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BEMUTATKOZIK A NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET
A Nagycenki Sportegyesület jelen formájában 1992-ben alakult meg. Természetesen már hosszú évtizedek
óta aktív sportélet zajlott településünkön. A fő sportág kezdetektől fogva a labdarúgás, de az utóbbi
években, évtizedekben örömteli módon számos sportág talált követőkre településünkön. Így például nagy
hagyománya van az asztalitenisznek, régóta aktív a motocross. Szakosztályaink között megtalálható még a
lovas, a teke és az erőemelő szakosztály. Az utóbbi időkben pedig a sport- és díszgalambászok, valamint
legutóbb a karatésok csatlakoztak az egyesülethez. amelyben így jelen pillanatban 8 szakosztályban több
mint 100-an sportolnak.
Egyesületünk leginkább a Nagycenki Önkormányzat támogatásából működik, de emellett egyéb forrásokat,
pályázati lehetőségeket is igyekszünk felkutatni, és a tagság is hozzájárul a kiadásokhoz (tagdíj, egyéni
felajánlások).
Az elmúlt négy évben csaknem 25 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre – elsősorban pályázati
forrásból – a sportpályán.
Minisztériumi pályázat (4.000.000ft) révén villanyvilágítással ellátott élőfüves labdarúgó-edzőpálya épült,
illetve megtörtént a Tornacsarnok nyílászáróinak felújítása, a külső homlokzat szigetelése.
Az önkormányzat saját költéségén a csarnok öltözőit újította fel. (1.000.000ft)
LEADER pályázat révén 100 fős lelátó épült a labdarúgópálya mellett (1.500.000ft) Ugyancsak a helyi
LEADER egyesülethez pályáztunk és támogatást nyertünk a sportpálya további fejlesztésére. (13.500.000ft)
A pályázat megvalósítása 2013-ban elkezdődött és 2014 év végével zárul le. A pályázat révén salakos
teniszpályával és 60x3méteres rekortán futópályával valamint távolugró gödörrel bővül a nagycenki
sportlétesítmény. Ezen kívül a focipályán kicseréltük a kapukat, új cserepadok kerültek elhelyezésre. A
focipálya mellett kialakított, kosárlabdázásra alkalmas pályán pedig egy háromállású kosárlabdapalánk
került elhelyezésre.
A látvány-csapatsportok támogatására létrehozott, ú.n. TAO-s pályázatból további, csaknem 4.500.000ft-os
fejlesztés történt. Sportszereket, és felszereléseket (labdák, edzést segítő eszközök, mezek, nadrágok,
melegítők stb.) vásároltunk a a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, emellett pedig egy új, korszerű
fűnyíró is beszerzésre került.
Terveink között szerepel a pálya és a sportcsarnok további korszerűsítése.
Most várjuk egy energetikai pályázat elbírálását, melynek megvalósulása révén megújuló energiával
(napelem) tudnánk megoldani a sporttelep áram- és melegvíz ellátását. Ezzel lehetőségünk nyílna a
tornacsarnok légkondicionálására is, ezáltal a nyári időszakban is használhatóvá válna a csarnok. Tervezzük
emellett a tornacsarnok ablakainak árnyékolását is, ezzel regionális, sőt országos szintű asztalitenisz
utánpótlás versenyek megrendezésére is alkalmassá válik a terem. (A beruházások összköltsége kb.
10.000.000Ft)
TAO-s pályázatok segítségével a kültéri sportpálya további fejlesztése - eredményjelző tábla elhelyezése és
kültéri hangosítás kiépítése- és további sporteszköz és szállítóeszköz vásárlás (kisbusz) a célunk. TAO-s
pályázati keretünk mintegy 14.000.000Ft.
Célunk, hogy a helyi és környékbeli fiatalok és idősebbek, kicsik és nagyok számára megteremtsük a
kulturált szabadidő eltöltésének feltételeit, minél több embert rábírjunk az aktív sportolásra.
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót egyesületünkben!
Tisztelettel:
Bugledich Attila
Nagycenk SE
elnök
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Labdarúgó szakosztály: (Vezetője: Hofstadter Attila)
A Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a megyei II. osztályban szerepelt a 2012/13-as és a
2013/2014-es bajnokságban. Sajnos a felnőtt együttes eredményessége elmaradt a várttól, tavasszal és
ősszel is a tabella vége felé tartózkodott az együttes. A 2013-as nyár folyamán, illetve a téli szünetben
átszervezések történtek a szakosztálynál, végül szerencsére a felnőtt csapat a tavasz folyamán megőrizte
megyei II. osztályú tagságát, míg az ifjúsági csapatnál jelentős fiatalítás történt, és örömünkre sok helyi
fiatal jelentkezett és jelentkezik a csapatba.
A 2014/15-ös szezon előtt sok új játékos érkezett a felnőttekhez, a csapatépítés javában folyik, a
bajnokságban eddig hullámzó teljesítményt nyújt a jelentősen megfiatalított felnőtt csapat.
Utánpótlásunk kezdetektől fogva részt vesz az egyesületi, és a Nagycenki Széchenyi István Általános
Iskolával együttműködve az intézményi Bozsik programban. Négy korosztályban - 7, 9, 11, 13 évesek – kb.
30 helyi fiatal edz és versenyez rendszeresen egyesületünk színeiben.

Az Intézményi Bozsik program keretében 2014 október elején Fertőszéplakon megrendezett
Fertőpart kupán I. korosztályos fiú csapatunk I. helyezett lett, míg IV. korcsoportos lány
csapatunk bronzérmet szerzett. Felkészítő tanár: Lajber Sándor

Bozsik program 2014 ősz
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Asztalitenisz szakosztály: (Vezetője: Fekete Ferenc)
Az elmúlt és az idei esztendőben is két fronton, a városi és a megyei bajnokságban indult a szakosztály, a
bajnokságokat őszi-tavaszi rendszerben bonyolítják, így idén májusban értek véget a 2013/2014-es szezon
küzdelmei, ahol a városi bajnokságban két csapattal is képviseltettük magunkat. Sopron Város asztalitenisz
bajnokságában Nagycenk csapata 7. helyezett lett 14 indulóból.
A Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban pedig 5-6 helyen végeztünk 11 csapatból.
A 2014/15-ös bajnoki szezon nemrégiben kezdődött el mindkét bajnokságban.
2013-as kiemelkedő eredmény még, hogy Szabó Balázs és Horváth Dominik az iskolai diákolimpián, a
Nagycenken rendezett megyei döntőt megnyerte, ezzel bejutott a budapesti országos döntőbe.
2014-ben ötödik ízben, nagy sikerrel rendeztük a Szalay Gergely emlékversenyt. Majd 70 induló fogadta el
meghívásunkat, csaknem 30 gyermek és ifjúsági, és több mint 40 felnőtt versenyző tisztelgett Geri bácsi
emléke előtt az egész napos viadalon.
Örvendetes módon sok cenki fiatal látogatja az edzéseket, sőt, környékbeli versenyeken is többször részt
vettek és eredményesen szerepeltek a gyerekek, méltón képviselve a szakosztályt.

Évről-évre sokan tisztelegnek játékkal a nagycenki asztalitenisz atyja, Szalai Gergely tanár úr
emléke előtt. A kép a 2014-es emlékversenyen készült.
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Motocross: (Vezetője: Horváth Endre)
A szakosztályt versenyeken 2014-ben is Ragats Roland képviselte. Az országos bajnokságon sajnos
finanszírozási problémák miatt nem tudott indulni. A Nyugat kupa sorozatban szerepelt Roland. A bajnoki
szezon nemrégiben ért véget, Roland a következő eredményeket érte el: 2014. április 19. Zalaszentgrót 2.
hely, május 11. Kőszárhegy 1. hely, május 31. Nagykanizsa 2. hely, június 14. Tatabánya bukás miatt nem
fejezte be a versenyt, szeptember 6. Kiskunlacháza 2. hely, október 11, Cserszegtomaj 3. hely.
Összesítésben a 2014-es Nyugat-kupa sorozatot 1. helyezettként fejezte be!
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Sport és Díszgalambász Szakosztály
"Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson,
teremtsen." - Széchenyi István
A Sport és Díszgalambász Szakosztály 2008 májusában alakult, Gráf Gyulának köszönhetően.
A nagycenki galamb-; papagáj-, nyúl-, és baromfitenyésztők közösen összefogtak és megalapították ezt a
szakosztályt.
Családias közösségben, egymást segítve folytatják tenyésztői munkájukat, és a Szakosztály többek között
vállalta a kisállat kiállítások és börzék lebonyolítását.
A Nagycenki Galambász Szakosztály a Soproni V-142. Számú Egyesülettel összefogva 2009 óta Nagycenken
megszervezi a két egyesület közös kiállítását. Ez legközelebb 2015.01.10-11-én kerül megrendezésre.
Tagok (2014)
Gráf Gyula
Pölcz Éva
Fekete János
Pölczné Lőrincz Márta
Horváth Rezső
Hideg Róbert
Zubrits Mónika
Szakály László
Tóth László
Kálmán László
Vadas Richárd
Tiszteletbeli tag: Horváth László
Támogatónk: Dr. Szórádi Gábor állatorvos

