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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 

 

 


