
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (II.18.) számú 

határozata értelmében a város sportéletének fejlesztésében 2015. évben végzett 

munkája elismeréseként az alábbi díjakat adományozza: 
Az Év sportolója díj I. fokozatát ifj. Kőrösi András kapta. 

Kőrösi András 1980-ban született Marcaliban. A Noszlopy Gáspár Általános Iskola alsós 

tanulójaként ismerkedett a labdarúgás alapjaival. A Marcali VFC igazolt játékosa 1990-ben 

lett, az akkori korosztályos csapatokban játszott. Az általános iskolában végzett 

sporttevékenységét a tantestület Noszlopy- díjjal jutalmazta. A középiskolai tanulmányait 

Marcaliban kezdte annak ellenére, hogy a Rákóczi, a PMFC, a Honvéd és a Videoton is 

szerződtetni akarta. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban töltött évei alatt a felnőtt csapat 

kötelékébe tartozott, ahol 15 évesen már be is mutatkozott. 1999-ben érettségizett, majd a 

szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán testnevelő tanári diplomát szerzett. Ezen idő alatt 

képviselte hazánk színeit a magyar amatőr labdarúgó válogatottban is. Megfordult Bükön és 

Sárváron, majd bemutatkozott az Nb1-es Szombathelyi Haladás csapatában is. Ausztriai és 

hévízi kitérő után 2005-ben visszatért Marcaliba, ahol az Nb3-as, majd megye 1-es csapat 

játékosa, csapatkapitánya lett. Első munkahelye a szőcsényi Széchenyi Zsigmond Szakiskola 

volt, majd visszakerült a helyi gimnáziumba, ahol azóta is dolgozik. Pályafutásának 

alakításában nagy szerepet játszottak kiváló edzői, név szerint: Bene József, Kis-Dörnyei 

László, Mészáros József, Menczeles Iván, Keszei Ferenc, Pusztai László, Nagy Mihály és id. 

Mihalecz István. Segítségükkel a következő fontosabb eredményeket érte el:  

- kispályás labdarúgásban II. korcsoportos országos diákolimpia döntőjében 7. helyezett 

és többszörös megyei bajnok csapatának tagja 

- nagypályás labdarúgásban IV. korcsoportos megyei diákolimpia bajnok csapatának 

tagja 

- magyar amatőr válogatott csapat tagja  

- Megye 1-ben 1., Nb3-ban 1. és 2., Nb2-ben 1., Nb1/b-ben 3. helyezett csapat tagja 

- Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság 1. helyezett csapat tagja 

- Főiskolai Európa-bajnokság 1. helyezett csapat tagja. 

2006-ban megszerezte első, 2015-ben pedig a második labdarúgó edzői képesítését és jelenleg 

is edzői tanulmányokat folytat. A játékosként eltöltött 25 év alatt sok tapasztalattal 

gazdagodott, amit az MVFC korosztályos csapataiban edzőként hasznosít. Pozitív 

személyiségének köszönhetően a játékostársait és a focista palántákat is támogatja, 

folyamatosan motiválja. Megbízhatósága, kiegyensúlyozottsága, küzdeni tudása példaként 

szolgálhat a felnövekvő marcali generációnak. 
 

Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2015. évi 
munkája elismeréseként Ifj. Kőrösi András t az „Év Sportolója Díj” I. fokozatában részesíti. 


