
 

 

  
 

 

 
 
 
 

Európai Diáksport Napja 2018 díjazottak 
Díjazás indoklása 

 
1. Területi (megyei) önkormányzat kategória – Baranya megye, Madaras Zoltán, a megyei közgyűlés 

elnöke 
 
Indoklás: az elmúlt években a Baranya megyei iskolák valósítottak meg legnagyobb arányban 
diáksportnapot. Ennek eredményeképpen szeretnénk a Baranya Megyei Közgyűlés elnökét a 
diáksportnapot támogató és népszerűsítő közreműködéséért díjazásban részesíteni. 
Díj: emlékplakett 

 
2. Iskola kategória 1. díj - Bágyogszováti József Attila Általános Iskola, Németh Marica Bernadett 

igazgató 
 
Indoklás: az iskola kategória első helyezett díját az elmúlt évek során végzett diáksportnapi 
szervezőmunka alapján kapja az intézmény.  
Díj: 110.000 Ft értékű ROSCO sportszer vásárlási utalvány 
 
Iskola kategória 2. díj - Litéri Református Általános Iskola, Gyenes Viktor igazgató 
 
Indoklás: az iskola kategória második helyezett díját az elmúlt évek során végzett diáksportnapi 
szervezőmunka alapján kapja az intézmény.  
Díj: 82.500 Ft értékű ROSCO sportszer vásárlási utalvány 
 
Iskola kategória 3. díj - Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola, Papp Ilona igazgató 
 
Indoklás: az iskola kategória harmadik helyezett díját az elmúlt évek során végzett diáksportnapi 
szervezőmunka alapján kapja az intézmény.  
Díj: 55.000 Ft értékű ROSCO sportszer vásárlási utalvány 
 

3. Települési önkormányzat kategória 1. díj – Bágyogszovát község, Horváth László polgármester 
 

Indoklás: a települési önkormányzati kategória első helyezetti díját a település iskolájának az Európai 
Diáksport Napjának szervezésében nyújtott kiváló teljesítménye alapján kapja az önkormányzat. Ezzel 
szeretnénk elismerni az önkormányzat diáksportnapot támogató és népszerűsítő közreműködését.  
Díj: öt db 50 000 forint értékű Football Factor vásárlási utalvány, továbbá egy 35%-os Football Factor 
önkormányzati csapatmezre vonatkozó vásárlási kedvezmény. 
 
Települési önkormányzat kategória 2. díj – Litér Község Önkormányzata, Szedlák Attila 
polgármester 
 
Indoklás: a települési önkormányzati kategória második helyezetti díját a település iskolájának az Európai 
Diáksport Napjának szervezésében nyújtott kiváló teljesítménye alapján kapja az önkormányzat. Ezzel 
szeretnénk elismerni az önkormányzat diáksportnapot támogató és népszerűsítő közreműködését.  
Díj: öt db 50 000 forint értékű Football Factor vásárlási utalvány, továbbá egy 35%-os Football Factor 
önkormányzati csapatmezre vonatkozó vásárlási kedvezmény. 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
Települési önkormányzat kategória 3. díj - Szögliget Község Önkormányzata, Üveges Attila 
polgármester 
 
Indoklás: a települési önkormányzati kategória harmadik helyezetti díját a település iskolájának az Európai 
Diáksport Napjának szervezésében nyújtott kiváló teljesítménye alapján kapja az önkormányzat. Ezzel 
szeretnénk elismerni az önkormányzat diáksportnapot támogató és népszerűsítő közreműködését.  
Díj: öt db 50 000 forint értékű Football Factor vásárlási utalvány, továbbá egy 35%-os Football Factor 
önkormányzati csapatmezre vonatkozó vásárlási kedvezmény. 
 
 

4. Fenntartó kategória 1. díj - Soproni Tankerületi Központ, Marek János tankerületi igazgató 
 
Indoklás: a tankerületi központ fenntartásában működő Bágyogszováti József Attila Általános Iskola kapja 
az iskola kategória első helyezettnek járó díjat. A tankerületi központ a díjat a diáksportnap népszerűsítése 
és szervezése kapcsán az elmúlt években végzett kiváló munkája alapján kapja.  
Díj: 275.000 Ft értékű ROSCO sportszervásárlási utalvány 
 
Fenntartó kategória 2. díj - Litéri Református Egyházközség, Szabó J. Róbert lelkipásztor 
 
Indoklás: az egyházközség fenntartásában működő Litéri Református Általános Iskola kapja az iskola 
kategória második helyezettnek járó díjat. Az egyházközség a díjat a diáksportnap népszerűsítése és 
szervezése kapcsán az elmúlt években végzett kiváló munkája alapján kapja.  
Díj: 275.000 Ft értékű ROSCO sportszervásárlási utalvány 
 
Fenntartó kategória 3. díj - Ménes-völgyi Tudásvető Alapítvány, Báriné Krajnák Szilvia kuratóriumi 
elnök 
 
Indoklás: az alapítvány fenntartásában működő Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 
kapja az iskola kategória harmadik helyezettnek járó díjat. Az alapítvány a díjat a diáksportnap 
népszerűsítése és szervezése kapcsán az elmúlt években végzett kiváló munkája alapján kapja.  
Díj: 275.000 Ft értékű ROSCO sportszervásárlási utalvány 
 

5. MDSZ legeredményesebb megyei tagszervezet – Baranya Megyei Diáksport Tanács, Nagy Gábor 
megyei titkár 
 
Indoklás: az elmúlt években a Baranya megyei iskolák valósítottak meg legnagyobb arányban diáksport 
napot. Az MDSZ a legsikeresebb megyei diáksport tagszervezet kategóriában szeretné elismerni és 
megköszönni a munkaszervezet vezetésének a diáksport nap népszerűsítéséért és szervezéséért végzett 
kiemelkedő munkáját. 
Díj: Football Factor ajándékcsomag 
 
Pazar Viktor, Mohács Körzeti Diáksport Bizottság vezetője 
 
Indoklás: az elmúlt években a Baranya megyei iskolák valósítottak meg legnagyobb arányban diáksport 
napot. Az MDSZ a legeredményesebb körzeti, járási szinten tevékenységet kifejtő diáksport bizottságok 
vezetőinek szeretné elismerni és megköszönni az elmúlt években a diáksport nap népszerűsítéséért és 
szervezéséért végzett kiemelkedő munkáját. 
Díj: Football Factor ajándékcsomag 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
Ferencz Jenő, Siklós Körzeti Diáksport Bizottság vezetője 
 
Indoklás: az elmúlt években a Baranya megyei iskolák valósítottak meg legnagyobb arányban diáksport 
napot. Az MDSZ a legeredményesebb körzeti, járási szinten tevékenységet kifejtő diáksport bizottságok 
vezetőinek szeretné elismerni és megköszönni az elmúlt években a diáksport nap népszerűsítéséért és 
szervezéséért végzett kiemelkedő munkáját. 
Díj: Football Factor ajándékcsomag 
 
Tomsics István, Szigetvár Körzeti Diáksport Bizottság vezetője 
 
Indoklás: az elmúlt években a Baranya megyei iskolák valósítottak meg legnagyobb arányban diáksport 
napot. Az MDSZ a legeredményesebb körzeti, járási szinten tevékenységet kifejtő diáksport bizottságok 
vezetőinek szeretné elismerni és megköszönni az elmúlt években a diáksport nap népszerűsítéséért és 
szervezéséért végzett kiemelkedő munkáját. 
Díj: Football Factor ajándékcsomag 


