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A NAGYCENKI SPORTEGYESÜLET 2018-AS TEVÉKENYSÉGE 
 
A Nagycenki Sportegyesület 2018-ban a következő aktív szakosztályokkal működött: 

- labdarúgás 
- asztalitenisz 

- moto-cross 
 
A Sportegyesület a Nagycenki Önkormányzat támogatására alapozhatta 2018-ban is a működését, de a 

korábbi évekhez hasonlóan sikerült egyéb forrásokat, pályázati lehetőségeket is felkutatni, kihasználni. 
 
Tovább folytatódtak az elmúlt évek tárgyi fejlesztései. Újabb eszközök, felszerelések, edzést segítő 

eszközök beszerzése is megtörtént, mivel örvendetes módon tovább nőtt az utánpótlás korú sportolók 
száma mind az asztalitenisz, mind pedig a labdarúgó szakosztályban.  
Mosógépet és szárítógépet szereztünk be, hogy a 8 korosztály szereléseit egyszerűbben és 

gazdaságosabban tudjuk tisztítani. Nyomtató is beszerzésre került, segítve ezzel a számos 
sportrendezvénnyel járó megnövekedett papírmunkát. 
2018-ban már 14 településről jártak hozzánk rendszeresen sportolni gyerekek. Mind az asztalitenisz, mind 

pedig a labdarúgó szakosztályban képzett edzők foglalkoztak az utánpótlással, összesen 7 edző 
tevékenykedett nálunk az év folyamán. 
A labdarúgó szakosztálynak a 2018-as TAO pályázaton (amely 2018. július 1-től 2019. június 30-ig tart) 

15.287.752 forintos keretösszeget hagyott jóvá az MLSZ. Ennek az összegnek a nagyobb részét 
vállalkozások társasági adó felajánlása fedezi. A pályázati önrész jelen esetben 2.718.269ft, ennek egy 
részét szintén TAO-s támogatás fedezi (kiegészítő TAO támogatás), a többit a sportegyesületnek kell 

biztosítani. A pályázati önrész biztosítása tehát jelentős terhet ró az egyesületre. 
A korábban jóváhagyott, a sportcsarnok bővítésére, felújítására vonatkozó TAO pályázat megvalósítása 
2018-ban még nem kezdődhetett el, mert még nem sikerült a szükséges társasági adó forrásokat 
maradéktalanul összegyűjteni. Reményeink szerint 2019 végén megkezdődhet ez a beruházás is. 

 
A szakosztályok 2018-as működéséről: 

 
Labdarúgó szakosztály: (Vezetője: Hofstadter Attila)  
 
A Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a megyei II. osztályban szerepelt a 2017/2018-as és a 
2018/19-es bajnokságban. A 2017/18-as bajnoki idény előtt több meghatározó játékos külföldre távozott a 
felnőtt csapatból. Ennek ellenére jól kezdtük a bajnokságot, az ősz második felében viszont visszaesett az 

együttes, és a 11. helyen állt az ősz végén. A tavasszal nagyon gyengén, sokszor méltatlanul szerepelt az 
együttes, amely végül a 13. helyen zárta a bajnokságot. A nyáron több új játékos és új edző is érkezett, a 
2018/19-es bajnokság őszi mérkőzésein sem ment azonban sokkal jobban a csapatnak. Az ősz végén a 12. 

helyen álltunk. (Szerencsére a 2019-es tavasz már eredményesebb volt, végül a 9. helyen zárta a felnőtt 
csapat a bajnokságot.)  Az U19-es csapat az egy évvel korábbi ezüstérem után a 6. helyen végzett a 
2017/18-as bajnokságban. A csapat jelentősen átalakult, ez a 6. hely szép eredmény az együttestől. Az 
idei, 2018/19-es bajnokság előtt tovább fiatalodott az együttes, de ebben a szezonban is jól helyt álltak a 

fiatalok. A bajnokságot végül a 10. helyen zárta a csapat. 
A felnőtt csapat eredményességét illetően látni kell, hogy anyagi lehetőségek tekintetében nem tudunk 
versenyezni még a megyei II. osztály legtöbb csapatával sem. Sajnos az amatőr labdarúgást is 

meghatározza, hogy melyik klub tud, és mekkora összeget képes fordítani a játékosok átigazolására és 
premizálására. 
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Utánpótlásunk 2018-ban is részt vett az egyesületi, és a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskolával 
együttműködve az intézményi Bozsik programban. A gyerekek létszáma örvendetes módon tovább 
gyarapodott, újabb fiatalok kerültek hozzánk a környező és immár némiképp távolabbi településekről. 
(Sopronhorpács, Und, Lövő, Ágfalva)  

Az új szezonban az U16-os korosztályban is indítottunk csapatot, így immár hét korosztályban - 7, 9, 11, 
13, 14, 16 és 19 évesek – kb. 80 helyi és környékbeli fiatal edzett és versenyzett rendszeresen 
egyesületünk színeiben. 

8 alkalommal összesen csaknem 1000 utánpótláskorú labdarúgót láttunk vendégül különböző Bozsik 
tornákon és fesztiválokon Nagycenken 2018-ban. 
Pályázati források és a szülők saját költségvállalása révén ebben az évben is nyáron több napot balatoni 

edzőtáborban tölthettek a gyerekek, ami mindenkinek nagy élmény volt. (Siófoki csoportkép a focipályán) 

 

 

Jövőbeli tervek 
 
A TAO pályázatok révén szeretnénk továbbra is fejleszteni, javítani a sportolás feltételeit.  

Az idei nyár folyamán, a már elfogadott 2018-as sportfejlesztési programunknak megfelelően megtörténik 
az edzőpályán is az öntözőrendszer kiépítése. 
A 2019 tavaszán beadott, és még elbírálásra váró programban pedig a nagy labdarúgó pálya karbantartása, 

felújítása (3 millió forint), illetve a sportcsarnok felújításához, bővítéséhez kapcsolódó bútorzat beszerzés 
(öltöző padok és szekrények – 2.400.000ft) szerepel nagyobb tételként. 
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Asztalitenisz szakosztály: (Vezetője: Winkler Ernő ) 
 

A Nagycenk SE Asztalitenisz Szakosztálya a 2018/19-es szezonban is két csapattal képviseltette magát. A  
megyei bajnokságban és a nemzeti bajnokság harmadik osztályában. Mindkét együttesről elmondható, 
hogy az elmúlt évekhez képest sokat erősödött, így a kitűzött célokat sikerült teljesíteni. Megyei csapatunk 

tizenegyből az előkelő negyedik helyen végzett. Több NB3-at is megjárt csapattal a bajnokságban ez 
kiemelkedőnek számít. NB3-ban szintén tizenegy csapatból, nyolcadik helyen sikerült végezni, így elérve a 
biztos bent maradást. Örömteli, hogy második félévtől, felépülését követően Imre Máté erősítette 

csapatunkat, több szoros mérkőzésen is nagy szükség volt rá, amivel fontos pontokat csíptünk el.  
Idén is megrendezésre került hagyományokhoz híven, a Családi pingpong verseny és a Szalai Gergely 
Emlékverseny. Szép létszám és erős mezőny képviseltette magát. 
Már heti két alkalommal van edzéslehetőség minden asztalitenisz kedvelőnek. E-mellett elindult az 

iskolások számára is asztalitenisz oktatás, akik közel tizenöt fővel serényen járnak péntekenként.  
Nyáron három új fiatal játékos is csatlakozik csapatainkhoz, így terveink, céljaink még nagyobbak lettek. A 
megyei bajnokságban két csapatot szeretnénk indítani, bevonva a fiatalokat is. Az NB3-ban pedig a célunk, 

a tabella első felében végezni.  Szeptembertől pedig a szakosztály történelmében először, utánpótlás 
országos ranglistaversenyeken fogunk részt venni. 
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A képeken a Szalai emléktorna díjazottai, az országos diákolimpia döntőjébe jutott nagycenki gyerekek, 
és a felnőtt csapat két meghatározó játékosa, Asbóth András és Winkler Ernő egy 2018-as nyári versenyen. 
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Moto-cross szakosztály (vezetője: Horváth Endre) 

 
 
A szakosztályt a korábbi években szép eredményekkel képviselő Ragats Roland a 2018-as bajnokságban 

nem indult, így a nagycenki színeket egyedül Horváth Endre képviselte a magyar 2. osztályú bajnokság 
mx1-es kategóriájában, ahol az előkelő 4. helyet szerezte meg összesítésben. 
A most zajló szezonban pedig, szintén ebben a kategóriában, pár futammal a befejezés előtt az élen áll, így 

jó esélye van a bajnoki cím megszerzésére is. 
 

 
 
 

 
Ennyit röviden a sportegyesület 2018-as évéről.  
Az önkormányzati támogatás felhasználásról mellékelve található a beszámoló. 

 
 
 

 
Nagycenk, 2019.06.20. 
 
     Tisztelettel: 

 
 
           Bugledich Attila 

                   elnök 


