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A NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 2015-ÖS TEVÉKENYSÉGE 
 
Egyesületünknek sikeres, eredményekben és eseményekben gazdag éve volt 2015-ben. Pályázati sikerek, 
javuló feltételek, növekvő létszám, sikeres rendezvények jellemezték az elmúlt évet.  
Egyesületünk 2015-ben 8 szakosztállyal működött: 

- labdarúgás 
- asztalitenisz 
- motocross 
- Sport- és Díszgalamb 
- Birkózó (időközben a szakosztály Sopronba költözött, egy másik egyesülethez tartozik már) 
- Teke 
- Lovas 
- Karate (2014 nyarán alakult meg) 

 
A Sportegyesület a Nagycenki Önkormányzat támogatására alapozhatta 2015-ben is a működését, de 
emellett sikerült egyéb forrásokat, pályázati lehetőségeket is felkutatni, kihasználni. 
 
Folytatódtak az elmúlt évek tárgyi, infrastrukturális fejlesztései. Egy kilenc személyes kisbuszt sikerült 
pályázati forrásból beszerezni, amely a sportolók mellett a nagycenki civil szervezetek és az önkormányzat 
rendelkezésére is áll. 2000 eurot nyertünk a Velux pályázatán, melyből a tornacsarnok részleges 
árnyékolása fog megvalósulni hamarosan. 
Szintén pályázati forrásból állandó hangosítás került a sportcsarnokba, eredményjelző a focipályára, újabb 
korszerű focikapukkal gazdagodott az utánpótlásfoci. 
Összességében 2015-ben is csaknem 15.000.000ft értékben történtek fejlesztések a sport területén 
Nagycenken. 
Örömteli még, hogy nőtt a sportegyesület tagjainak száma, leginkább a labdarúgó-szakosztály tagsága 
bővült. 
 
Ugyanakkor az aktív szakosztályok, pályázati sikerek sok adminisztratív feladatot róttak az egyesület 
vezetőségére és anyagilag is jelentős terhet jelentettek. (A pénzügyi kimutatásban is látható, hogy csak a 
pályázatokkal kapcsolatos utalások banki költségei megközelítették a 150.000ft-ot.) 
 
Ennek ellenére természetesen szeretnénk tovább fejlődni, fejleszteni.  
A labdarúgó szakosztálynál újabb eszközbeszerzésekre már rendelkezésünkre áll elnyert pályázati összeg, 
elbírálásra vár a labdarúgó pálya automata öntöző berendezéssel való ellátásáról szóló pályázatunk, 
előkészítés alatt áll egy határon átnyúló pályázat, melynek révén az edzőpálya műfüves borítást kapna. 
Az asztaliteniszezők a Veluxtól nyert összegből az idei évben fogják a tornacsarnok részleges árnyékolását 
megvalósítani. 
A galambászok új helyre költöztették a kisállat-vásárt, ahol még a korábbiaknál is nagyobb sikerrel, 
hatalmas érdeklődés mellett zajlanak a rendezvények. 
Szóval bőven van tervünk, tennivalónk 2016-ra is, alábbiakban viszont a szakosztályok 2015-ös 
tevékenységéről szeretnénk beszámolni. 
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A szakosztályok 2015-ös működéséről: 
 
Labdarúgó szakosztály: (Vezetője: Hofstadter Attila)  
 
A Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a megyei II. osztályban szerepelt a 2014/2015-ös és a 
2015/16-os bajnokságban. A 2014/15-ös szezon előtt sok új játékos érkezett a felnőttekhez, jelentősen 
megfiatalodott felnőtt csapat. 2015 tavaszán lényegesen javult a játék és az eredményesség, végül a 
középmezőnyben fejeztük be a bajnokságot. (8. hely). 
A 2015/16-os bajnoki idényt elég gyengén kezdtük, az őszi szezon második felében viszont feljavult az 
együttes, és a 10. helyen állt az ősz végén. 2016 tavaszán sikerült tovább javítanunk, végül a 7. helyen 
zártuk a 2015/16-os bajnokságot. 
Szintén 7. helyen végzett az U19-es csapat is, amely tovább fiatalodott és erősödött a korábbiakhoz képest. 
Utánpótlásunk 2015-ben is részt vett 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. 

 
 
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 2014/2015-ös szezon 
küzdelmei, ahol a városi bajnokságban Nagycenk csapata 3. helyezett lett 12 indulóból.  
A Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban pedig 5 helyen végeztünk 8 csapatból. 
2015-benhetedik 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. 
Emellett több egynapos versenyen is részt vettünk, Beleden, Jánossomorján, illetve Győrben egy 
nemzetközi veterán viadalon. 

 
 
Sport és Díszgalambász Szakosztály 

 
"Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson, 

teremtsen." - Széchenyi István 
 
2015 évben Szakosztályunk ismét rengeteg rendezvény lebonyolításában és szervezésében vett részt. Év 
első rendezvényünk a már szokásos galambkiállítás volt, melyet a Soproni Egyesülettel közösen 
szerveztünk. Márciusban megkezdődtek a börzék, amik egészen novemberig tartottak. Ez a rendezvényünk 
több száz embert mozgat meg minden hónapban, ki is nőttük a helyünket. Áprilisban megtartottuk az első 
Locsoló bálunkat. Nagy sikerre való tekintettel 2016-ban is megtartottuk. Májusban pedig részt vettünk a 
Világörökség Napon. Főrendezvényeink a börze, galambkiállítás és a Locsoló bál volt. De többi 
Szakosztálynak is segédkeztük akár padok felállításáról, akár a rendezvény utáni rendrakásról volt szó. 
Szakosztályunk a 2015-ös évben kétszer utazott az országos kisállat-börzére Monorra. A kiállítási 
időszakban több tagunk is részt vett galambkiállításokon. pl. Zalaegerszeg, Öttevény, Pápa, Csabrendek.. 
Januárban ismét ellátogattunk Ausztriába, a Deutschkreutzban tartott galamb és kisállat kiállításra is. 
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Pénzügyi beszámoló 

 
A Sportegyesület a 2015-ös évre 1.500.000ft-os önkormányzati támogatást kapott. Ez az összeg az 
egyesület elnökségének döntése alapján a következőképpen került felosztásra: 
labdarúgó szakosztály: 1.230.000ft, asztalitenisz szakosztály: 150.000ft, motocross szakosztály: 120.000ft 
A többi szakosztály a korábbi évekhez hasonlóan nem kért, illetve nem részesült ilyen jellegű 
támogatásban. 
A falubusz biztosítási költségeire további 150.190ft-ot biztosított az önkormányzat. 
Ezen felül a labdarúgó szakosztály heti 1x1,5 óra (felnőtt és U19-es csapat) valamint heti 2x1,5 óra (Bozsik 
korosztályok – U7, U9, U11, U13), míg az asztalitenisz szakosztály heti 1x2 óra időtartamban ingyenesen 
használta a sportcsarnokot. 

 

 BEVÉTELEK  KIADÁSOK  

NYITÓ EGYENLEG 
2014.01.01. 

1.084.807ft    

Önkormányzati 
támogatás 

   1.650.190ft   3.828.574ft TAO eszközbeszerzések és 
utánpótlásképzés 

Jegybevételek 
(foci+galambászok) 

      635.200ft  9.768.574ft Falubusz pályázat - 
buszvásárlás 

TAO támogatás    5.399.023ft      148.450ft TAO egyéb költségek – 
tanácsadás, közvetítői díj 

Önkormányzat –
kölcsön falubusz 
pályázat 

  9.768.898ft   11.013.107ft Leader Önkormányzati 
kölcsön II. és III. részlet 
visszautalás 

MVH – Leader 
pályázat kifizetés II. 
és III. részlet 

   11.013.107ft  1.644.772ft Egyéb eszközbeszerzések,  
Nevezési díjak, 
versenyengedélyek, bírságok 

MLSZ – Bozsik 
program 
támogatása 

       630.000ft         76.200ft Könyvelési díj 

pénztár 344.200ft  384.806ft Üzemanyagköltségek 

   150.290ft Biztosítások (falubusz) 

          148.526ft Banki költségek 

Összesen: 29.440.618ft  27.163.079ft  

   2.277.539ft ZÁRÓ EGYENLEG: 
2015.12.31. 

 
Nagycenk, 2016.06.21. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
           Bugledich Attila 
                   elnök 
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