünk, amin
keresztül szeretnénk a biztos alapokat hosszútávon megteremteni és garantálni a felnőtt csapat
számára.
Az elmúlt években a Kft. gazdasági helyzete csekély mértékben, de folyamatosan javult. A korábbi
években felvett hitelek visszafizetése nagyon komoly anyagi terhet jelent a Kft.-nek, ezáltal
folyamatos likviditási problémákkal küzdöttünk és küzdünk továbbra is. Annak ellenére, hogy a
gazdálkodás előre tervezett, jól átgondolt és takarékos volt, hiányállományunk a 2014–es évben is
javuló tendenciát mutat.
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: Pannon Hőerőmű Zrt., Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsi
Vasutas Sportkör, MKOSZ, GPC Kft. , Terra21 Kft., Magyar Telekom, T-Systems, Matro Kft., Errea
Sport, Kronosz Kiadó, Mecsek Füszért Zrt., GIENGER Pécs Kft., Duplex Rota Kft., Brill 2000 Kft.,
Mecsekerdő Zrt., Hajdú Clean Kft., DODI-VILL Kft., Treszner Kft., Pécsi Sörfőzde, Diacell Kft.,
Giovanni Pizzéria, Aranygaluska Étterem, Xavér Étterem, Grappa Pizzéria, Enoteca Corso Étterem,
Danubius Hotels Zrt., Flekken Étterem, Szent György Hotel, Capri Cukrászda, Travel 4 You Kft.,
Fotoplus Kft., LDSZ Kft., Szoció-Gráf Intézet, 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., Papír Centrum Kft., Lex-vero Kft., Szilasi Commer
Gumiszervíz, Zsolnay86 Autómosó, EuWinner Kft. Paulus Café, Piccola Perla Étterem, Arbasüt,
Qualysoft SME Kft., Aquainvest Kft., Új ház centrum – Léta-Ker Kft., Mecsek Fitness, Barta Bt.
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FÉRFI KOSÁRLABDA
UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályvezető:

Máté János

Tagok:

Czigler László, Mintál Csaba, Pál István

Szakmai stáb:

Sági Zoltán
Földi Sándor
Vertetics István
Hollós Dániel
Rab Gyula
Poronyi Péter
Mintál Csaba
Szabó Gergely
Juhász Olivér
Stranszky Bettina
Bernáth Miklós
Russay Olivér
Resz Dániel
Moosz Milán
Szemere Mária
Szablya Zita
Köves Enikő

technikai vezető
szakmai igazgató
edző (U16)
edző (U16)
edző (U14)
edző (U14)
edző (U 12 „A”)
edző (U12 „B”-U10-U8, Jurisics)
edző (U11 „A”)
edző (U11 „B”, U8, Szentlőrinc)
edző (U10 Mezőszél)
edző (U8 Mezőszél)
edző (U10-U8, TVT-Illyés)
edző (U10, Kovács Béla)
edző (U8 Kovács Béla) MKOSZ, Dobd a kosárba program
edző (U10, Árpád)
edző (U8, Árpád) MKOSZ, Dobd a kosárba program

Versenyzői létszám: 230 fő, ebből 80 fő igazolt. Az U16 korosztálytól felfelé 2014. évtől kezdve a
PVSK-Marketing Kft. versenyezteti a sportolókat.
Szakmai szempontok:
Csapatok, edzések: Összesen 6 csapatot indítottunk az MKOSZ által szervezett bajnokságokban
(U16, U14, U12 A, U12 B, U11 A, U11 B), és 7 partneriskolában működtetünk előkészítő csoportokat
(U10, U8). Az előkészítő csoportok számára az adott iskolákban bérlünk termet heti 2-3 alakalommal,
a versenyző korosztályok számára pedig az alábbi helyszíneken, csapatonként heti 5, azaz 25
edzéslehetőséget biztosítunk: (Széchenyi István Gimnázium, Nagy Lajos Gimnázium, 500-as SZKI,
TVT Ált. Isk., Illyés Ált. Isk. Árpád Gimnázium és Ált. Isk., Miroslav Krleza Gimnázium és Ált. Isk.,
Gandhi Gimnázium, Anikó Utcai Ált. Isk., Zipernovszky SZKI, PTE-ÁOK, Professors Gym, FitneXX)
A szakosztály 2011-es megalakulása óta igen komoly fejlődésen ment át. A versenyzői és edzői
létszám megtöbbszöröződött. Két szakedzővel bővült a szakmai stáb, Földi Sándor szakmai
igazgatóként, míg Juhász Olivér U11-es edzőként csatlakozott szakosztályunkhoz. Vertetics István
családi okok miatt 2014. decemberében hazautazott, a szezon hátralévő részére egy fiatal saját
edzőnket, Moosz Milánt bíztuk meg. 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) célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkettő alapvetően fejlesztő és nem minősítő
jellegű.
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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 rendszeres időközönként továbbképzést tartunk.
Edzőink közül a gyakorlottabbak, illetve neves külső szakemberek a képzési tervünkhöz igazodva
bemutató edzéseket tartanak, amelyeket megvitatunk, elemzünk. A továbbképzők anyagát
archiváljuk. 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, Goran Miljkovics segítette
munkánkat, majd 2014 júliusától Földi Sándor vette át ezen terület irányítását. 2014. szeptemberében
második alkalommal szerveztük meg az országos szakszövetség által akkreditált, nemzetközi
felkészülési tornával egybekötött edzőképzőt. Az MKOSZ versenyrendszerében még nem szereplő
U10-U8 korosztályú gyerekek számára harmadik éve rendezzük a lány szakosztállyal közös PVSK
Párduc-Panda Kupát. 2014. júniusában második alkalommal hoztuk össze a teljes PVSK kosárlabda
utánpótlást nagyszabású szezonzáró rendezvényünkön, a PVSK Kosárünnen, ahol több száz gyerek
és szülő vett részt a programokon a Lauber Dezső Sportcsarnokban. 2014. júniusában kétszer egy
hetes napközis kosárlabda élménytábort szerveztünk ,ahol közel 170 gyerek vett részt.
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 a szakosztály működtetésének alapját képezik. A pályázati források mellé
szükséges önrészt a tagdíjak nem fedezik, szükség van más forrásból származó bevételekre is,
melynek egyik lehetséges alternatívája a PVSK Férfi Kosárlabda Utánpótlásért és Tömegsportért
Alapítványba befolyó SZJA 1%-ból és egyéb befizetésekből származó bevételek növelése. Hatalmas
eredmény, hogy a 2014/2015-ös 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.
Enyhítette a létesítmény problémákat, hogy sikerült megvalósítani a Széchenyi Istvn Gimnázium
tornatermének felújítását, és további előrelépést jelenthet, a Zipernovszky Károly Szakközépiskola,
valamint az Árpád Fejedelem Gimnázium tornatermének 2015-re tervezett felújítása. A hosszútávú,
megnyugtató megoldást azonban saját munkacsarnokunk elkészülése jelenti majd. Mindezen
beruházásokra elnyert TAO-s keret van.
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DZSÚDÓ-SZAKOSZTÁLY
Szakosztály elnök:

Molnár Géza

Szakosztály vezető:

Kersics Antal

Tagok:

Dr. Garadnay Kinga, Karlóczy Róbert, Móritz Péter, Dr. Mójzes Jenő,
Varga Gábor

Taglétszám: 129 fő (25 fő felnőtt, 2 fő junior, 6 fő ifjúsági, 8 fő serdülő, 38 fő diák, 50 fő ovis)
A szakosztály vezetősége 2014-ben 4 alkalommal ülésezett, azon kívül az éves saját rendezésű
programok tervezésében és kivitelezésében is részt vett, mint pl:
- Farsang, jelmezverseny
- Gyereknap, tűzoltó bemutató
- 95 éves a PVSK pogram keretében megrendezett 2014. évi Misina Kupa
- az elektronikus oldal kezelése
- Eredmények rögzítése
- Videók, képek stb…
2014. elején a Pécs, Tildy Z. út 27-ben található teremben kezdte az edzéseket a szakosztály,
februártól a belvárosban, a Kálvin u. 6-ban is indult egy csoport. A két terem felőrölte a szakosztály
energiáit, ezért június 16-tól egységesen a belvárosi új létesítményben folytatta a munkát, mely
központilag jó helyen van, tömegközlekedési eszközökkel is könnyen megközelíthető és jó
adottságokkal rendelkezik reklámfelületek kiadására. (Sajnos az erőfeszítések ellenére eddig nem
sikerült kihasználni ezen adottságát teremnek.)
Szakmai értékelés:
2014-ben négy Magyar Bajnoki elsőséggel büszkélkedett szakosztályunk: Kenyeres Anna, Kozma
Gyula, Pál Alexa, Kersics Antal.
Kersics Antal a Prágában megrendezett Masters – Senior Európa Bajnokságon 2. helyen végzett a
+100 kg-os súlycsoportban. A Csoport Bajnokságok sorozatában Diák korcsoportban 3., a felnőtt férfi
és női csoport – II. osztályban - az 5. helyen végzett. Kersics Dávid és Mohácsi Szandra indult a
GRAND PRIX VILÁGKUPÁN.
Segítjük és együtt működünk a fogyatékkal élő sportolók programjával; versenylehetőséget
biztosítunk számukra.
A város peremén működő iskolákból igyekszünk felkutatni a tehetséges sportolókat. Ennek
leghatékonyabb megvalósítása a gyerekek közvetlen kapcsolatba hozatala a küzdősporttal, ezen
belül a judoval. Ez előre egyeztetet időpontban, tudatos tervezést követően valósul meg az
intézmények, valamint civil szervezetek által létrehozott rendezvényeken.
Az iskolai program kibővült, a Bártfa Utcai Általános Iskola mellett már a Pécs Vasas-Somogyi
iskolában is rendszeres oktatás folyt. Az alkalmi testnevelés bemutató óráink egyfajta havi rotációban
történik az iskolák programjához igazodva.
Az iskolai judo oktatásban részt vevő gyerekek részére is szervezünk programokat. A PVSK
judosainak kvalifikációs felépítése a versenysportba integrálás érdekében.
Házi versenyeken (Nyuszi Kupa, Gyermeknap Kupa, Októfeszt Kupa, Fenyő Kupa) a gyerekek érem
díjazásban részesülnek ismerkednek a bírói vezényszavakkal, kvalifikálják magukat a regionális
versenyekre. Regionális versenyeken (Barcs, Nagyatád, Mohács, Pécs, Nagykanizsa) megszerzik
meg az indulás jogát a sportolók az országos versenyekre (Országos Bajnokság, Magyar Kupa,
Diákolimpia, Atom Kupa, valamint a Serdülők részére megrendezésre kerülő Európa Kupa).
Szakosztályunk ezen versenyprogram felépítésével lehetőséget biztosít azon sportolók számára, akik
szorgalmuk, tehetségükkel kitűnnek társaik közül.
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Már tradícióként részt veszünk az orvosi egyetemen, ,,Egészség megőrző” program keretében
megrendezésre kerülő küzdősport gálán. Iskolák, óvodák gyereknapi sportágismertető programjaiban
is bemutatókat szervezünk. A horvát iskolákkal jó kapcsolatot ápolunk, Eszék és Pozsega város
judokái részt vesznek az általunk, mi pedig az általuk megrendezésre kerülő versenyeken.
A PVSK Judo terme a hivatalos Regionális Edzés Központ, amelyben a régióban működő
szakosztályok kiírt vagy előre megbeszélt időpontban és programban vesznek részt. Sajnos a régió
edzői nem mindig élnek ezen lehetőséggel.
2014-ben is törekedtünk a PVSK szakosztályaival együttműködni, a ,,judo esések iskolája” program
keretén belül a kosárlabdázók és a tájfutó sportolók is velünk mozogtak.
Általános szakmai feladataink:
- a versenyzők kiemelt oktatása,
- sport mozgáskultúra oktatása, a sportos életmód népszerűsítése, bemutatók tartása
- rendezvények és táborok szervezése,
- részvétel sporttal kapcsolatos rendezvényeken
- ismeretek átadása, példaértékű személyiségek megismerésével
- fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű kisebbségek bevonása tevékenységünkbe
Edzők: a szakosztálynál Kersics Antal az egyetlen főállású edző, viszont Kersics Dávid, Szabó Zsolt,
Pálfay Balázs nagy mértékben segíti munkáját, illetve Szakács László a sportágfejlesztési program
keretén belül megyei edzőként tevékenykedik a szakosztálynál. Az edzők kapcsolata jó a
sportolókkal és szülőkkel. Az edzéseken maximálisan átadják a sportolóik részére a megfelelő tudást
és következetesek az elvégzett munka igényességét illetően.
Versenyzők: Szakosztályunk egy új nemzedék kinevelésén dolgozik. Az utánpótlás korú versenyzők
közül munkájában és eredményeivel kiemelkedik a 2004-es születésű: Böngyik Anna, Harmat
Ágoston, Pály Alexa, és Rácz Bálint; a 2003-as születésű: Hajós Máté, Lovász Bence; a 2001-es
születésű Kubai Virág, a 2000-es születésű Alpár Tamás, az 1999-es születésű Reith Dominik, és a
1997-es születésű Kenyeres Anna. Ők az elvégzett munkák területén a szakosztály,,húzó” emberei.
Válogatott sportolók: Kenyeres Anna ifjúsági, Kubai Virág serdülő, Kersics Dávid felnőtt.
A bajai nemzetközi edzőtáborban megnövekedett létszámmal, kilenc fővel képviseltettük magunkat, a
versenyzők elvégzett munkája példamutató volt.
Az övvizsga táborunk jó eredménnyel zárult, minden sportolónk eredményes vizsgát tett a számára
kijelölt tanuló fokozatból.
Gazdasági szempontok: Néha erőnkön felül teljesítettünk, annak reményében, hogy a
sportágfejlesztési program keretén belül valamilyen pályázati lehetőséghez jutunk. Az edzők bérét, a
szerelések beszerzését megoldottuk, és a sportolókat is el tudtuk jutatni azokra a rendezvényekre,
melyekre kivívták az indulás jogát.
Továbbra is a létszám stabil növekedése jelentheti a kiadásaink fedezetét (edzői bér, versenyeztetés,
fent tartás, rezsi: fűtés, világítás stb…)
Gazdasági célkitűzéseink: a szakosztály működésének biztosítása. Anyagi terhünk: terem bérlet,
fűtés, világítás, víz, takarítás, karbantartás edzői bérek, felszerelések, ezek szállítása a saját
szervezésű rendezvényekre az ott működő egyéb kiegészítők pl.: hangosítás, orvos, bíró, tabella
vezetők díja, különböző érdekképviseletek a versenyzőink részére, ezek helyszínére történő eljutás.
A versenyeztetés szintén megoldandó feladat. A felsorolt feladatok megoldásában a PVSK mint
egyesület nagy segítségünkre van, de keressük azokat a szponzorokat, akik ebben segítségünkre
tudnak lenni.
Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK, MOB, Magyar Judo Szövetség, Enger
Kft., Ernszt Kft., Kovács Jenő vállalkozó, Kocsis Zoltán
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LABDARÚGÓ,
LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályvezető:

Erdős Tibor

Tagok:

Leikauf Tibor, Rózsás Péter

Szakmai vezető:

Bolboaca Augustin (2014.08.30-ig) Turi Zsolt (2014.09.01-től)

Labdarúgó Kft. ügyvezető:

Leikauf Tibor

Technikai vezető:

Arató Zsombor

2014-ben az utánpótlás csapatainknál dolgozó edzők, és segédedzők felsorolása.
Korcsoport
U7 (ovis csport)
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15 NBII.

edző
Lutz András (megbízott edző)
Szabó Dávid
Szabó Dávid
Erdős Zoltán
Arató Zsombor
Fábián Balázs
Máté Győző
Balázs Péter
Mang László 2014.08.30-ig
Pál László 2014.08.01-től
U17 NBII. Dél-nyugat csoport Bolboaca Augustin 2014.08.31-ig
Herke Imre 2014.09.01-től
U21 NBII. Dél-nyugat csoport Bolboaca Augustin (14.08.31-ig
Nagy Imre 2014.09.01-től
U17 Megyei I. osztály
Majoros Iván
Majoros Iván
U19 Megyei I. osztály
Felnőtt csapat
Turi Zsolt
kapusedzők:
Csaba Gergő 2014.06.30-ig
János Gergő 2014.06.30-ig
Torma Béla 2014.08.15-től

segédedző
Majoros Kristóf
Koronics Erik
Lajtai Bátor

Rigó László
Kőnig Bálint

Antalovics Martin
Majoros Kristóf

Máthé Árpád

Sportolói létszám: 260 fő
Szakmai értékelés:
2013-2014-es bajnokság végső helyezései

U17 Majoros Iván
U19 Majoros Iván
Felnőtt csapat Turi Zsolt

U17 Bolboaca Augustin
U21 Bolboaca Augustin

2014-2015-ös bajnokság őszi szezon

Labdarúgó Kft. Megyei I. osztályos csapatai
1. hely
U17 Majoros Iván
10. hely
U19 Nagy Imre
13.hely
Felnőtt csapat Turi Zsolt
Labdarúgó Kft. NBII. osztályos csapatai
2. hely
U17 Majoros Iván
3. hely
U21 Nagy Imre

Labdarúgó UP Szakosztály, NBII-es bajnokság, Dél-nyugat csoport
U14 Balázs Péter
8. hely
U14 Balázs Péter
U15 Mang László
2. hely
U15 Pál László
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3. hely
8. hely
8. hely

5. hely
9. hely

3. hely
4. hely

Edzők értékelése
Az U7-es csapat nagyon fontos korosztályunk, egy új megbízott edző Lutz András irányításával
kezdte meg a munkát, ideális ember, nyugodt, türelmes, igaz csak most kezdi edzői pályafutását,
ezért sok segítséget, támogatást kell adni neki, hogy minél több gyereket tudjon a csoportba behozni
és a labdarúgást megszerettetni velük.
Az U8-as korosztály Szabó Dávid edző és Majoros Kristóf segítője irányítja. Az edző személye
garancia a magas szakmai munkára, ami a gyerekek fejlődésén is látszik.
Az U9-es korosztályt Szabó Dávid és Koronics Erik edzi, a náluk lévő gyerekek egyre nagyobb tudás
birtokában vannak, ezt a tornákon elért eredményeik is bizonyítják.
Az U10-es csapattal Erdős Zoltán egyedül kezdett foglalkozni két éve, de mivel a létszám
folyamatosan emelkedett a jó szakmai munkának köszönhetően, ezért Antalovics Martin
személyében segédedzőt kapott, hogy a munka töretlenül folytatódjon.
Az U11-es korosztállyal Arató Zsombor foglalkozik, a szakmai munkája jó, próbálja egy szintre hozni
a korosztály képességeit csoportja megbontásával, hogy mindenki a megfelelő szintű képzést kapja.
Az U12-es a korosztály a magas létszám miatt ketté lett szedve, Fábián Dávid kapta azokat a
gyerekeket, akik le vannak maradva, vagy most kezdték a labdarúgást. Ő is két csoportot hozott létre,
hogy biztosítani tudja a gyerekek fejlődését, ami nagyszerűen működik.
Az U13-as csapatot az U12-es korosztály tehetségesebb fele alkotja Máté Győző vezetésével. A
csoport fejlődése megtorpant, amiben közrejátszott Győző kiválása hosszabb időre, amit
visszatérésével megpróbált orvosolni.
Az U14-es csapat az egyik legjobb korosztályunk, Balázs Péter régóta foglalkozik velük, munkáját
egy éve Rigó László segíti. Ez az első nagypályás évük, eddigi teljesítményük igazolja
várakozásainkat, pedig 1 évvel idősebbek ellen kell hétről hétre megküzdeniük a győzelemért.
Az U15-ös csoporthoz nyáron új edző érkezett Pál László személyében, aki fantasztikus munkát vitt
végbe velük, összekovácsolta a csapatot, ez a fejlődésükben is megmutatkozott, sikeresen
szerepelnek a bajnokságban is, valamint a korosztály létszáma folyamatosan emelkedett.
Az U14-U15 felzárkóztató csoport Majoros Ivánnal kezdte meg a munkát azokkal a gyerekekkel, akik
nagyon le vannak maradva, vagy újonnan érkeztek, hogy felzárkóztassuk őket a saját
korosztályukhoz.
Az NBII. U17-es csapat még Bolboaca Augustinnal kezdte el a szezont. Távozása után Herke Imre
irányításával folyt a munka, majd Majoros Iván vette át a csapatot. Elég felkészült ahhoz, mind
emberileg, mind szakmailag, hogy a csapatot irányítsa.
A megyei U17-es és megyei U19 csapatot is Majoros Iván vezette, így lehetősége volt folyamatos
játéklehetőséget biztosítani minden játékosa számára tudásának megfelelően.
Az NBII. U21-es csapat is Bolboaca Augustinnal kezdte meg a szezont. Őt Nagy Imre váltotta, aki
felkészült szakember és jó pedagógiai érzékkel kezeli és oldja meg a problémás helyzeteket a
korosztályon belül. Nagyszerű a kapcsolat az U21-es és a felnőtt csapat között.
A kapusok edzései a 2014/15-ös szezon elején Torma Béla vezetésével, Máté Árpád segítségével
folytak, két csoportba osztva, tudásuk és koruk alapján. A szakmai munka sikeres, minden csapatunk
jól felkészített kapusokkal rendelkezik.
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Szakmai értékelés:
A PVSK Labdarúgó Szakosztályunkban 12 utánpótlás, 1 felnőtt, 1 öregfiúk, valamint 1 veterán csapat
működik. Az elképzelésünk az volt, hogy minden játékosunknak játéklehetőséget biztosítsunk. Ezért
indítottunk az NBII-es U21-es és U17-es csapatainkon kívül a megyei bajnokságban is egy U19-es és
egy U17-es csapatot is. Ezt a szakmai tervet célozta meg az a döntésünk is, hogy a Bozsik program
kereteiben szereplő csapatainknál az előírtaknál jóval több csapatot indítottunk el. A Bozsik
programon kívül U9-es, U10-es és U11-es csapatainkat beneveztük a három megyét érintő
Regionális Bajnokságba is. Ez nyílván nagy terhet jelent szakosztályunknak mind anyagilag, mind
szervezésben, mind pedig infrastruktúrát tekintve. Azon korcsoportjainknál, ahol a sportolók száma
meghaladja a 20 főt, igyekeztünk segédedzők bevonásával növelni a szakmai munka színvonalát.
Erre a posztra a felnőtt csapatból olyan játékosokat választottunk ki, akik teljesítményükkel,
viselkedésükkel, rátermettségükkel bizonyították azt, hogy részt vehessenek az utánpótláskorú
labdarúgóink képzésében. Nem titkolt célunk ezzel az is, hogy a saját edzői utánpótlásunkat
biztosítsuk, hiszen a kiszemelt segédedzők nagy többsége szeretne beiratkozni az MLSZ Grassroots
C edzőképző tanfolyamra. A 2014-es évben Balázs Péter és Erdős Zoltán végezték el sikeresen ezt
a tanfolyamot, Lutz András pedig várhatóan 2015. júniusában kerül ezen oklevél birtokába.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a régióban működő labdarúgócsapatok közül a PVSK edzői
végezték el legtöbben a Grassroots C tanfolyamot, az oklevéllel rendelkező edzőink: Szabó Dávid,
Erdős Zoltán, Arató Zsombor, Máté Győző, Balázs Péter.
Az NB II-es csapatainknál dolgozó Majoros Iván és Nagy Imre megújították UEFA B diplomájukat,
minként szakmai igazgatónk, Turi Zsolt is az UEFA A diplomáját.
Katasztrofális helyzetből indult a felnőtt csapatunk a 2013/2014-es bajnokság tavaszi szezon
kezdetekor. 2 győzelem, 2 döntetlen mellett 11 vereséggel, 8 ponttal a tabella utolsó helyén álltunk.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a bent maradás érdekében a keretet meg kellett erősíteni. Így került hozzánk
Kiss Patrik a PMFC-től és Laki János a Szászvár csapatától. Bolboaca Augustin a 22. fordulótól,
Szabó Dávid pedig a 24. fordulótól siettek a csapat segítségére, annak ellenére, hogy ők már
korábban befejezték az aktív játékot. A bajnokság zárásakor 7 győzelem, 3 döntetlen és 20 vereség
mellett 24 ponttal a 13. helyen végeztünk és biztosítottuk a megyei I. osztályban a tagságunkat a
következő szezonra.
A 2014/2015-ös szezon kezdetére teljesen kicserélődött a keretünk. Tizenketten távoztak a csapatból
(Máté Győző, Kiss Patrik, Nagy János, Bódis Péter, Mang Olivér, Molnár Máté, Horvát Kristóf, Papp
Roland, Csaba Gergő, Rácz Rodrigó, Bolboaca Augustin). A felsorolt játékosok pótlását az U21-es
csapatunkból oldottuk meg. Az NB II dél-nyugati csoportjában 3. helyezést elért csapatunkból 7
játékost (Mufics György, Koronics Erik, König Bálint, Majoros Kristóf, Somogyi András, Lajtai Bátor,
Antalovics Martin) felhoztunk a felnőtt kerethez.
Turi Zsolt vezetőedzőnek sikerült olyan közösségi szellemet kialakítani, aminek következtében ez a
fiatal társaság (néhány rutinos játékossal kiegészülve: Szabó Dávid, Lutz András, Szakály Bálint)
megtanult egymásért küzdeni a pályán. Az őszi szezon zárásakor 23 ponttal a 8. helyen állt a
csapatunk. Ennek a jó szereplésnek az értékét növeli az a tény, hogy a csapat 95 %-a PVSK
nevelés!
Sajnos utánpótlás csapataink látták kárát annak, hogy az U21-es keretből a 7 legtehetségesebb
játékost fel kellett vinnünk az első csapatunkhoz. Az U21-es keretünket az U17-es legügyesebb
játékosok átirányításával erősítettük meg. Ez a folyamat folytatódott az alsóbb korcsoportoknál is, így
minden korosztályunknál az előírtnál fiatalabb játékosokkal vagyunk kénytelenek versenyezni. Ez
sajnos a 2014. év végi helyezéseinknél tetten érthető.
Mérkőzéseinket és edzéseinket a PVSK stadionban, az atlétika pályán, a Várkői stadionban és a kis
műfüves pályánkon tartottuk. A téli termi edzésekre a Babits, a Kodály és a Művészeti Gimnázium
tornacsarnokait béreltük.
A PVSK Labdarúgó Szakosztály életében mérföldkő a 2014. október 7. Ekkor került átadásra a nagy
műfüves pályánk. Jelentősen javultak ezzel mérkőzés-és edzéslehetőségeink. A szakmai munka és
az utánpótlás képzés színvonalának emelkedését várjuk ettől a beruházástól. Nagyobb hangsúlyt
kívánunk fordítani a jövőben a tömegesítés mellett az egyéni képzésre!
A társasági adó nyújtotta lehetőségekkel élve a sporteszközök és a sportfelszerelések terén tovább
gazdagodtunk. 2014 nyarán, az elmúlt évekhez hasonlóan több korcsoportban is nyári focitáborokat
szerveztünk.
Örömmel tettünk eleget az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság felkérésének, jó hangulatú,
színvonalas rendezvényeink voltak az U7, U9, U11, valamint az U13-as korosztályainknak kiírt Bozsik
tornákon.
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Gazdasági szempontok:
A labdarúgó utánpótlás szakosztályunkban a költségvetésünknek megfelelően, stabil és kiszámítható
volt a működésünk, a társasági adó és a saját bevételi forrásainknak köszönhetően.
Gondot jelentett viszont a 2014-es évben is a felnőtt csapatunk működése. Továbbra sem volt
semmiféle támogatója a csapatnak és ez döntően befolyásolta a csapat eredményességét is. Minden
más versenytársunknál van valamiféle ösztönzési rendszer kidolgozva (aláírás pénz, pontok után járó
mérkőzés pénz, fix havi juttatás), amivel a csapat gerincét meg tudják tartani, valamint meg is tudják
erősíteni.
Ha ezen a téren nem tudunk a versenytársainkhoz felzárkózni félő, hogy a legtehetségesebb
játékosainkat elcsábítják és ez beláthatatlan következményekkel járhat. Olyan stabil gazdasági
hátteret kell a felnőtt csapatunknál létrehozni, hogy az utánpótlásunkból felkerülő tehetséges
játékosainkat meg tudjuk tartani, a csapat gerincét alkotó rutinos játékosokkal együtt.
2012-ben, amikor kidolgoztuk a középtávú szakmai tervünket, célként határoztuk meg, hogy a 2015ös évre olyan felnőtt csapatot építünk fel, amely meghatározó szerepet játszik a megyei I. osztályú
bajnokságban és 3-4 meghatározó játékos igazolásával, eséllyel veszi fel a küzdelmet a bajnoki cím
megszerzéséért is.
A felnőtt csapat bajnokesélyeshez méltó szereplése visszahatna az utánpótlásunkra is. A nagypályás
csapataink (U21, U19, U17, U15, U14) ugyanis az NB II-es bajnokságban csak úgy tudnak a tabellán
a felső 2/3-hoz tartozni (a bajnokság utolsó 1/3-a automatikusan kevesebb TAO-s támogatással jár),
ha a környező csapatokból meg tudjuk erősíteni a keretünket. Az egyre növekvő konkurencia harc
miatt a tervezett erősítések csak úgy jöhetnek létre, ha az ide igazolandó játékosoknak távlati tervet
tudunk mutatni. Ez pedig a PVSK esetében nem lehet más, mint a felnőtt csapat NB III-as tagsága!
A fent említett céljaink elérése érdekében szponzorokat, támogatókat kell felkutatnunk.
Szponzor, támogató: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK

NŐI KOSÁRLABDA
UTÁNPÓTLÁS-SZAKOSZTÁLY
Szakosztályelnök:

Paiger István

Szakosztályvezető:

Tiszay László

Szakmai vezető:

Debreceni Eszter

Technikai vezető:

Sóstai Lívia

Tagok:

Debreceni Eszter, Horváth Zsolt, Nagy Róbert, Tiszay László

Szakosztály taglétszáma: 154 fő sportoló
Korosztályonként: - Kadett- Junior-NBI/B: 22 fő
- Tini-serdülő U13-U15: 15 fő
- Gyermek U12:
17 fő
- Kenguru U11
40 fő
- mini:
60 fő

edzők:
edző:
edző:
edzők:
edzők:

Debreceni Eszter, Meszler Balázs
Meszler Balázs, Varga Andrea 2013/14
Garai Dénes
Laczka Miklós, Rákosi Katalin
Horányi Anna , Gosztom Emese és
Kovács Petra (2013/14), Molnár Fanni,
Priol Kinga, dr. Révészné Csaba Márta,
Rónási Márton, Russay Olivér, Pap Judit,

A szakosztály vezetőségének összetételében az elmúlt egy évben nem történt változás. Társadalmi
elnökünk továbbra is Paiger István, aki kapcsolati tőkéjével sokat segít szakosztályunk gazdasági
munkájában.
Bár a vezetőségi megbeszélések ritkábbak, minden vezetőségi tagot tájékoztatunk a legfontosabb
kérdésekről. A vezetőségi tagoknál az „állandóság” a jellemző. Az állandóságot Debreceni Eszter,
Nagy Róbert, Horváth Zsolt és Tiszay László alkotják a szakosztály vezetőségben.
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A szakosztály napi munkáját Tiszay László szakosztály vezető, Debreceni Eszter szakmai vezető és
Sóstai Lívia technikai vezető végzi.
Szakosztályunk folyamatos, napi kapcsolatban van egyesületünk vezetésével. Heti rendszerességgel
tartunk egyeztetéseket, a legfontosabb kérdésekről pedig Elnök Úrral egyeztetve döntünk. Nagyon
sok közös szálon fut működésünk a Férfi Kosárlabda Utánpótlás Szakosztállyal, többek között az
előkészítő bajnokságot, a nyári táborokat, a házi edzőképzést – és minősítő rendszert is együtt
végezzük.
Az egyesület többi szakosztályával is jó kapcsolatot ápolunk, a Judo szakosztállyal például több
közös edzésen vettek részt csapataink, ahol Kersics Antal az esések iskolájáról tartott gyakorlati
bemutatót. Tervezzük, hogy a többi szakosztállyal is keressük a közös pontokat, egymás edzéseire,
mérkőzéseire, egyéb programjaikra eljárunk, ezáltal erősítve egyesületünk belső értékeit.
Szakmai értékelés:
Az utóbbi hét 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. Fontos fokmérője munkánknak,
hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan év, hogy valamely utánpótlás válogatottba nem adtunk volna
játékost, játékosokat.
A 2014-es évünk egyértelműen egyik, ha nem a legnagyobb sikere Nagy Dorottya (1997) nevéhez
fűződik, aki utánpótlás válogatottal VB 3. EB 1, és Ifjúsági Olimpia 4. helyezést ért el.

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 volt
játékosok. A 2013/2014-es szezon végén junior csapatunkból 10-en távoztak NBI-es klubok irányába:
Nagy Dorottya és Sánta Petra a PINKK-be, Lénárt Paula a Szekszárdba, Szücs Lilla, Sellei Dalma,
Scherer Dorottya, Benke Sára, Zólyomi Karina, Herendi Zsófia, Molitor Dorottya pedig a PEAC- Pécs
csapatához igazolt.
Ezzel az utánpótlás nevelés legfőbb feladatát elláttuk, hogy minél több élvonalbeli játékost neveljen a
szakosztály, ugyanakkor a 2014/2015 szezonra jelentősen átalakult – meggyengült - junior csapattal
vágtunk neki. Országosan is egyedülálló, hogy egy utánpótlás nevelő szakosztály ennyi játékost
adjon NBI-es csapatok számára, egy év leforgása alatt.
Az elmúlt négy évhez hasonlóan, a tömegesítést bázisiskoláinknak köszönhetően tovább végeztünk,
ezáltal eljutottunk arra a szintre, hogy tiszta korosztályokat versenyeztetünk a 2014/2015-ös
szezontól kezdve az U11, U12 és U13 korosztályokban. Ennek a szakmai előnyei az U13-as
korosztály után fognak jelentkezni, amikor összekerülnek a különböző, egymás után jövő
korosztályok.
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2013/2014 bajnoki évben a korosztályok és a versenyeztetésük
A csapatok szereplését, eredményeit a bajnoki évnek megfelelően 2013/2014 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 – igény szerint- úszás edzések. Hiszünk benne, és eredményeink is
ezt bizonyítják, hogy ezen feltételek javulásával még eredményesebben tudunk majd dolgozni.
Junior korosztály 1995-96 születésűek: versenyeztetésük: NBI/B 7. helyezés, Országos Junior
Bajnokság 3. helyezés.
Edzések helye: Babits Gimnázium és a Gandhi Gimnázium sportcsarnokai, melyek megfelelnek a
szakmai követelményeknek.
Az elért eredményeket a korosztály Debreceni Eszter és Meszler Balázs vezetésével érte el.
2014. márciusában nyolc csapatos országos döntőt szerveztünk a Gandhi Sportcsarnokban, ahol
harmadik helyen végeztünk. Az esemény jó népszerűsítése volt munkánk és egyesületünk
megismertetésének, az öt nap után mindenki elismerően nyilatkozott a szervezésről és csapatunkról.
A 2014/2015 bajnoki évben junior csapatunk a már fent említett okok miatt jelentősen meggyengült,
így a régiós bajnokságban szerepeltünk. Eredményeink elmaradnak az elmúlt években megszokottól,
de pozitívumként értékeljük, hogy azok a játékosok, akik az elmúlt években kevesebb lehetőséghez
jutottak, tisztességgel, és alázattal végig játszották a bajnokságot.
Mivel a régiós bajnokság márciusban véget ért, így beneveztük csapatunkat a BMKSZ által
szervezett Horváth Judit Nyugati Liga tavaszi fordulóira, így már a következő évi építkezés
szellemében tudunk pályára lépni ezeken a mérkőzéseken.
Kadett korosztály 1997-98 születésűek: versenyeztetésük: Országos Kadett Bajnokság 4. hely.
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 2012/2013-as szezonban csapatunk az ötödik helyen végzett, így ennek tükrében mindenképpen
előre lépés volt az eredmény. A döntő mérkőzésein néhány pontos vereségeket szenvedtünk, így
amennyiben még több szerencse párosul csapatunk mellé, még előrébb végezhettünk volna.
A 2014/2015 évi bajnoki szezonban nem indítottunk kadett csapatot, mivel az 1998-1999 korosztályú
játékosaink mindösszesen hárman voltak.
Célunk, hogy a 2015/2016 évben ismét indítunk U17-es csapatot, és megpróbálunk bekerülni velük a
kiemelt bajnokságba.
Tini-serdülő korosztály, 2000-2001 születésűek: ezt a korosztályt a 2013/2014-es szezontól
indítottuk, előtte létszám problémák miatt nem volt rá lehetőségünk. Tini csapatunk az országos A
csoportban szerepelt, a szolnoki fordulón azonban hárman is sérülést szenvedtek, így a legjobb 16
közé nem tudtunk bejutni.
Serdülő együttesünk a regionális bajnokság küzdelmeiben vett részt.
Gyermek korosztály 2002-2003 születésűek: versenyeztetésük: A 2013/2014 bajnoki évben a
csapat a területi bajnokságból bejutott az országos döntőbe, melyet Baján rendeztek. Edzőjük: Garai
Dénes és Gaál Dóra voltak. Az országos jamboree-n helyezések nincsenek kimondva, így ennél - és
a kenguru korosztálynál - országos helyezésről nem beszélhetünk.
2014/2015-ben célkitűzés a csapat eredményességében nem elsősorban helyezésben, hanem a
korosztálynál elérhető legmagasabb technikai képzettség elérése és a játék megszerettetése.
Kenguru korosztály 2003-2004 születésűek: versenyeztetésüket a területi bajnokságban kezdték,
majd fokozatosan előre lépve a régiós jamboree-t követően az országos döntőbe jutottak.
Budapesten három vereséget és egy győzelmet szereztünk.
A 2014/2015-es évben, csak úgy, mint az elmúlt két évben, három csapatot tudtunk kiállítani ebben a
kiírásban, ami az elmúlt 4 év előkészítő-toborzó, valamint az ezeket végző edzők munkáját dicséri.
Előkészítő korosztály (1. osztályosoktól kezdve) versenyeztetése: Ez a korosztály nem indul még
bajnokságban, működésük az iskolákon belül történik heti kétszer-háromszor egy óra foglalkozás
keretében.
Előkészítő csoportjaink száma 2014-ben 8 csoportot jelentett, melyekben átlagosan 10-15 fő
dolgozik.
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2012-ben 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. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy
sikeres volt, és jelenleg is sikeres ez a program, mely éves szinten öt alkalommal kerül
megrendezésre, és végül, júniusban egy nagy Évzáró kosárünneppel zárul.
Válogatott játékosok: U18: Nagy Dorottya, Kaposi Pálma, U20: Raus Viven, Szücs Réka
Az edzők munkájának értékelése:
Debreceni Eszter: A szakosztály szakmai vezetője, ebből adódóan egyik fő feladata edzőink
munkájának ellenőrzése és segítése. A korosztályoknak megfelelő technikai, taktikai képzést
elvégezteti a csapataival. Nevelő munkájával a csapatok mentalitás szintje a korosztálynak
megfelelően igen jó. A különböző korosztályokban dolgozó tehetséges játékosoknak egyéni
képzéseket tart hetente több alkalommal.
Meszler Balázs: Ötödik éve dolgozik a szakosztálynál. A szakmai továbbképzéseken rendszeresen
részt vesz. Komoly célok elérésére képes, alázattal végzi munkáját. Két évvel ezelőtt elvégezte a
szakedzői képzést, de folyamatosan képzi saját magát. 2015 augusztusától U11-es korosztályt vezet,
akik a széles bázisból lettek kiválogatva. Bíztató jövő áll előttük.
Dr. Révészné Csaba Márta: A PTE Deák Ferenc Általános Iskolában, mint az egyik bázisiskolában
7-8 éves gyermekekkel foglalkozik. Nevelő munkája kiváló, hosszú évek óta folyamatosan irányítja a
diákokat a kosárlabda és a PVSK felé.
Garai Dénes: négy 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
2014/2015-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, az ő segítségükkel végzi munkáját.
A 2013/2014 bajnoki évben munkáját Papp Judit segítette, majd pedig Gosztom Emese. 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. A 2014/2015 évtől kezdődően
Meszler Balázs invitálására az U11 A csapat mellett dolgozik, valamint az U11 C csapatnál
vezetőedző.
Gosztom Emese - Priol Kinga: mindketten volt korosztályos játékosunk. Az U11-es korosztálynál az
edzői munkában közreműdtve segítettek. A következő években önnálló feladatot is fognak kapni.
Elszántságuk, tanulni akarásuk bíztató a jövőt nézve.
Gaál Dóra: szintén korosztályos játékosunk volt, az edzői tanfolyamot elvégezve előbb a 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. 2013/2014 tanévben már a Szent Mór és a Szent
Margit iskolákból is toborzott gyerekeket, így taglétszámuk nőtt. Az év végén több gyermeket adott fel
az U11es korosztályba, az új szezonban azonban már nem tagja edzői stábunknak, visszaköltözött
Budapestre.
Iványi Dalma: a pécsi női kosárlabda emblematikus alakja a 2013/2014-es szezontól csatlakozott a
szakosztályhoz. Amíg aktívan kosárlabdázott, a tini és serdülő csapatnál alkalmanként vett részt az
edzéseken. Az egyéni képzéseken aktívan részt vesz. 2014 augusztusától Gaál Dórával közösen az
u13-as korosztályt edzi és versenyezteti. Hosszú távon számolunk vele a szakosztálynál.
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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 Ált. Iskola csapatát irányítja, hozzáállása és munkája megfelelő. 2014 szeptemberétől
a tanulás mellett nem fért bele a edzői munka, egyelőre felfüggesztette edzői munkáját.
Balla Dóra: Szakosztályunk volt játékosa, 2014 őszén csatlakozott edzői stábunkhoz, a Jurisics M.
utcai ált. iskolában az előkészítős csapatnál működik közre az edzői munkában.
Gazdasági szempontok:
A szakosztály elkészítette a 2014. évre a költségvetését. A gazdasági munkánkban minden esetben
tartottuk magunkat 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: harmadik szezonunkat kezdtük meg annak a tudatában, hogy a
gazdasági háttér az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen javult. A szakosztály közel 35 millió
forintból gazdálkodhat.
- Szponzori támogatás címen, éves szinten ~ 200.000 – 300.000 Ft bevétellel számolhatunk. Ezeket
a bevételeket mindenképpen emelni szeretnénk, ehhez a vezetőségtől is kértünk támogatást.
Kiadási oldal:
- Bér és járulék kifizetésénél a tervezett összeget éves szinten teljesítettük, tartozás nem áll fent
alkalmazottak felé.
- 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 három évente
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 kapott anyagi támogatást, a junior csapatok
versenyeztetését, gazdasági hátterét nekünk kellett biztosítani. Ezt a társasági adóból befolyt
összegeken keresztül tudjuk finanszírozni.
A 2013/2014-es szezon első felében pozitív irányba mozdult az együttműködés, de még így is sok
esetben kell az utánpótlásnak háttérbe szorulnia.
A 2014/2015 évre nem kötöttünk együttműködési megállapodást a PEAC-al, mivel saját junior
csapatot indítottak, főként a bevezetőben felsorolt, nálunk nevelkedett játékosokból.
Célkitűzések a következő bajnoki évre:
• Junior, kadett, serdülő, tini, gyermek (két csapattal), kenguru (három csapattal) korosztályokban
csapatainkat elindítani a területi illetve az országos bajnokságokban.
• A következő években ismét olyan eredményesen szerepeljünk a különböző bajnokságokban, mint
az elmúlt 5-10 évben.
• Legfontosabb, hogy minél több válogatott szintű játékost képezzünk a magyar kosárlabdának,
ennek tükrében továbbra is szigorúan utánpótlást nevelő szakosztályként működünk.
• A meglévő hét bázisiskolánkat szeretnénk stabilan működtetni, hogy évről évre több leány
kerüljön ki a korosztályos csapatokba.
Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzat, Autópark 2010 Kft., Bagolyvár Fogadó, Electro
Uno, Kőmérő Kft., Apolló Étterem

23

NŐI LABDARÚGÓ-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályvezető:

Kett Attila

Tagok:

Csémi Zoltán, Haklik Lajos, Iván Viktória, Molnár János, Schwara László

Technikai vezető:

Derkács Evelin (2014.06.15-ig), Baranyi János (2014.09.01-től)

Edzők:

Csaba Ferenc
Iván Viktória

felnőttek
utánpótláskorúak

Taglétszám: 33 fő

Hivatalos női labdarúgó szakosztályként működve havonta - háromhavonta tartottunk szakosztályvezetőségi ülést, mely során a szakosztályban felmerülő megoldandó problémákról, az éves
ütemtervről, gazdasági és személyi kérdésekről (igazolások), valamint költségvetésünk jelen
állapotáról és egyéb aktuális teendőinkről tárgyaltunk. A szakosztály vezetést megerősítettük.
Elmondhatjuk, hogy vezetőségünk kapcsolata nem csak a játékosainkkal, az egyesület vezetésével
(egyesület elnökével és apparátusával ) is jónak mondható. Ennek köszönhetően az egyesület
vezetőségének maximális támogatását bírjuk. Igyekszünk megfelelni az általuk egyesületi szinten
felállított követelményeknek.

Szakmai szempontok:
Szakosztály-vezetőségünk nagy figyelmet fordít a felnőtt csapat mellett az utánpótlásunk
szisztematikus fejlesztésére, segítve a női szakág munkáját. Felelősségteljesen, reális célokat tűz ki
csapataink elé. A szakosztály számára legfontosabb az utánpótlás csapat szakmai munkájának
folyamatos fejlesztése.
Az utánpótlás csapatunk keresztpályás, MLSZ által kiírt országos bajnokságban indult, ahol területi
csoportban kezdve a bajnokságot eredményesen szerepelt. A 2013/2014-es szezont a 6. helyen
zárta, a 2014/2015-ös bajnoki szezon felénél az 5. helyen áll.
Sikernek könyvelhető el, hogy utánpótlás korú játékosaink létszámát növelni tudtuk. Budapesti
csapatok közül az MTK három válogatott játékosunkat (Tamás Dóra, Gelb Mónika, Győrfi Csenge),
az Astra pedig egy labdarúgónkat (Kovács Zsófia) vitt el, akik a felnőtt csapat megerősítését
biztosították volna. A jó játékosaink távozása után sajnos igen magas lett a fluktuáció, melyet
elsősorban a baráti kötelékek indokoltak. Jelenleg 14 új játékost igyekeztünk beépíteni az utánpótlás
csapatba. Az eddigi játékos létszám nem változott. Utánpótlás-csapatunk heti háromszor edzett,
edzéslehetőségeik nagyon behatároltak voltak, sok esetben csak a műfüves pályán tudtak edzeni.
Edzőjük lelkiismeretes munkával egyre ügyesebb játékosokat nevel a felnőtt csapat részére, szakmai
munkáját az MLSZ által megadott szempontsorok (lásd Bozsik program) alapján végezte.
Az utánpótlás csapatunk szerepelt az MLSZ TAO pályázatban. A csapat számára nagy
könnyebbséget jelentett, hogy ezáltal lehetősége nyílt arra, hogy kimozdulhasson a megye
területéről, és nevesebb ellenféllel is felmérhette erejét.
Felnőtt játékosállományunk (16 fő) 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 2 gyermekét nevelő labdarúgó, dolgozó
és középiskolai tanuló, tehát elég heterogén. Az edzéslátogatottság a heterogén játékosállomány
miatt sajnos közepesen vagy gyengén értékelhető, természetesen az edzői munka, az edzői akarat
ellenére a szakmai munka megvalósítását is hátráltatja. A kereskedelemben végzett munka, a
délutáni és esti tanulmányi munkák, és az egyetemen se mindig tettel lehetővé a rendszeres
edzéslátogatottságot. Ez a csapat a bajnokságban elért eredményében is jól látható.
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A 2013/2014-es idényben az MLSZ országos bajnokságán indultunk. A rendelkezésre álló 15-16 fős
keret mennyiségileg és minőségileg is megfelelő volt a folyamatos képzéshez és a bajnokságban
való helyt álláshoz. A felkészülés első három hetében házi gyakorlómérkőzéseken (U13, U15 csapat
ellen) mértük fel, ki, milyen poszton lesz bevethető. Csapatunk jól szerepelt, a bajnokságban 7.
helyezést érte el.
A bajnoki rajt várható időpontjának ismeretében (2014 február) hathetes felkészülési program volt
tervben. A Téli felkészülési időszak az előző évekhez hasonlóan zajlott. Játékos állományunk
kialakult gárdával dolgozott tovább.
2014 február 4-én kezdtük az alapozást. Csapatunk
meghatározó játékosai voltak: Iván Viktória, Kett Veronika, Bucher Bettina, Polereczki Petronella.
A 2014 februárjában, Pakson megrendezett hatcsapatos tornán a második helyen végeztünk. A téli
hónapokban a PTE tornatermében heti kettő alkalommal végeztünk koordinációs edzéseket,
valamint három alkalommal erőnléti futó edzéseket egy hónapon keresztül. A felkészülést a PTE
egyetem tornatermében, konditeremben és a PVSK műfüves pályán végeztük. Az alapozás
látogatottsága nem volt optimális az előző évhez viszonyítva. Egyetemi vizsgaidőszakok,
munkahelyek szerencsétlen időbeosztása rossz irányba befolyásolta a felkészülés legfontosabb
feladatainak végrehajtását. Felkészülésünk után sajnos nem volt dicsérhető csapatunk játéka, és
taktikai érettsége. A 2014/2015-ös bajnoki szezon felénél az 8. helyen állt.
A felszereltség jónak mondható, bóják , labdák, jelző kúpok, megkülönböztető mez, mérkőzés ruha
és melegítő biztosított.
Szakorvosi ellátás nem minden esetben adott. Hiányosak a regenerálódást, a sérülések utáni gyors
felépülést elősegítő felszerelések.
Létesítmények: Az utánpótlás csapat számára a 20x40 műfüves pálya volt biztosítva, amely jónak
mondható, a felnőtt csapat részére a legrosszabb időpontban biztosított edzéslehetőségek és a füves
pályán 4-5 csapat jelenléte nem adott lehetőséget a csapat szakmai munkájának a gyakorlására.
Gazdasági szempontok:
A tervezett költségvetést szponzorok, szülők és egyesületi támogatás, pályázat útján sikerült
biztosítanunk. Költségvetésünket is biztosító szűkös támogatói vállalatok között nem dúskálhatunk, A
Mecsekérc szerény támogatását bírja a felnőtt csapat. Az MLSZ TAO pályázat biztosítja az
utánpótlás csapat gond nélküli működését. Költségvetési keretünket nem léptük túl.
Tagdíjbefizetésünket igyekszünk az egyre nehezebb gazdasági helyzetben a vezetés által
megkövetelt időpontig befizetni. Nagyon sok rászoruló játékosunk támogatását kérvényezzük. 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:
- szakmai munka megfelelő elvégzése,
- a labdarúgás sportág szeretete,
- a képzés, a központi programoknak megfelelő szinten való végrehajtása,
- a felnőtt csapat eredményességének javítása.
Szponzorok, támogatók: Pécs MJV Önkormányzata, PVSK, Mecsekérc
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ÖKÖLVÍVÓ-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályelnök:

Papp István

Szakosztályvezető:

Szörényi Péter

Edzők:

Alvics Gyula vezetőedző (pécsi műhely)
Galambos Tibor (pécsi, majd szigetvári műhely)
Gál László (Kovács Mária edzője, szegedi műhely)

Szakosztály létszáma: 49 fő (igazolt versenyzőkből és a hobbi csoportokból tevődik össze)
Igazolt versenyzők száma: 25 fő

Az edzők napi kapcsolatban vannak a szakosztály vezetőivel, akik pedig folyamatosan egyeztetnek,
és rendszeres megbeszéléseket tartanak az egyesület központi munkatársaival. A szakosztály
vezetése (az edzők bevonásával) kétheti rendszerességgel tartott szakosztály-vezetőségi üléseket.
Szakmai értékelés:
Az edzések hétfőtől - péntekig több időpontban zajlottak a Tildy Zoltán utcai „Küzdősportcentrumban”, majd később a Mezőszél utcai „SZLIVEN Ring & Caffe” ökölvívó teremben. Emellett
heti két alkalommal a Forrás Szakiskola tornateremében is tartott edzéseket Galambos Tibor.
A fent nevezett edzőtermek mind a minőség, mind pedig a felszereltség szempontjából megfelelőek
voltak. A heti edzésszám megfelelően került kialakításra és az edzők az előírt kötelességeiknek
eleget tévé végezték a munkájukat, azaz az edzések megfelelően kerültek levezényelésre.
KIADOTT VESENYENGEDÉLYEK SZÁMA ÉLETKOR SZERINT
Kor
10 év alatt
11-14 év
15-16 év
17-18 év
18 év felett
Összesen:

Amatőr
0 fő
7 fő
9 fő
2 fő
7 fő
25 fő

Hivatásos
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő

Kiadottt versenyengedélyek száma korosztályok szerint
Sorszám
Osztálybesorolás
Darab
1.
Serdülő
5 fő
2.
Junior
8 fő
3.
Ifjúsági
5 fő
4.
Felnőtt
7 fő
25 fő
Összesen:

A szakosztály 2014-ben több felkészülési versenyen vett részt: Busó Kupa – Mohács, Szalacska
Kupa – Nagyberki, Ormánság Kupa – Sellye, Paks Kupa – Paks, Sió Kupa – Siófok, Komló Városi
Bajnokság, Horváth Géza Emlékverseny – Pécs, Utánpótlás Seregszemle (serdülő, junior) –
Nagykanizsa, Bornemissza Kupa – Eger.
A felsorolt versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el a következő igazolt versenyzőink:
• Serdülő korosztály (férfi): Matyovszky Bence
• Junior korosztály (férfi): Bagó Sándor, Kanalas Szilveszter, Tóth Viktor, Cservenka Róbert,
Újhelyi Márk, Lukácsy Bence, Molnár Antal
• Junior korosztály (női): Király Emese
• Elit korosztály (női): Régi Rebeka, Kis-Varga Bettina, Kovács Mária
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Kiemelt versenyeredmények:
• Junior Országos Bajnokság, Szigetszentmiklós: Kanalas Szilveszter – III. helyezés (46 kgos súlycsoport); Tóth Viktor – III. helyezés (60 kg-os súlycsoport)
• Ifjúsági Országos Bajnokság, Debrecen: Lukácsy Bence III. helyezés (75 kg-os súlycsoport)
• Női Országos Bajnokság, Eger: Király Emese – III. helyezés (57 kg-os súlycsoport, junior
korosztály); Régi Rebeka – III. helyezés (54 kg-os súlycsoport, elit korosztály); Kis-Varga
Bettina – II. helyezés (54 kg-os súlycsoport, elit korosztály)
• IX. Ökölvívó Európa Bajnokság, Bukarest: Kovács Mária – I. helyezés (+81 kg-os
súlycsoport, elit korosztály)
Válogatott versenyzők: Kovács Mária, Kis-Varga Bettina, Kanalas Szilveszter
Gazdasági szempontok:
A nehéz gazdasági helyzet ellenére az egyesület elnöke és a szakosztályvezetés biztosította a
működési feltételeket a szakosztály számára. Az eredmények ezt részben tükrözik, bár a szakosztály
az országos ranglistán nem kifejezetten jó helyezést ért el.
Az edzéseken résztvevő tagok rendszeresen fizették a tagdíjakat, elmaradás csak néhány esetben
volt tapasztalható. A 2014. év elején készített költségvetéshez majdnem teljes egészében sikerült
tartani magunkat és ennek megfelelően a 2015. évre is hasonló gazdálkodási tervet készítünk.
A szakosztály költségvetés szerint gazdálkodik. Tervünk, hogy a jövő évben is egyensúly legyen a
költségvetés, és a működés közt.
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.
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzat, PVSK, Magyar Ökölvívó Szakszövetség, Papp
István, Szörényi Péter
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SÍ-SZAKOSZTÁLY

Szakosztályvezető:

Dr. Jillek Szabolcs

Tagok:

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

Technikai vezető:

Kovács Géza

Taglétszám: 16 fő
Szakmai szempontok: sportágunk köztudomású, hogy nagymértékben függ az adott időjárási
viszonyoktól. Az elmúlt évben kicsit mostohább hóviszonyok adtak lehetőséget részünkre.
Elterveztük, hogy amennyiben a hóviszonyok megengedik, úgy több éves kihagyás után
megrendezzük volt szakosztályvezetőnk emlékére a „Bali László” Emlékversenyt. Sajnos nem
sikerült. Ugyancsak felajánlottuk, hogy segítünk megrendezni a Baranya Megyei Diák Olimpia sí és
szánkó versenyeit. Sajnos ez is rajtunk kívülálló ok miatt elmaradt.
Az egyesület kezelésében álló sípálya karbantartását javarészt társadalmi munkában elvégeztük.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a pályát nemcsak mi használjuk, hanem a városi tömegsportnak is
rendelkezésére áll. Ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy a Városi Sportbizottság is több anyagi
segítséggel és közmunka támogatásával indokoltan segíthetné a szakosztály munkáját.
Az egyesületi sífelvonó több mint ötven éve épült, Tompcsányi Györgynek köszönhetően még ma is
az elvárásoknak megfelelően üzemel. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem szorul karbantartásra és
felújításra. Rendszeresen pótolni kell a kötélvezető oszlopokat, a görgőket, valamint a vonszoló
öveket, melynek cseréjére idén került sor. Az idei évben fel kell újítani a gépi berendezést is, mivel a
kötélmeghajtó tárcsák elhasználódtak. Mindezen feladatok megoldására feltétlenül nagyobb anyagi
támogatásra lenne szükségünk.
A szakosztály ennek egy kis részét azzal kívánja pótolni, hogy lehetőset biztosít tömegsport
keretében a nem szakosztály tagok részére is a felvonó használatára. Ez természetesen külön
feladatot is jelent a szakosztálynak (kioktatás és kellő felügyelet biztosítása)- A felügyelet
biztosítására a téli időszakra feltétlenül indokolt lenne minimum 2-3 fő közmunkás biztosítása.
Üzemnapokon kellő ellenőrzés, odafigyelés mellett biztosítjuk az általunk kioktatott és kellő sí
tudással rendelkezők részére a felvonó használatát.
Bízunk benne, hogy jövőben jelentősen emelkedni fog a jelenlegi 16 fős taglétszám. Gondot okoz,
hogy a rövid szezon, és a sok „kötelező” társadalmi munka kevésbé vonzza a fiatalokat. El kellene
gondolkodni azon, hogy az esetlegesen csökkentett tagdíj mellett növelhető lenne a taglétszám és
ezen keresztül összegszerűségében a bevétel is.
Örökösen visszatérő problémaként jelentkezik, hogy a sok próbálkozás ellenére mind a mai napig
nem sikerült a síház tulajdonjogának rendezése. Ezt rendkívül sérelmesnek tartjuk, mivel azt szinte
teljes egészében, sok társadalmi munkával a szakosztály tagjai létesítették. Miután a tulajdon ex
lege állapotban van több pályázati lehetőségtől is elestünk. Jillek Szabolcs legutóbb októberben
személyesen járt el Páva Zsolt polgármester úrnál segítségét és közbenjárását kérni, amire ígéretet
tett.
Szakosztályunk belépet a magyar sí sportot kedvelők által alapított Sí Klaszterbe. A szervezet
feladata a sísport fejlesztése a hazai körülmények javítása, külföldi bázisok létesítése a sí túrizmus
fellendítése.
A versenysportból sajnos saját hibánktól függetlenül néhány éve kimaradtunk. A körülmények
megváltoztak, és ezt már sem mi, sem a szülők nem tudják finanszírozni. Az országos bajnokság és
az országos versenyek ma már nagyrészt Ausztriában kerülnek megrendezésre. Egy korábban
előkelő helyet elfoglaló szakosztály már marginális kategóriába került.
A jövőben célul tűztük ki, hogy legalább helyi, városi, megyei versenyeket rendezünk annyiben az
időjárás erre lehetőséget biztosít.
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Farkas Péter sok segítséget nyújt a szervezési munkában. Rendszeresen szervezi a különböző
társadalmi munkákat, begyűjti a tagdíjakat és azzal elszámol az egyesületnél. Rendszeresen keresi
azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat melyek segítséget nyújthatnak a szakosztály működéséhez.
A szakosztály önálló honlappal rendelkezik és ezen keresztül folyamatosan tájékoztatja és
mozgósítja a tagokat.
Továbbra sem mondunk le arról, hogy a régi idők hangulatát visszavarázsoljuk és a tagság létszámát
ha nem is kétszáz fősre, de mindenképen jelentősen emeljük.
Szponzorok, támogatók: PMJV Önkormányzat, PVSK

TÁJÉKOZÓDÁSIFUTÓ-SZAKOSZTÁLY

Tiszteletbeli elnök:

Dr. Kiss Endre

Szakosztályvezető:

Lipp József

Tagok:

Ijjász István, Kovács Bálint, Turcsán Gábor, Viniczai Ferenc, Viniczainé
Kovács Ildikó, Vonyó Péter

Edzők:

Viniczai Ferenc
Vonyó Péter

testnevelő tanári, edzői végzettség
biológia tanári, edzői végzettség

A szakosztály vezetése új összetételben végezte a munkáját. Az új vezetőségi tagok: Viniczainé
Kovács Ildikó, Kovács Bálint, Turcsán Gábor.
A vezetőség az elmúlt évekhez hasonló módon támogatta a szakosztály munkáját. Az év folyamán öt
alkalommal tartott megbeszélést. A megbeszéléseken elsősorban az éves szakmai és
költségtervezéssel, a végrehajtás értékelésével foglalkozott. A szakosztály irányításának napi
feladatait a Lipp – Viniczai – Vonyó alkotta operatív csoport végezte.
Az edzőink tagjai a megyei szövetség elnökségének, valamint az országos szövetség több
bizottságában, és a válogatott irányításában is kikérik véleményüket.
A szakosztály létszáma: 1998 óta a szakosztály utánpótlás nevelési együttműködési kapcsolatban
van a PSN Zrt-vel, ill. elődeivel. 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. A PSN Zrt. kezdeményezésére ez a sportágunk működését
nagyban segítő együttműködés 2015 márciusától megszűnik.
Igazolt versenyzők:
10 év alatt
4 fő
11-14 év
21 fő
15-16 év
11 fő
17 -18 év
8 fő
18 év felett
53 fő
Összesen
97 fő

Tagdíj fizetők:
PVSK
65 fő
Aranygyűrűs 5 fő
PSN ZRT
27 fő
Összesen
97 fő

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.
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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.
A meglévő csoportokban az idei évhez hasonló szisztematikus munka folytatása.
Tagjaink széleskörű bevonása a szakosztály életének javítása céljából

Szakmai szempontok:
Az Országos Bajnoki Pontversenyben 351 ponttal a 3. helyen végeztünk. Az elmúlt évek első
helyezései után ez visszaesésnek is látszhat, de jelenlegi keretünk és összetételünkből ez volt
a realitás. Versenyzőink fantasztikusan teljesítettek az év végén. 38 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 váratlan helyzettel kellett megküzdenünk az év folyamán.
A legeredményesebb versenyzőink: Baumholczer Máté, Szuromi Luca, Kovács Bertalan, Viniczai
Csenge, Kelemen Bernadett, Kovács Filoména, Szuromi Hanga, Pataki Réka Dalida, Péley Dorottya,
Becze Rita. Ők a 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 ponttal járult
hozzá a 2014. évi sikereinkhez. Szuromi Hanga, Ifi Európa Bajnoki győzelme a legkiemelkedőbb.
Többen szereztek Diákolimpiai első helyezéseket és adtak a csapatokhoz kiegészítő embereket.
Közülük Viniczai Judit a Bajnok váltó tagja volt.
Nagy figyelmet fordítottunk az utánpótlásra, ahol junior, ifi és serdülő versenyzők is sokat tettek az
összetett bajnoki eredményekért. Ennek ellenére sajnos vannak korosztályos hézagok a szakosztály
felépítésében. 2014-ben a női vonalunk jelentősen több bajnoki pontot szerzett, mint a férfiak.
A felnőtteknél női csapatunk két bajnoki címmel tért haza, a férfiaknál Baumholczer Máté kettő, a
nőknél Kelemen Bernadett egy egyéni bajnoki címet szerzett.
Összesítve az országos bajnokságok dobogós helyezéseit, 19 első, 16 második és 19 harmadik
helyet, míg az Országos Diákolimpián 6 első helyet szereztünk. Nehézségekkel teli, küzdelmes, de
rendkívül jó hangulatú évet zártunk 2014-ben.
Részletes értékelés: szakosztályunkban négy csoportban foglakozunk sportolókkal:
1. Kezdő csoport
Ez a két csoport a PSN Zrt- keretein belül működött.
2. Utánpótlás csoport
3. Versenyzők csoportja
4. Szakosztályunk negyedik, de nagy létszámú csoportja a szabadidő sportolók kategóriája
Edzői munkák a kezdő, az utánpótlás, és a versenyzői csoportokban zajlanak, 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.
A kezdő csoport munkájáért Vonyó Péter volt felelős, ahol heti három edzés van. Ezek közül kettő
hétköznapokon, a harmadik pedig hétvégén a versenyekkel is egyezően. A csoporthoz december
elejétől csatlakoztak az utánpótlás csoport tagjai is, akikkel együtt több mint húsz fő dolgozik együtt.
Az utánpótlás csoportot 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 vettek. Az év folyamán több
edzőtábort szervezett a szakosztály. A téli tábor márciusban Hetvehelyen, míg a nyári tábor

30

Bakonyszentlászlón került megrendezésre, 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
szereplése igazolta, hogy ez a csoport milyen szorgalommal és színvonalon készült.
A versenyzők csoportjának is hasonló helyszíneken és időben kellett edzéseket tartani a fentiekkel.
Ez megfelelő szervezési és módszertani megoldásokkal és természetesen más jellegű edzés tervvel
zökkenőmentesen megszervezhető volt. 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 erőrelépés, ezért ezen nem tudunk fejlődést elérni.
A szenior versenyzők munkáját is szeretnénk megemlíteni. 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 szereplését. A 45 éves nők minden egyéni
versenyének aranya a PVSK-hoz került, Viniczainé négy, Turcsánné egy egyénit nyert, míg
csapatban három aranyat nyert ez a korosztály. A szenior bajnoki pontversenyben negyedik helyen
végeztünk az összesítésben.
Versenyek: 2014-ben a 9 Országos Bajnokságon kívül kevés országos ranglista versenyen tudtunk
részt venni. Ezeket a helyi versenyekkel tudtuk valamennyire pótolni. A válogatottjainknak rendszeres
edzőtáborozási és nemzetközi felkészülési lehetőségeket is sikerült biztosítani.
Legnagyobb sikerünket az Ifi EB-n szereztük, ahol „hagyományosan” jól szerepeltünk. Öt PVSK
versenyző szerepelt a válogatottban és kiemelkedő szereplést hoztak mindannyian, de Szuromi
Hanga győzelme kiemelkedik mindegyikből.
A felnőtt VB-n három versenyzőnk szerepelt és a Főiskolás VB-re is két versenyzőnk kvalifikált.
Világversenyek eredményei:
Serdülő és Ifjúsági Európa Bajnokság, Macedónia
N18 Viniczai Csenge Sprint egyéni 22. Normál 12. Váltó N18 kategória 7. hely
N16 Pataki Réka Dalida Sprint egyéni 43. Normál 16 Váltó N16 kategória 4. hely
N16 Szuromi Hanga Sprint egyéni 23. Normál 1 Váltó N16 kategória 4. hely
N18 Szuromi Luca Sprint egyéni 54. Normál 14 Váltó N18 kategória 7. hely
F16 Szuromi Mátyás Sprint egyéni 35. Normál 34 Váltó F18 kategória 9. hely
Junior Világbajnokság, Bulgária
N20 Szuromi Luca Középtáv 14. Váltó 13. hely
N20 Viniczai Csenge Középtáv 20.Váltó 13. hely
F20 Kovács Bertalan
Felnőtt Világbajnokság, Olaszország
Péley Dorottya Normáltáv 43. Középtáv 35. Váltó 21. hely
Baumholczer Máté Középtáv 49. Váltó 22. hely
Kelemen Bernadett Sprinttáv 42. Váltó 21. hely
Főiskolás Világbajnokság, Csehország
Baumholczer Máté Sprint váltó 18. Normáltáv 28. Középtáv 34. Váltó 10. hely
Kovács Filoména Sprint váltó 18. Sprinttáv 59. Középtáv 49. Váltó 8. hely

31

Egyéb eredmények:
Jó tanuló Jó sportoló Országos díjazottak: Kovács Bertalan, Kovács Barnabás, Kovács Filoména,
Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Csenge Viniczai Judit;
Szuromi Hanga 2014 Év Utánpótlás női tájfutója;
Viniczai Ferenc 2014 Év edzője;
MOL tehetséggondozó pályázat Sport kategória Viniczai Csenge;
Utánpótlássport.hu Hónap műhelye szavazásán: június hónap Közönség díjazottja a PVSK
tájékozódási utó szakosztály, amely azért jelentős mert nem olimpiai sportág még ilyen díjat eddig
nem nyert el.
Válogatott kerettagok: Baumholczer Máté, Kovács Bertalan, Szuromi Luca, Viniczai Csenge,
Szuromi Hanga, Pataki Réka Dalida, Péley Dorottya, Kovács Filoména, Kelemen Bernadett, Szuromi
Mátyás
Az edzők által foglalkoztatott versenyzők száma korcsoportonként: (új, le nem igazolt gyerekek
nincsenek benne)
Nő
Férfi

Felnőtt
4
8

junior
0
2

ifjúsági
6
2

serdülő
5
7

újonc
7
7

gyerek
3
6

Gazdasági szempontok, a költségvetés szerinti gazdálkodás helyzete
A szakosztályvezetés igyekezett a korábbi évekhez mérten, visszafogott, költséghatékony
gazdálkodást folytatni. Az év során nagy segítséget jelentett a PSN-Zrt. által a „Tájfutásért-Pécs”
Alapítványnak nyújtott 1 millió Ft-os pályázati támogatás. Válogatottaink világversenyeken elért
kimagasló eredményei, edzőink lelkiismeretes munkájának eredményeként az Országos Szövetség
szintén összesen több millió Ft-tal járult hozzá a szakosztály működéséhez.
Komoly feladatot jelentett bevételeink, kiadásaink ütemezése. Ennek megoldására a „TájfutásértPécs” 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. 2014-ben a PSN Zrt-vel
együtt 2,1 millió forint tagdíjbevétele volt a szakosztálynak. Ez összességében megfelel a tervezett
költségvetésnek.
Külső kapcsolatok
A PSN Zrt-vel (PVSE utódja) végzett 17 éves együttműködésünk továbbra is eredményes,
2014-ben harmonikusan működött. Az utánpótlás nevelés szempontjából e lehetőség jól működött,
és nagy jelentősége volt a szakosztály elmúlt években kialakult eredményességében.
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 és Országos Tájékozódási Futó 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.
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Célkitűzéseink 2015-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 3-6 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.
• Klubéletünk erősítése.
Kéréseink: munkánk eredményességének érdekében a következőkben kérnénk az elnökség és az
egyesület vezetésének segítségét.
• Az öltözési és klubélet megteremtésének lehetőségének kialakítását.
• A Mediterrán Hotelben a öltözési lehetőség magnyugtató megoldásnak elősegítése.
• A létesítmények használatának biztosítása.
• 2015. évi költségvetésünkhöz szükséges anyagi forrás megszerzésének segítése.
• Edzések, edzőtáborok utazási, közlekedési lehetőségeinek biztosítása, ebben való segítség
(busz, mikrobusz).
• Válogatott versenyzőink szponzori támogatásának segítése.
2014. november 15-én közel 70 fő részvételével ünnepi évzáró értékelést tartottunk.
Beszámolónkkal szerettük volna bemutatni azt a széles körű munkát, ami a PVSK Tájékozódási Futó
Szakosztályban zajlik és mindezzel együtt megköszönni azt a lehetőséget, amit a munkánkhoz az
egyesület vezetésétől kapunk.
Szponzorok, támogatók: Pécs Megyei Jogú Város, 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, Umheiser István

Utánpótlás szakágvezető: Lukács Gergely
Edzők:

Bereczki Miklós
Lukács Gergely
Barát Ferenc
De Blasio Domenico
Kriszán András
Dr. Katics László

OBI. vezetőedző,
OBI/B. OBII. edző
kapusedző
OBI. másodedző
OBI/B másodedző
erőnléti edző (2014.05.31-ig)

Taglétszám: 38 fő (23 fő OBI felnőtt, 8 fő OBI/B, 13 fő OBII.)
A szakosztály vezetőség 2014-ben három alkalommal ült össze, mely során a szakosztály éves
munkáját értékelte. A szakosztály vezetése aktívan részt vesz a szakosztályt érintő eseményeken.
A szakosztály folyamatosan részt vesz az egyesület által rendezett eseményeken, ezen kívül
szoros kapcsolatot ápol a PSN Zrt-vel, hiszen utánpótlásunk innen kerül ki.
Szakmai szempontok:
A 2013/2014-es szezonban két bajnokságban indított csapatot a szakosztály. Az OB I-es felnőtt
csapat az előző szezonhoz képest három helyet előrelépve a 10. helyen, az OB I/B-s csapat pedig
az előző évi 17. helyezéshez képest a 13. helyen zárta az évet.
A 2014/2015-ös szezonban az OBI és OBI/B bajnokságon kívül a PTE ÁJK támogatásával OB IIben is indult csapat. Az OB I-es felnőttek Bereczki Miklós vezetőedzővel kezdték az évadot, 2014.
év végére azonban olyan mértékben megromlott kapcsolata a játékosokkal, hogy az már az
edzésmunkára és az eredményekre is rányomta a bélyegét. A Magyar Kupában és a Komjádi
Kupában sem sikerült a 8 közé jutás.
Helyezések
Bajnokságok

2012/13

2013/14

2014/15

félidő

év vége

félidő

év vége

félidő

OB I

13

13

9

10

12

OB I/B

16

17

13

13

8

OB II.

-

-

-

-

6

Szakosztályunk 2014 áprilisában megrendezte az immár hagyományos Kinder+Sport Húsvét Kupa
vízilabda tornát. 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.
Edzések:
OBI-es csapatunk naponta két edzést tart a Hullámfürdő uszodájában, e mellett heti 4 alkalommal
edzőtermi edzést is tartanak. Az OB I/B-s csapat hetente 4 alkalommal, az OB II-es csapat hetente
3 alkalommal edz az uszodában és heti 2-2 edzőtermi edzést is tartanak.
Az edzések mennyisége megfelelő, igyekszünk megfelelő felszerelést és körülményeket biztosítani
a játékosoknak a felkészüléshez. Ehhez nagy segítséget nyújt a TAO által biztosított lehetőség a
felszerelés vásárlására. A Hullámfürdőt üzemeltető PSN Zrt. minden segítséget megad ahhoz,
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hogy csapataink edzései zavartalanok legyenek. Sajnos anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé
az edzőtáborozást, pedig ez nagy segítség lenne a felkészülésben.
Versenyzők:
OB I.: Árki Péter, Barát Ferenc, Barta Dániel, Bereczki Miklós, Csaba Márton, Csacsovszky Alex,
Czigány Károly, Danilo Cabrilo, De Blasio Domenico (csapatkapitány), Duvjak Starcevic Borna,
Francsics Dániel, Horváth Zsombor, Jonas de Oliveira Cribella, Kistamás Zsolt, Kósik Soma, Krizsán
András, Lajkó Márton, Müller Máté, Opacak Toni, Polovicz Kristián, Práczky Károly, Sólyomvári
Márton, Szedmák Dávid
(A dőlt betűvel jelölt játékosok a PSN Zrt játékosai, megállapodásunk alapján játszanak az OB I-es
csapatban.)
OB I/B: Boros Dávid, Labossa Gusztáv, Lukács Dénes dr, Nádasdi Gergő, Radics Ákos, Somogyi
Tamás, Takács Kristóf, Uzsák Zénó
OB II. : Balatoni Sándor, Barki Domonkos, Boros Bálint, Boros Dániel, Gazdag Dávid, Lukács
Gergely, Niklai Bálint, Nyitrai Miklós, Ritter Zsombor, Sinkovics Márk, Sinkovits Bence, Somoskőy
Tamás, Vitárius Dénes
Válogatott versenyzők: Horváth Zsombor junior válogatott, Polovic Kristián szlovák válogatott.
Gazdasági szempontok:
Szakosztályunk mögött ismét nehéz év áll.
Az OB I-es és OB I/B-s csapatkat 2011. szeptember óta a Pécsi Vízilabda Kft működteti. 2012.
áprilisban az addigi 100 %-os PVSK tulajdon mellett PMJV Önkormányzata is belépett a tulajdonosi
körbe. A 2014-től elindított OB II-es csapat költségeit elsősorban a PTE-ÁJK viseli.
A meghatározó önkormányzati támogatás mellett örvendetes, hogy a TAO támogatásban
megpályázott teljes összeget sikerült összegyűjteni 2013-ban és 2014-ben is. Ebben nagy segítséget
nyújtott Czerpán István elnök úr.
A gazdasági helyzet miatt legnagyobb támogatónk és névszponzorunk a Mecsek-Füszért Zrt. mellett
további támogatók bevonása 2014-ben is igen nehézkes volt. A pénzben realizálódott támogatás
mellett sok étterem nyújt segítséget abban, hogy játékosaink étkezését biztosítani tudjuk. Segítséget
kapunk a mérkőzések hangosításához, az orvosi ügyelet biztosításához is. A Pécsi Vízilabda Kft.
gazdálkodása kiegyensúlyozott, évek óta nyereségesek vagyunk.
Célkitűzések:
− további szponzorok felkutatása,
− marketing tevékenység, szurkolók, fürdővendégek tájékoztatásának javítása,
− a költségvetés bevételi oldalának megerősítése
− új játékosok igazolása
− még szélesebb utánpótlás bázis kialakítása
Elmondható, hogy a javuló szakmai teljesítmény mellett jobb helyezést csak további játékosok
igazolásával várhatunk a csapattól, ehhez azonban bevételeink növelésére van szükség. A PSN Zrtvel jól működő kapcsolatot alakítottunk ki, széles utánpótlás bázisunk innen kerül ki. Célunk, hogy
minél több hazai nevelésű játékos kerüljön be az OB I-es csapatba. Kitűzött célunk továbbá
szorosabb együttműködés kialakítása a PTE ÁJK-val.
Szponzorok: PMJV Önkormányzata; Mecsek-Füszért Zrt., Platina-Bau Zrt., Aranygaluska Étterem,
Murphy’s Pub, Szent György Fogadó, Flekken Söröző, Teleky Bisztró, UNIQA Biztosító Zrt, Szmájli
Étterem, Római-Kert Étterem, ERLA, Palatinus Hotel, Infra-Med Kft.
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I. sz. melléklet

A PVSK szakosztályainak bajnoki helyezései (2010-2014)
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II. sz. melléklet

A PVSK szakosztályainak válogatott kerettagjai (2010-2014)
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III. sz. melléklet

Egyéni és csapatsportágak eredményei

02.08.-09.
3.
02.15-16.
2.
2.
03.01-02.
2.
2.
3.
3.
03.30-31.
3.
4.
05.03-04.
2.
05.24-25
1.
3.
06.21-22.
3.
06.28-29.
2.
2.
07.12-13.
1.
2.
3.
07.19
1.
08.01-03.
1.
3.
3.
09.20-21
3.

PVSK ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY 2014. ÉV EREDMÉNYEI
Országos Fedett pályás Bajnokság "Serdülő"
Kárpáti Enikő
újonc/magasugrás
Országos Összetett Fedett pályás Bajnokság (Syma csarnok)
Czuth Réka
ötpróba
Szigeti Dalma
ötpróba
Ifjúsági, junior Fedett pályás OB (Syma csarnok)
Dudás Máté
magas/ ifi
Papp Attila
távol/ ifi
Geisz András
magas/ junior
Nagy Dániel
60 m/ junior
Szenior atléták Fedett pályás Világbajnoksága, Budapest (Syma csarnok)
Vadász Kitty (40-44 évesek)
magasugrás
Dér Andrea (40-44 évesek)
1500 m
Országos Serdülő, Ifi Csapatbajnokság
Dudás Máté, Cseri Bence, Papp Attila, Kovács Balázs
magasugrás
MEFOB Meghívásos versenye, Budapest
Czuth Réka
magasugrás
Czuth Réka
100 m gát
Ifjúsági OB, Zalaegerszeg
Papp Attila
110 m gát
Országos U23 és Junior Bajnokság, Debrecen
Czuth Réka
200 m
Dörnyei Kristóf
magasugrás
Magyarország Újonc és Serdülő Országos Szabadtéri Bajnoksága, Tatabánya
Kárpáti Enikő Kata (újonc)
magasugrás
Szemes Máté (serdülő)
100m síkfutás
Ángyán Balázs (serdülő) "B" döntő
100m gátfutás
VI. Nyílt Hegyifutó Magyar Bajnokság, Parádfürdő, Mátraháza, Kékestető
Horvát Kármen
ifi lány 3,4 km
Felnőtt Országos Bajnokság, Székesfehérvár
Bene Barnabás
5000 m
Bene Barnabás
1500 m
Czuth Réka
hármasugrás
Összetett OB, Székesfehérvár
Otterbein Laura
5 próba

PVSK FÉRFI KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYEI
edző: Csirke Ferenc
NBI.
másodedző: Czigler
7.
PVSK Pannonpower
László
PVSK FÉRFI KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV
EREDMÉNYEI
Regionális Bajnokság
3.
PVSK kadett
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03.16
3.
03.20
1.
03.29
1.
3.
3.
04.05
2.
05.31
1.
06.26
2.
10.11
3.
11.09
3.
11.15
1.
11.16
1.
11.23
1.
11.30
1.
2.
2.
2.
3.

13.

PVSK JUDO SZAKOSZTÁLY - 2014. ÉV EREDMÉNYEI
I. osztályú Felnőtt férfi-női OB
Kersics Dávid
Belügyminisztérium Országos Pontszerző Bajnokság, Budapest
Kersics Dávid
XVI. Nyílt Masters Judo Magyar Bajnokság, Százhalombatta
Kersics Antal
Papp Viktor
Tövisi Sándor
Ifjúsági Judo Diákolimpia, Budapest
Kenyeres Anna
Diák A-B-C fiú, leány Diákolimpia, Cegléd
Pál Alexa
Masters EB, Prága
Kersics Antal
Diák "B" 2003 OB
Lovász Bence
Földharc OB II.o.
Miskolczi Dávid
Diák "C" Országos Bajnokság, Budapest
Pál Alexa
II. o. Magyar Bajnokság
Kenyeres Anna
III. o. Felnőtt Férfi és Női Országos Bajnokság, Budapest
Kozma Gyula
Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Judo Bajnokság, Budapest
Del Fabró Zsolt
Kersics Dávid
Szabó Zsolt
Kozma Gyula
Nagy Balázs

90 kg
90 kg
M5 +100 kg
M6 81 kg
M8 73 kg
63 kg
27 kg
M5 +100 kg
38 kg
100 kg
30 kg
63 kg
100 kg
81 kg
90 kg
+100 kg
100 kg
90 kg

PVSK LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYEI
edző
Megyei I. osztályú férfi felnőtt bajnokság
PVSK
Turi Zsolt

PVSK LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYEI
edző
Megye I. osztályú bajnokság
10.
U-19 PVSK
Majoros Iván
1.
U-17 PVSK
Majoros Iván
NB II. Dél-Nyugat csoport
3.
U-21 PVSK
Bolboaca Augustin
2.
U-17 PVSK
Bolboaca Augustin
2.
U-15 PVSK
Mang László
8.
U-14 PVSK
Balázs Péter
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PVSK NŐI KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYEI
edző
Országos Bajnokságok
3.
U19 junior
Debreceni Eszter
4.
U17 kadett
Meszler Balázs
7.
NBI/B
06.28-07.06 U17-es Világbajnokság, Klatovy, Plzen (Csehország)
3.
Nagy Dorottya
DebreceniE, MeszlerB
07.17-27. U18 B divíziós Európa Bajnokság Temesvár, Nagyvárad (Románia)
1.
Nagy Dorottya
DebreceniE, MeszlerB
08.16-28. Ifjúsági Olimpia Nanking (Kína)
4.
Nagy Dorottya
DebreceniE, MeszlerB

7.
6.

PVSK NŐI LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYEI
edző
NB II.
PVSK
Csaba Ferenc
U15-ös Országos Bajnokság
PVSK
Iván Viktória

04.16-19.
3.
06.01-07.
1.
10.16-19.
3.
3.
10.27-30.
3.
3.
2.
11.06-09.
3.

10.

PVSK ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY - 2014. ÉV EREDMÉNYEI
Diákolimpia, Nagykanizsa
Bagó Sándor
46 kg
IX. Ökölvívó Európa Bajnokság, Bukarest
Kovács Mária
+81 kg
Junior OB, Szigetszentmiklós
Kanalas Szilveszter
48 kg
Tóth Viktor
60 kg
Női Ökölvívó OB, Eger
Király Emese
junior 57 kg
Régi Rebeka
elit 54 kg
Kis Varga Bettina
elit 54 kg
Ifjúsági OB, Debrecen
Lukácsy Bence
75 kg
PVSK VÍZILABDA SZAKOSZTÁLY - 2013/2014. ÉV EREDMÉNYE
edző
OB I.
PVSK Mecsek Füszért
Bereczki Miklós
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IV. számú melléklet

RENDEZVÉNYEINK

A PVSK vezetése és szakosztályai által szervezett kiemelkedő rendezvények a 2014. évben:

PVSK Atlétika Szakosztály:
-

XXX. Pécs-Harkány Országúti Futóverseny

PVSK Férfi Kosárlabda Szakosztály:
-

„Szamosi Nándor” Emlékverseny

-

Streetball

-

2013/2014 évi Magyar Kupa döntő

PVSK Judo Szakosztály:
-

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

PVSK Tájékozódási Futó Szakosztály
-

Igaz Béla Emlékverseny

-

Országos Diákolimpia

PVSK Vízilabda Szakosztály
-

Kinder +Sport Húsvét Kupa
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V. sz. melléklet

2014. 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:
-

Lelátó, közlekedők gyomtalanítása permetezéssel,

-

Atlétika pálya csapadékvíz csatorna tisztítása,

-

Calpeda villanymotoros szivattyú nagyjavítása, felújítása,

-

Új nagyméretű műfüves pálya építése

-

Garázsajtók mázolása, festése

-

Tereprendezés, gépi földmunkák elvégzése

-

Ezüstfenyők ültetése, beteg tuják kivágása

-

Gázkészülékek éves felülvizsgálata, javítása

-

Atlétika pálya locsoló fejek cseréje, beállítása

-

Fűnyírók, fűkasza javítása, karbantartása

-

Lelátó oldalkerítés melletti fahajtások kivágása, takarítása

-

Északi szivattyúház bejárati ajtó - ablak téliesítése, szigetelése

-

Kis műfüves pálya palánk pótlása, cseréje

-

Irodaépület gázkazán cseréje

PVSK-csarnok:
-

1-2 öltöző villanybojler felszerelés, beüzemelés

-

Gázkészülékek beüzemelése, felülvizsgálata

-

Új gázmérőóra felszerelése csökkentett energiafogyasztás érdekében

-

Kosárterem ökölvívó terem fénycsövek, izzók cseréje.

PVSK Küzdősport-centrum
-

Ökölvívó – cselgáncs termek nagytakarítás, vakolatjavítás

-

Fürdők – wc-k vízcsapok, tusolók javíttatása, cseréje
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VI. sz. melléklet

Pécsi Vasutas Sportkör
2014. évi Elnökségi ülések jelenléti ív összesítője
NÉV
Vida János
Czerpán István
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

01. 30.
1
1
1
1
x
1
x
x
1
x
x
x
x
1
1

02. 20.
1
1
1
x
x
1
x
1
1
1
x
x
x
x
1

03. 20.
1
1
x
1
x
1
x
1
1
1
1
1
x
1
1

04. 24.
1
1
x
x
x
1
x
1
1
1
1
x
1
x
x

06. 18.
1
1
1
x
x
1
x
1
1
1
x
1
x
1
x

11. 06.
x
1
1
x
x
1
x
x
1
1
1
x
x
1
1

11. 25.
x
1
x
x
x
1
x
1
1
1
1
x
x
1
1

8

8

11

8

9

8

8

Össz.
5
7
4
2
0
7
0
5
7
6
4
2
1
5
5

jelen volt: 1
nem volt jelen: x

VII. sz. melléklet

Pécsi Vasutas Sportkör
2014. 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

01.08 02.06.
1
1
1
x
1
x
x
x
1
1
1
1
1
1
x
1
1
x
x
x
1
1
8
6

05.26
1
x
1
1
1
1
1
x
x
x
1
7

jelen volt: 1
nem volt jelen: x
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06.25.
1
1
x
1
x
1
1
x
x
x
1
6

08.06
1
x
x
x
1
1
1
x
x
x
1
5

10.15
1
1
x
1
1
1
1
x
x
x
1
7

11.05
1
1
1
x
x
1
1
x
x
x
1
6

12.10
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
1
8

összesen
8
5
4
4
6
8
8
1
1
0
8

