Díjeső a Főnixben: ismét jutalmat
kaptak a legjobbak
Debrecen - Idén is megrendezte hagyományos díjátadó gáláját a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola
a Főnix Csarnokban.
A rendezvényen minden évben díjazzák a szakosztályok legjobb sportolóit és edzőiket, valamint a
DSC-SI egészére tekintettel a sportiskola legjobb női és férfi utánpótlás és felnőtt sportolóit, edzőiket,
Jó tanuló és Jó sportoló elismeréseket adnak át, továbbá az év legjobb csapatát és edzőjét is díjazzák.
Szintén minden évben Életmű-díjjal ismerik el egy olyan edző tevékenységét, aki hosszú éveken
keresztül végzett kiváló utánpótlás-nevelő munkájával öregbítette a DSI hírnevét. Ezúttal ebben az
elismerésben Jankovics Sándor labdarúgó edző, a Loki egykori balszélsője részesült. Az év sportolója
a kiváló gátas, Kozák Luca, az év csapatát pedig az U13-as leány kézisek alkották. Különdíjakat is
adtak azoknak a sportolóiknak, akik komoly nemzetközi versenyeken vettek részt.Mint elhangzott,
Bárány László és családja (a Master Good cégcsoport három tulajdonosa) a magánvagyonából 1-1
millió forinttal támogatja a DSI három sportolóját és edzőjét: idén az úszó Gál Kincső, a triatlonista
Ferenczi Nikolett és a tollaslabdázó Tóth Kristóf részesült támogatásban.
A díjátadót és a műsort megelőzően az egybegyűlteket Becsky András, a Debreceni Sportcentrum
Kft. ügyvezető igazgatója és Papp László polgármester köszöntötte. - Büszkén mondhatom, nagyon
tartalmas évet tudhatunk magunk mögött - mondta el Becsky András, aki hozzátette: a Debreceni
Sportiskola komoly brand lett a városban.
- Tavaly ismét a DSI lett az év sportiskolája, ez pedig jelentős elismerése az itt folyó szakmai
munkának - tette hozzá az ügyvezető, aki a legfontosabb eredmények között említette meg a Gyulai
István Atlétikai Stadion futópályájának és a Hódos csarnoknak a felújítását, valamint a tekecsarnok
rendbetételét is.
Papp László polgármester köszöntőjében elmondta: a DSC-DSI missziója az, hogy összefogja
Debrecen sportéletét, a város támogatásával egységes, dinamikus, nemzetközi szinten is mérhető
sportéletet tudjon nyújtani. A sport infrastruktúrájának fejlesztésében az elmúlt két évtizedben az
ország egyik legkomolyabb eredményét érte el Debrecen, tette hozzá a polgármester. Mint
hangsúlyozta: Debrecenben a sport igazi hívószó kell, hogy legyen! - Több mint ezer gyerek sportol a
DSI égisze alatt. Remélhetőleg minél több élsportoló kerül ki közülük, akik majd Debrecen
nagyköveteivé válnak.
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