„Év sportolója 2010.” díjazottjai
Év Sportolója 2010. III. fokozat – Ferenczy Máté
Ferenczy Máté a Marcali VSZSE Sakk csapatának meghatározó játékosa. Ifjúsági
sakkozóként tagja volt a 2003-ban az év csapata címmel díjazott együttesnek, jelenleg
egyetemre jár és már felnőtt csapattagként szinte minden fordulónak és osztályozó
mérkőzésnek, városi bajnokságnak eredményes pontszerzője, 2007-ben Marcali Város
Sakkbajnoka. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a csapat bajnoki címének megszerzésében, és
az NB II-ben is eredményesen szereplő Marcali VSZSE nélkülözhetetlen sakkozója.
Játékerejét igazoló Élő-pontja 2010-ben átlépte a lélektani 2000 ponthatárt, s jelenleg 2025
FIDE Élő-pontja van.
(Máté sajnos iskolai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a díjátadáson, ezért megkérem
édesapját vegye át a díjat.)

Év Sportolója 2010. II. fokozat – Krajczár Ibolya
Krajczár Ibolya Zalaegerszegen kezdte kézilabdás pályafutását a Caola SE-ben. A Főiskolai
évei alatt a PEAC csapatát erősítette két alkalommal részesült „jó tanuló, jó sportoló”
ösztöndíjban. 1996-ban igazolt Marcaliba, ahol 4 évet töltött el. Violetta lánya születését
követően 4 éven keresztül Hévízen védett, majd 2006-tól ismét városunk csapatát erősíti. A
2009-2010-es bajnokság tavaszi szezonjában való szereplést 2 hónappal Endre kisfia
megszületését követően vállalta. Posztján azóta is a csapat meghatározó embere. Családja és
kiemelkedő sportteljesítménye mellett a Saubermacher Marcali Kft-nél évek óta vezető
tisztséget tölt be.
Év Sportolója 2010. I. fokozat – Pék Petra
Pék Petra Marcaliban kezdte pályafutását 1993-tól az akkor megalakuló Marcali VSZSE
alapító tagja és igazolt játékosa. 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Karán testnevelő szakon. Kezdetektől fogva az egyesület játékosa, tagja
volt az NB I-es tagságot kiharcoló csapatnak az 1998-99-es szezonban. Előbb az NB I-es
utánpótlás csapat meghatározó játékosaként bizonyította tehetségét. NB I./B-s mérkőzéseken
a felnőtt csapatban kezdetben védekező játékosként jeleskedett, de az elmúlt években már
támadójátékával is megoldhatatlan feladat elé állítja az ellenfeleket. A csapat meghatározó
játékosává vált, kiegyensúlyozott teljesítményével nagyban hozzájárult a női kézilabda csapat
eredményességéhez. Tagja volt a Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság országos döntőjén 2.
helyezést elért Marcali csapatnak. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozik
óvodásoknak és általános iskolásoknak tart gyógytestnevelés foglalkozásokat a kistérségben.

Év Utánpótlás sportolója 2010. – Kardos Evelin
A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Emelt színtű testnevelés tagozatának 7. osztályos
tanulója. Az atlétika diákolimpia III. korcsoportos egyéni pályabajnokságán
kislabdahajításban országos 1. helyezést ért el. A 2010. júniusában Budapesten megrendezett
versenyen 60,33 cm-es dobásával nyert, több mint 3 méterrel utasította maga mögé
versenytársait. Evelin emellett a Mikszáth DSE Utánpótlás Kézilabda Bajnokságban szereplő
csapatának alapembere.
Testnevelője és atléta edzője: Bőle László
Kézilabda edzője: Fuisz János

Év Csapata 2010. - a Mikszáth K. Utcai Általános Iskola III. korcsoportos leány atlétika
4 próba csapata
Az atléta leányok a 60 m-es síkfutásból, távolugrásból kislabdahajításból és 600 m-es futásból
álló NÉGYpróba megyei verseny megnyerését követően a Budapesten megrendezett országos
diákolimpiai döntőn 3375-Ös összpontszámmal szerezték meg a végső győzelmet. Ezzel
megvédték a 2007-2008-as tanévben akkor még II. korcsoportban szerzett országos bajnoki
címüket. Ez volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában indított emeltszintű
testnevelési tagozat, egyúttal városi sporttörténelmünk 2. országos diákolimpiai csapatbajnoki
győzelme.
A csapat tagjai:Ágoston Kitti, Bárczi Kata, Kuti Bettina, Mezőfi Brigitta, Sárfi Anett, Szabó
Eszter, Szecsődi Laura
Felkészítőik: Fuisz János, atlétika edzőjük: Bőle László

Év edzője 2010. - Bőle László
A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola pedagógusa, a testnevelői munkaközösség
vezetője, földrajzot és testnevelést tanít, emellett az MVSZSE Utánpótlás-nevelési Központ
szakosztályvezetői tisztét is betölti.
Edzőként kezdett a Marcali VSZSE birkózó szakosztályánál (1984-1992), majd kosárlabda és
atlétika sportágakban 1993-tól napjainkig az iskola és az UK utánpótlás csapatainál dolgozik.
Számos megyei és városi elismerés kitüntetettje, 1999-ben az „oktatásban kifejtett
tevékenységéért” megkapta Marcali Város Alkotói díját is.
Az elmúlt tanévben az általa vezetett III. korcsoportos leány atlétika négypróba csapat
országos diákolimpiai bajnoki címet szerzett, megismételve ezzel két évvel ezelőtti sikerét.
Egyéniben versenyzői 1-1 országos 1. és 2, valamint több pontszerző helyezést, emellett
számos megyei bajnoki címet szereztek.

