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A NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 2016-OS TEVÉKENYSÉGE
Egyesületünknek 2016-ban is sikeres, eredményekben és eseményekben gazdag éve volt. Pályázati sikerek,
javuló feltételek, növekvő létszám, sikeres rendezvények jellemezték az elmúlt évet is.
Egyesületünk 2016-ban 6 szakosztállyal működött:
- labdarúgás
- asztalitenisz
- motocross
- Sport- és Díszgalamb
- Lovas
- Karate
A Sportegyesület a Nagycenki Önkormányzat támogatására alapozhatta 2016-ban is a működését, de
emellett sikerült egyéb forrásokat, pályázati lehetőségeket is felkutatni, kihasználni.
Folytatódtak az elmúlt évek tárgyi, infrastrukturális fejlesztései. A meglévő kisbusz mellé egy másik, szintén
kilenc személyes kisbuszt sikerült pályázati forrásból beszerezni, amely a sportolók szállításában volt, van
segítségünkre. 2000 eurot nyertünk a Velux pályázatán, ezt az összeget az önkormányzat további
200.000ft-al kiegészítette, így valósulhatott meg az asztalitenisz szakosztály kezdeményezése, a
tornacsarnok részleges árnyékolása, amely az asztalitenisz versenyek szempontjából rendkívül fontos.
Szintén pályázati forrásból állandó hangosítás került a sportcsarnokba, eredményjelző a focipályára, újabb
korszerű focikapukkal gazdagodott az utánpótlásfoci.
Összességében 2016-ban is csaknem 10.000.000ft értékben történtek fejlesztések a sport területén
Nagycenken.
Örömteli még, hogy nőtt a sportegyesület tagjainak száma, leginkább a labdarúgó-szakosztály tagsága
bővült.

A szakosztályok 2016-os működéséről:
Labdarúgó szakosztály: (Vezetője: Hofstadter Attila)
A Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a megyei II. osztályban szerepelt a 2015/2016-os és a
2016/17-os bajnokságban. A 2015/16-os szezon előtt is sok új játékos érkezett a felnőttekhez, tovább
erősödött a felnőtt csapat. A bajnokságot a 7. helyen fejezte be az együttes. A 2016/17-es bajnoki idényt
nagyon jól kezdtük, az ősz végén viszont kicsit visszaesett az együttes, és a 6. helyen állt az ősz végén. A
tavasszal sokáig harcban voltunk a dobogós helyekért, végül meg kellett elégednünk az 5. hellyel. helyen
Az U19-es csapat is a 7. helyen fejezte be a 2015/16-os bajnokságot, aztán a nyáron tovább erősödött a
korábbiakhoz képest. A 2016/17-es bajnokságnak az egyik esélyesként kezdett neki, és végig jó
teljesítményt és jó játékot nyújtva, csupán egyetlen vereséget szenvedett az egész bajnokság során.
Azonban az aranyéremhez ez sem volt elég, végül 2. helyen végzett az együttes.
Utánpótlásunk 2016-ban is részt vett az egyesületi, és a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskolával
együttműködve az intézményi Bozsik programban. A létszám örvendetes módon tovább gyarapodott, több
fiatal kezdett járni hozzánk a környező településekről, Peresztegről, Harkáról, Sopronból. Az edzői stáb két
új taggal bővült, külön örvendetes, hogy újabb helyi fiatalember (Szabó Bence) szerzett edzői képesítést.
Immár öt korosztályban - 7, 9, 11, 13 és 14 évesek – kb. 50 helyi fiatal edz és versenyez rendszeresen
egyesületünk színeiben.
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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 2015/2016-os szezon
küzdelmei, ahol a városi bajnokságban Nagycenk két csapattal is szerepelt. Az egyik csapatunk 1. helyen
végzett, a másik pedig 3. lett.
A Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban szereplő csapatunk is bajnok lett, 1 helyen végzett. Ezzel –
története során először – ősztől az NBIII-as bajnokságban szerepelhet a csapatunk.
2016-ban nyolcadik alkalommal, 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. A Veluxtól nyert pályázati összegből, az önkormányzat
anyagi segítségével sikerült megvalósítani a tornacsarnok részleges árnyékolását, amely nagyon fontos volt
a versenyek lebonyolításának szempontjából.

Sport és Díszgalambász Szakosztály
"Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon, alkosson,
teremtsen." - Széchenyi István
2016. évben szakosztályunk ismét rengeteg rendezvény lebonyolításában és szervezésében vett részt. Az
első rendezvényünk a már szokásos galambkiállítás volt, melyet a Soproni Egyesülettel közösen
szerveztünk. Márciusban megkezdődtek a börzék, amik egészen novemberig tartottak, új helyszínen, a
korábbinál is nagyobb érdeklődés mellett. Ősszel az Alkotóház udvarán termelői piacot is indítottunk,
szintén jelentős érdeklődés kísérte ezeket a rendezvényeket is. Áprilisban tartottuk a Locsoló bálunkat,
ismét sikerrel. Májusban pedig részt vettünk a Világörökség Napon. Főrendezvényeink a börze, piac,
galambkiállítás és a locsoló bál volt. De többi Szakosztálynak is segédkeztük akár padok felállításáról, akár
a rendezvény utáni rendrakásról volt szó. Szakosztályunk a 2016-os évben is többször utazott más
kiállításokra, börzékre. Ott voltunk az országos kisállat-börzén Monoron.
2016 végén a szakosztály kivált a sportegyesületből, és önálló egyesületté alakultak a nagycenki
galambászok.
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Pénzügyi beszámoló
A Sportegyesület a 2016-os 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 157.692ft-ot, a korábbi pályázatokkal kapcsolatos banki
költségekre 72.737ft-ot, a tornacsarnok árnyékolására pedig 200.000ft-ot biztosított az önkormányzat.
A TAO támogatások önrészét (tárgyi eszköz beruházás 30%, utánpótlás-nevelés 10%, azonban az ún.
kiegészítő TAO támogatás (12%) fedezi az utánpótlás-nevelésnél az önrészt, így a tárgyi eszköz
beszerzéseknél a fennmaradó önrészt (28%)) kell az egyesületnek előteremtenie. Ehhez is nagy segítséget
nyújt az önkormányzati támogatás. A TAO-s utánpótlás-nevelés jogcím keretében igyekszünk a
sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések túlnyomó részét beszerezni, így van lehetőségünk arra,
hogy saját forrásból előteremtsük a tárgyi eszköz beszerzések, fejlesztések esetén a szükséges önrészt.
Igyekeztünk a sportolás tárgyi feltételeinek újabb fejlesztése mellett a személyi feltételeket is tovább
javítani, és felelősen gazdálkodva a lehető legjobbat adni az itt sportoló fiataloknak és felnőtteknek,
valamint méltó módon képviselni a települést a sporton keresztül.
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