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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Nagycenki Sportegyesület nevében a 2013-as évre vonatkozóan az alábbiakról szeretnénk 

Önöket tájékoztatni: 

 

A 2013-as évben szakosztályaink száma nem változott, így a Nagycenki Sportegyesület 

szakosztályai a következők: 

 

1., Labdarúgó Szakosztály 

2., Asztalitenisz szakosztály 

3., Motocross szakosztály 

4., Lovas szakosztály 

5., Testépítő szakosztály 

6., Női labdarúgó szakosztály  

7., Sport –és Díszgalamb szakosztály  

8., Teke szakosztály –  

 

Egyesületünk továbbra is leginkább a Nagycenki Önkormányzat támogatásából működik 

(1.200.000,-Ft), de emellett egyéb forrásokat is igyekszünk felkutatni, és a tagság is 

hozzájárul a kiadásokhoz (tagdíj, egyéni felajánlás). 

2013. január 1-én 836.123,-Ft volt az egyesület számláján, amely a 2012-es takarékos 

gazdálkodás eredményeként megmaradt, így ezt az összeget a 2013-as feladatok elvégzésére 

tudtuk fordítani. Év végén, 2013.12.31-én 338.662,-Ft volt az egyesület számláján. 

A tartalék elsősorban a látvány-csapatsportok támogatására szolgáló, ún. TAO támogatás 

önrészére fordítódik, ezt a támogatást a korábbiakban nem sikerült igénybe venni, úgy tűnik 

2014 folyamán lesz erre lehetőségünk. Ebből a labdarúgó csapatoknak felszerelések, illetve 

sporteszközök vásárlása történhet meg.  

Az egyesület pályázott és támogatást nyert a helyi LEDER egyesülettől a sportpálya 

fejlesztésére. A pályázat megvalósítása 2013-ban elkezdődött és jelenleg is folyamatban van. 

A pályázat jelentősen megbonyolítja az egyesület könyvelését. A pontos, számszaki adatokat 

tartalmazó beszámolót ezért csak a későbbiek során tudjuk benyújtani az Önkormányzat felé.  

 

A Nagycenki Sportegyesület nevében köszönjük az Önkormányzat által nyújtott anyagi és 

erkölcsi segítséget! 

 

 

Nagycenk, 2013-05-27  
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Alábbiakban az önkormányzati támogatásban részesülő szakosztályok  

2013-as tevékenységének rövid bemutatása: 

 

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, amelytől azt 

várjuk, hogy a felnőtt csapat a tavasz folyamán megőrzi megyei II. osztályú tagságát, míg az 

ifjúsági csapatnál jelentős fiatalítás történt, és örömünkre sok helyi fiatal jelntkezett és 

jelentkezik a csapatba.  

Utánpótlásunk továbbra is részt vesz a Bozsik programban (7, 9, 11 évesek), sőt 2013 őszétől 

a 12-13 éves korosztályban is indítottunk egy csapatot. 

 

Asztalitenisz szakosztály: (Vezetője: Fekete Ferenc) 

 

A 2013-as esztendőben is két fronton, a városi és a megyei bajnokságban indult a szakosztály, 

a bajnokságokat őszi-tavaszi rendszerben bonyolítják, így a közelmúltban 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. 

2013-ban negyedik 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. 

Szabó Balázs és Horváth Dominik az iskolai diákolimpián, a Nagycenken rendezett megyei 

döntőt megnyerte, ezzel bejutott a budapesti országos döntőbe. 

Örvendetes módon sok cenki fiatal látogatja az edzéseket, sőt, környékbeli versenyeken is 

többször részt vettek és eredményesen szerepeltek a gyerekek, méltón képviselve a 

szakosztályt. 

 

Motocross: (Vezetője: Horváth Endre) 

 

A szakosztályt versenyeken 2013-ban is Ragats Roland képviselte.  

 

További szakosztályainkról röviden: 

 

- A Sport- és Díszgalamb szakosztály továbbra is szervezi az egyre népszerűbb 

kisállatvásárokat havi rendszerességgel, illetve a soproni galambászokkal közösen 

2013-ban is egy többnapos, regionális seregszemlét szerveztek a sportcsarnokban.  

- A Lovas Szakosztály továbbra is a megyei felnőtt díjlovagló bajnokságban képviseli 

az egyesületet és a települést, több, szép sikert értek el versenyzőink az elmúlt évben 

is. 

- A Teke szakosztály az elmúlt évekhez hasonlóan szervezi házi bajnokságát. 
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- A Testépítők szervezett bajnokságban nem 

szerepeltek, tagjaik rendszeres edzésmunkát végeznek. 
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