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ISKOLA

NAPLÓ!BEKEZDÉSEK
A KAZINCZY!VERSENYEKRŐL.

Szép példája e nagyszerű rendezvény a pedagógus összefogásnak. A megnyitón elhangzott
nemeshangú ünnepi beszédek, a dráma szakkörös gyerekek Arany Jánosra emlékező műsora, aztán másnapi gálán a zeneiskolások kiskoncertje, a Helység kalapácsának igazán míves és hangulatos – nemkevésbé látványos - színpadi megjelenítése, a kisebb néptáncosok előadása mind a balatonboglári néző, mind a szülő számára is válasz: Micsoda jó kezekben vannak gyerekeink!
„Jó helyre került ez a verseny, mert Angéla a Beszédművelő körével együtt
meleg fészket teremtett neki…”
Kedves Tanárnő! Kedves Angéla!
Kerekes Barnabás - a Baár-Madas Református Gimnázium magyar- és történelemszakos tanára, a Kazinczydíj Alapítvány elnökhelyettese, a Beszélni nehéz! mozgalom jeles képviselője, a Szóról-szóval című rádióműsor
szerkesztője, Lőrincze-díjas – végtelen kedvességgel és nagyrabecsüléssel méltatatta kedves tanárnő három
évtizedes munkásságát. A nagy tapssal kísért emléklap átadása annak nemes gesztusává lett.
Szívesen vennénk a Balatonboglári Hírek áprilisi számában erről a három évtizedről egy visszaemlékezést, beleértve a leküzdött gondokat, a kitartó munkát, a méltán elért és megérdemelt sikereket...
köszönettel: Kalász József
Fejes
Lajosné
(Somogyi
Angéla
Mária) vagyok, a Balatonboglári Általános Iskolában 1974
februárjától tanítottam 2005 júliusáig.
Már a hetvenes
évek végétől Balatonszárszóra
jártunk területi Kazinczy-versenyre, ahol
kétszer
kaptunk
Kazinczy-jelvényt.
Kíváncsivá tett a
verseny,
hogyan
kell felkészíteni a
tehetséges gyerekeket. Ekkor jelentkeztem (1983. 09.) Péchy
Blanka művésznőnél, aki nagy örömmel fogadta levelem, s már küldte is a Tanácsadó
füzetét.
Szakkörünk az újságíró szakkörből vált
ki, amelyet 74-től vezettem. Ma is szeretettel emlékszem akkori szakköröseimre,
mert lelkesek, ügyesek és kitartóak voltak.
Sokáig dolgoztak mindkét körben, őket
tekinthetjük alapítóknak: Ágoston Szilvia,
Balogh Mónika, Fazekas Tibor, Hegedüs Orsolya, Kelemen Diána, Kelemen Tímea, Kovács Edina, Magda Mónika, Nagy Krisztina.
Elkezdtük tanulni a jelölési módokat,
majd mindenki egyenként megoldotta a
példamondatokat.
Nem
volt
könnyű,
de
megérte
a fáradozást.
Egyre
többször
sikerült
jutalmat adni
a
legjobb
szakkörösnek.
A
„Beszélni
nehéz” rádióműsor példamondatainak

megfejtéséért pedig emléklapot kaptak.
Elhatároztuk, hogy naplót vezetünk,
amelyben minden fontosat bejegyzünk
vagy beragasztunk. Jelmondatunk: „Jót s
jól!” Ami szerintünk a tartalom és forma
egységéről és szépségéről szól.
Célul tűztük ki a mozgalom szélesítését:
szakköri bemutató foglalkozásokat tartottunk, az iskolarádió adásait – melyet az
újságíró szakkör tagjai működtetek, akik
nagyobb részt beszédművelősök voltak –
felhasználtuk arra, hogy a példamondatok
jelölési rendszerébe bevezessük az érdeklődőket. A győztesek, az ügyesek ajándékot kaptak. Később a szakköri foglalkozásra más beszédművelő
szakkört is meghívtunk a
megyéből,
tapasztalatot
cseréltünk, és természetesen megvendégeltük őket.
Felhívást is küldtünk a közeli körzeti iskoláknak, hogy
csatlakozzanak a beszédművelő mozgalomhoz.
Az első rádiós közönségtalálkozóra 1984. 06. 05-én
hívtak. Itt találkoztam először a mozgalom tagjaival
és Péchy Blanka művésznővel. Jó megﬁgyelő vagyok,
és rögtön megragadott erős
egyénisége.
1984
júliusában
óriási meglepetés és öröm
ért bennünket, mert szakkörünk Kazinczy-jutalomban részesült. Egész Boglár
visszhangzott a hírtől, és sokan elkezdték
hallgatni a „Beszélni nehéz” rádióadásait,
nemcsak kollégák, hanem szülők és nagyszülők is. Sokszor előbb tudták meghallgatni az adást, mint mi.
A naplóba levelek is bekerültek: Péchy
Blanka levelei, meghívói stb. Ezek közül
az első hosszabb levél a meghívásra reagált. Mivel város lett településünk, mi is
szervezhettünk területi versenyt. Azt írta
a művésznő, hogy boldogan jönne, már

csak azért is, mert kedves emlékek kötik
Boglárhoz. (A levél dátuma: 1986. 03. 25.)
Sikerült! Április 17-én neves meghívottak:
Péchy Blanka művésznő, Dr. Deme László
egyetemi tanár, Hercegi Károly miniszteri
főtanácsos és a Kazinczy-díj Bizottság titkára zsűriztek nálunk. Csodálatos és megtisztelő volt. Mindannyiunkat további munkára ösztönzött.
Mindenért köszönet a város és iskola vezetőinek, valamint kedves kolléganőmnek,
Lakos Istvánnénak, Bettinek a látvány és
esztétika megteremtéséért. Ez év nyarán
Kazinczy-ösztöndíjat is kaptunk, amely a
szakkör öt tagjának táborozást és képzést

is jelentett. 1986. szeptember elsején egy
szép levél érkezett a művésznőtől, amelyben megköszöni a fényképeket, kifejti,
hogy kedves emlék marad a találkozó, és
bármikor örömmel jönnek hozzánk.
Sajnos nem így hozta a sors. 1986. novemberi levelében közölte, hogy baleset
érte. Boldog lenne, ha elmennék hozzá.
Többször meglátogattam, és magammal
vittem jutalomképpen egy-egy lelkesen
dolgozó szakköröst is.
folytatás a következő oldalon
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Még volt több rövid levele. Várta a jobbulást és készült Boglárra, ahová kedves
emlék kötötte.
Temetésén 1988. 07. 18-án az egész
szakkör ott volt.
Tovább dolgoztunk. Mindig ért bennünket
támogatás és öröm is. Kaptunk egy rendkívüli meghívást a Verseghy-versenyre, Szolnokra. Készültünk, és eredmény is született! Balogh Mónika 7. osztályos bekerült
az első öt közé, itt még nem volt rangsor
az első öt között.
Ettől kezdve megrendeztük mi is a házi
versenyt, és a megyeire eljutottak a legjobbak, onnét pedig gyakran az országoson
vehettek részt.
A területi Kazinczy-versenyen pedig továbbra is ott voltak és szívvel-lélekkel zsűriztek Deme tanár úr és Hercegi tanácsos
úr.
A magyar munkaközösség tagjai mindig
alaposan felkészítették az osztályverseny
győzteseit.
Gyakran ellátogattunk az országos középiskolás versenyekre Győrbe és Sátoraljaújhelyre. Általában a szabadon választottat
hallgattuk meg Győrben, Sátoraljaújhelyen
pedig a szóbelit, a szövegalkotást. Nagyszerű volt, rengeteget tanultunk belőle.
Ahhoz, hogy mi ezekre a versenyekre eljussunk kiemelt támogatást adott több boglári
intézmény (Boglári Borkombinát, Hűtőgépipari Szövetkezet, Városi Önkormányzat),

ezért hálás szívvel gondolunk rájuk.
Már 88-ban felmerült bennem, hogy jó
lenne kamatoztatni tapasztalataimat, és
tovább bővíteni a mozgalmat. Úgy véltem,
hogy sokan jönnének szívesen Boglárra táborozni bárhonnan, ahol általános iskolai
beszédművelő szakkör van, hiszen itt gyönyörű a táj, és nyáron különösen vonzó a
Balaton.
Elmondtam gondolataimat Deme tanár
úrnak, és a tanár úr sok tanáccsal látott el.
1992 júliusában volt az első tábor. Egy
nagyszerű, lelkes szakköröm volt, akik végig ott voltak, segítettek és barátkoztak. A
végén sírva búcsúztak el a táborlakóktól.
Hagyománnyá vált, hogy a nyitó ünnepségen egy színdarabbal mutatkozott be a
szakkörünk. Ez az év annyiból is rendkívüli
volt, hogy eljutottunk a dunántúlira, majd
onnét az országos színjátszó versenyre,
amely Lakitelken volt. Újabb gyerekeket
vonzott mindez a Beszédművelő szakkörbe,
amely felvette Péchy Blanka nevét.
Az első táborba 16 településről jelentkeztek, de volt olyan is, hogy egy városból (pl.
Miskolc, Budapest) több általános iskola
szakköröse is részt vett.
Meghívott vendégek voltak a szolnoki
Verseghy-verseny első helyezettjei, és a
területi Kazinczy-verseny győztesei is.
Gazdag volt programunk, mivel nagyszerű
előadók
jöttek el hozzánk:
Balázs
Géza egyetemi
tanár, Dr. Deme
László egyetemi
tanár, Debreceni
Tibor
drámapedagógus, Dr. Eőri
Vilma
főiskolai
tanár,
Forgács
Róbert gimnáziumi tanár, Hercegi
Károly
miniszteri főtanácsos,
Karsai
Alfonzné
gimnáziumi
tanár,
Kerekes
Barnabás
gimnáziumi tanár és
igazgatóhelyettes, Kernya Róza
főiskolai
tanár,
Maróti
István
irodalomtörténész,
Tasnádiné Rónaki Edit gimnáziumi tanár,
Tatay Éva főiskolai tanár, Tolnai Mária drámapedagógus, Wacha Imre főiskolai docens.
Délutánra gyakran kirándulást szerveztem, ahol megismerhették Somogy megye
és a Balaton-part nevezetességeit: Kapos-
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vár, Somogyvár, Nikla, Buzsák… Az északi
part szépségeit busszal és hajóval értük el:
Tihany, Badacsony, Keszthely…
A felügyelő tanárok kivették részüket a
foglalkozásokból is.
Legtöbbször felügyelő tanár: Nagy Sándorné /Karcag/, Novák Jánosné /Mikóháza/, Saffarik Ildikó /Rád/, Végsőné Fazekas
Aranka /Sátoraljaújhely/, Fritkó Zsuzsanna
/Mikóháza/, Szombatiné Emri Krisztina /
Mikóháza/, Vass
Rozália /Sepsiszentgyörgy/
Felügyeltek
még:
Dorkó
Miklósné
/Miskolc/, Tóth Csilla /Kisújszállás/,
Márton Attila /
Moldova/, Fekete Andrea /Mikóháza/, Haraszti
Mária
/Kazincbarcika/
Ebéd
után
nyelvi
játékok,
példamondatjelölés
Nagy
Sándorné,
Ica
nénivel,
aztán
különböző versenyek
voltak,
például
versmondó,
prózamondó, szépkiejtési verseny. Minden győztes emléklapot és jutalmat kapott.
1993-tól
meghívtuk
testvérvárosunk,
Szentegyháza tanulóit, majd Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről és Vajdaságból is jöttek gyerekek kísérőtanárral.
Az utolsó években már vendégül láthattuk
a csángó gyerekeket is, akik viszonzásul
megismertettek bennünket népszokásaikkal, dalaikkal és zenéjükkel. A tizenötödik
tábor záróünnepségén elhangzott a magyarországi, a székely és csángó magyar
himnusz is, amely egybekötötte a tábor
lakóit.
1994-ben Péchy Blanka díjat kaptam elsőként az általános iskolai tanárok közül.
1997. június 30-tól június 5-ig felnőtt
tábort szerveztem Bogláron, amelyen 48
tanár és 14 előadó tisztelt meg minket jelenlétével és munkájával. Több helyi vállalkozót sikerült megnyerni támogatónak,
köszönet érte! Rendezvény támogatói:
Kazinczy-díj alapítvány, Anyanyelvápolók Országos Szövetsége, Somogy Megye
folytatás a következő oldalon
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Közgyűlése, Balatonboglár Város Önkormányzata,
Boglári
Általános és Zeneiskola, Lengyel-Magyar
Barátság Háza és Kulturális Központ, BBRt.,
Balatonboglári Középiskolai Kollégium, Három Királyok Gyógyszertár.
Előadásával
megajándékozott bennünket: Dr. Deme László a kommunikációs
modorunkról, Hercegi
Károly és Kerekes
Barnabás a Kazinczymozgalomról, Grétsy
László a veszélyeztetett
anyanyelvről,
Debreczeni Tibor a
drámapedagógiáról, Forgács Róbert a testbeszédről, Hajdu-Moharos József a Balaton
történetéről, Wacha Imre Kossuth toborzó
beszédéről, Maróti István a Petőﬁ Múzeum
archívumáról, Szőcs Tibor az iskola anyanyelvi programjáról beszélt. Karsai Alfonzné játékos gyakorlatokat szervezett. Bánffy
György pedig Arany János balladáiból tartott előadást. Emellett kirándultunk Keszthelyre, hajóval Badacsonyba, Somogyvárra, Niklára (Berzsenyi sírjához). Nosztalgia
estet szerveztünk Péchy Blankáról és a kör-

vezetői táborok történetéről.
Ez év augusztusában városi kitüntetést
kaptam a felnőtt tábor megszervezésért.
Ezt követően merült fel bennem, hogy az
általános iskolások számára Bogláron lehetne országos Kazinczy-versenyt szervezni. A nagyszámú általános iskola miatt
nem lehetett egyközpontú versenyt rendezni, így a dunántúli alközpont Boglár lett,
az alföldi pedig először Debrecen, azután
Kisújszállás.
1999. április 16-18 között került megren-

dezésre
Bogláron az első
félországos Kazinczy-verseny.
Gárdos
Zoltánné
igazgatónővel együtt
fordultunk
a
polgármester
úrhoz, hogy támogassa ezt az
álmunkat.
Az
akkori
polgármester
Soós
Zoltán,
valamint Dr. Kovács
Miklós és Mészáros Miklós polgármester urak is kiemelt
feladatuknak tekintették az anyanyelvápolás támogatását.
Ragyogó hozzáállással sikerült 72 versenyzőt és 67 kísérő tanárt 10 megyéből
fogadni, elszállásolni, étkeztetni és az ehhez szükséges támogatást megszerezni.
Minden elismerést megérdemel a szervező tantestület és a verseny lebonyolítói.
Nagyszerű csapatmunka volt. Méltó helyre
került a verseny. Most is örömmel gondolok vissza Deme tanár úr szavaira, aki a
következőt mondta: „Jó helyre került ez a
verseny, mert Angéla a Beszédművelő
körével együtt meleg fészket teremtett neki…”
Két zsűri működött a verseny során. Az egyes zsűri elnöke Dr.
Szathmári István egyetemi
tanár, a kettes zsűri elnöke Dr.
Bencédy József főiskolai főigazgató volt. A bírálóbizottságok
tagjai voltak: Bántó Zsuzsanna
gimnáziumi igazgató, Dr. Giber
Vilmos igazgatóhelyettes, Hercegi Károly miniszteri főtanácsos, Karsai Alfonzné gimnáziumi tanár, Kerekes Barnabás
gimnáziumi igazgatóhelyettes,
Kernya Róza főiskolai tanár,
Viszloczkyné Keszthelyi Judit
középiskolai tanár, Wacha Imre
főiskolai docens. 16 gyerek kapott Kazinczy aranyjelvényt, és nyolcan kaptak különdíjat.
2003-ban Deme László meghívott
egy megbeszélésre, ahol arra kérte a jelenlevőket, hogy hozzák létre az Anyanyelvápolók Szövetségének helyi csoportjait.
Elsősorban helybeli kollégákkal, majd egy
kibővített gyűlésen a környező iskolák tanáraival tanácskoztunk.
Megszületett az alapító okirat. Döntöttünk a névről, és megosztottuk a feladatokat: előadást, vetélkedők megszervezését, hagyományként működő programok
közkinccsé tevését, kapcsolattartás a Duna
televízió Nyelvőrző műsorával, nyelvi rovat indítását az iskola újságban stb.
Nagyszerű versenyeket, előadásokat
szerveztünk Balázs Gézával, Kernya
Rózával és Maróti Istvánnal.
2005-ben nyugdíjba mentem, de a
tábort még egy évig vezettem.
2011 októberében nagy meglepetés
ért, Lőrincz Sándor újságíró megkeresett, és közölte, hogy jelöltek a
Somogy Megyei Prima díjra. Csodálatos volt a gálaest, nagyszerű volt
a műsor és a fogadás. A tíz jelöltből
négyen kaptak díjat. Én nem kerültem díjazásra, mégis hihetetlenül

megtisztelőnek
éreztem, hogy
jelen lehettem.
A
Bogláron rendezett
területi
és
félországos Kazinczy-versenyeken, Türjei
Attila igazgató
úr
ﬁgyelmes
meghívásának
köszönhetően,
ezt követően is
zsűrizhettem. A
nyári táborban
időnként
előadást is tartottam. Így kapcsolatom nem
szakadt meg a mozgalom tagjaival.
2017. április 6-án az a megtiszteltetés
ért, hogy az idei félországos Kazinczy-verseny megnyitó ünnepségén Kerekes Barnabás tanár úr, a Kazinczy-díj Alapítvány
elnökhelyettese, elismerő oklevelet adott
át, Juhász Judit az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökének és Szakonyi Károly
a Kazinczy-díj Alapítvány elnökének aláírásával. Ez úton is hálás köszönetemet fejezem ki ﬁgyelmességükért.
Visszatekintve boldog vagyok, hogy ezt

az utat választottam, mert sok értékes
emberrel ismerkedhettem meg, rengeteget
tanultam tőlük, valamint tovább fejlődött
az általános iskolai mozgalom, mert lett tábora és országos versenye is: mindez BALATONBOGLÁRON!
Köszönöm mindenki támogatását, és azt
kívánom, hogy minden sikeresen folytatódjon.
Üdvözlettel: Fejes Lajosné
Fonyód, 2017. április 15.
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Gondolatot kell átadni a jelen lévő hallgatóknak!
Beszámoló a 19. Dunántúli Kazinczy-versenyről
A Boglári Általános Iskola 1999-ben kapta azt a megtisztelő lehetőséget, hogy a
Kazinczy-versenyek történetében először,
és most 2017-ben immár 19. alkalommal
rendezheti meg azt rangos megmérettetést, amelyen a Dunától nyugatra fekvő
megyék területi versenyének és Budapest
kerületeinek győztesei vehetnek részt. A
versenyen a bírálóbizottságok összesen 16
aranyfokozatú Kazinczy-jelvényt zítéltek
oda a legjobban teljesítő diákoknak.
Az ünnepélyes megnyitó szavai mélyen
megérintették a hallgatóságot. A magyar
nyelvet és a rendezvényt magasztaló gondolatok megteremtették azt a légkört, mely
a verseny mindhárom napját átjárta, áthatotta. Mészáros Miklós, városunk polgármestere Németh László szavaival méltatta
azokat a pedagógusokat, kiknek munkája
nélkül egy ilyen rendezvény nem jöhetne létre.: „A tanári munka nem azonos a
módszeres ismeretközléssel, még akkor
sem, ha rendszeresség, szigor és követke-

ünnepe. Mi, akik ezekben a napokban
együtt vagyunk, együtt ápoljuk, tanítjuk,
tanuljuk és csodáljuk összetartó nyelvünket. (…) Az, hogy most itt lehetünk és egy
nemes versengés keretén belül ápolhatjuk anyanyelvünket, erősíthetjük nemzeti
összetartozásunkat és magyarságunkat,
az egy komoly összefogásnak az eredménye. Fő anyagi és erkölcsi támogatóink az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Siófoki
Tankerületi Központ, az Anyanyelvápolók
Szövetsége, a Kazinczy-díj Alapítvány, Balatonboglár város önkormányzata, a Boglári Kollégium, a Hétszínvirág óvoda konyhája, iskolánk dolgozói és tanulói.”
A megnyitón felszólaló Kerekes Barnabás,
Kazinczy- és Lőrincze-díjas, Bonis Bona
életműdíjas tanár, a Kazinczy-díj Alapítvány Bizottság titkára szavaival megkoronázta az eseményt:„A Kazinczy-díj Alapítvány bizottsága 1999-ben úgy döntött,
hogy az1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezzünk egy ver-

telező szöveg felolvasásával folytatódott
a verseny. A szöveg felépítése, nyelvtani
szerkezete kihívást jelentett a tanulóknak.
A hosszú, összetett mondatokkal tarkított
szakmai írás felolvasása bizony-bizony nehéz feladat volt.
A bírálóbizottság minden előadást ﬁgyelmesen hallgatott. Az értékelés során pedig
rengeteg pozitív és építő jellegű kritikát
kaptak a gyerekek. Szakmai észrevételből
és jótanácsból sem szenvedtek hiányt. Az,
hogy egy ilyen versenyen részt vehettek,
már önmagában is példaértékű, dicséretes. Az, hogy már ilyen ﬁatalon a magyar
nyelv ápolására fordítják a szabadidőjüket,
követendő. A bizottság szavaival élve:„itt
mindenki győztes”. Amit a diákok ezen a
versenyen nyújtottak, az mindenképpen
megsüvegelendő teljesítmény, sőt irigylésre méltó!
Az ide látógató gyerekek mind-mind kedves emlékekkel tértek haza, a verseny során pedig rengeteget fejlődtek, és olyan
sok szakmai tapasztalatot szereztek, mely
tanulmányaik során egészen biztosan előnyükre válik.
Végezetül mindenképpen említésre méltó
azon diákok és felkészítő tanárok munkája,
kik a versenyek estéjén szórakoztatták a
közönséget szavalással, hangszeres, vagy
épp színpadi játékokkal. A Balaton Vox
hagyományos koncertje, a zeneiskolások
előadása, a néptáncosok produkciója, vagy
a színpadra vitt irodalmi alkotások mindmind azt mutatják, hogy mindenki, és
tényleg mindenki szívét-lelkét beleadta,
hogy a Kazinczy-verseny 2017-ben is rangjához méltóan kerüljön megrendezésre.
A bírálóbizottság tagjai:

zetesség jár vele. A jó tanár a lehetősé- senyt az általános iskolásoknak. (…) azért,
geket mutatja tanítványainak, a könyvtár
hogy a gyerekeknek ne kelljen keresztülés kutatás irányába tereli az érdeklődést, utazniuk az országon, az egyik helyszín
önálló véleményalkotásra és munkára ösz- Kisújszállás legyen, a másik pedig Balatönöz, ugyanakkor tudásban, magatartás- tonboglár. Itt látja biztosítottnak azokat a
ban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való
feltételeket, amelyek révén ezt a versenyt
ragaszkodásban és gondolkodásban a te- rangjához méltóan fogják megrendezni.”
vékeny, művelt ember mintaképe. Csak az
A megnyitót a Boglári Általános Iskola
ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával
művészeti csoportjának bemutatója zárta.
szellemi forrongást kiváltani.”
A „Hódolat Arany Jánosnak” című előadást
Huszár Hajnalka, a Siófoki Tankerületi
Arany János költőnk születésének 200. évKözpont igazgatóhelyettese e gondolatok- fordulója alkalmából - és ennek tiszteletére
kal nyitotta meg a versenyt: „Úgy gon- - vitték színpadra. Az előadás magas színdolom, hogy balatonbogláriként ez egy
vonalát mi se bizonyította jobban, mint a
olyan rangos eseménye a városnak, amin
hitelesebbnél hitelesebb színpadi játékok,
megtiszteltetés részt venni, megnyitni.” jelenetek. Úgy gondolom, hogy a színdaBeszédét Wacha Imre, Kazinczy- és Lő- rabban megszólaltatott híres költemények
rincze-díjas egyetemi docens gondolata- megidézték magát a költőt is.
ival egészítette ki: „A hallgató, a címzett
A versenyt két részre osztották. Első naaz, akiről nem szabad soha megfeledkez- pon a gyerekek a szabadon választott szöni. Nem szépen kell megszólaltatni a leírt
vegeiket mutathatták be. A mély gondolagondolatokat, hanem okosan; úgy, hogy
tokat közvetítő művek, mint például Sütő
azok ne csak a hallgató füléhez jussanak
András 9. Anyanyelvi Konferencián tartott
el, hanem a tudatához és a szívéhez, az
beszéde, Ravasz László: Cseresznyevirág,
elméjéhez és a lelkéhez is. A szöveg meg- vagy éppen Csáth Géza: A zenéről szóló
szólaltatásával nem versenyezni kell (még
írása szépen szólaltak meg. A gyerekek ﬁegy szépkiejtési versenyen sem), hanem a
gyeltek arra, hogy amit felolvasnak, azok
gondolatot kell átadni a jelen lévő hallga- nem pusztán szövegek. Ezek az írások
tóknak.”
túllépnek azon, hogy csupán leírt betűk,
Türjei Attila igazgató úr beszéde ﬁgye- szavak, mondatok. A versenyzők képesek
lemre méltó, szép keretet adott a Kazinczy- voltak átadni a művek üzenetét.
rendezvény megnyitójának: „Ez a három
Másnap, Kováts Dániel: Beszédművenap Balatonboglár életében anyanyelvünk
lő körök a közjó szolgálatában című, kö-
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Dr. Kováts Dániel, Kazinczy- és Lőrinczedíjas főiskolai tanár, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjének kitüntetettje.
Bántó Zsuzsanna, magyartanár, a Mátyás
Király Gimnázium igazgatója
Bordi András, Körmendy László- és Kazinczy-díjas rádióbemondó,
Juhász Judit, az anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, Kazinczy-díjas, a Magyar
Művészeti Akadémia szóvivője, a Pethő
Sándor-díj kitüntetettje
Szakonyi
Károly,
Kossuth-díjas
író,
aKazinczy-díj Alapítvány elnöke
Kerekes Barnabás, Kazinczy- és Lőrinczedíjas, Bonis Bona életműdíjas tanár, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság titkára
Keppel Gyula, Kazinczy-díjas tanár, a Maróti István Emlékérem kitüntetettje.
Kovács Zsuzsanna, Kazinczy-díjas tanár,
a Szóról-szóval című rádióműsor társszerkesztője, a Maróti István Emlékérem kitüntetettje az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője
Az Arany fokozatú Kazinczyjelvény díjazottjai:
Bakos Bernadett, Biczó Dániel, Bíró Stefánia, Fazakas Júlia, Fritz Szabolcs, Kácsor Judit, Kazi Bence, Márton Csenge,
Perneczky-Molnár Lívia Szidónia, Pusztai
Gergő, Rezesi Júlia Sára, Sándor Balázs,
Száraz Cintia, Takács Anna, Várszegi Csanád, Vellai Orsolya
Gál Zoltán tanár

KISLAK NAPJA

HAGYOMÁNYTEREMTÉS
SZŐLŐSKISLAKON
Hagyományteremtő
szándékkal
hívta életre a Szőlőskislaki Részönkormányzat és az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület március 25-én
a Kislak Napjára keresztelt rendezvényt, amely a nevével ellentétben,
már péntek este kezdetét vette, a helyi Kreatív Klub kiállításának megnyitójával, amelyben ügyes kezű, kislaki
lakosok ötletdús alkotásai kerültek
bemutatásra.
Ezt követően, Horváth Iván helytörténész, Kislakról szóló, több éves kutatásai eredményét ismerhettük meg
egy érdekfeszítő előadás keretében.
A rendezvény szombaton teljesedett
ki, ahol változatos és színvonalas
események és lehetőségek közül választhatott az oda ellátogató.
A színpadon egymást követő produkciók elégítették ki a kisebbeknagyobbak igényeit, amelyben a

különböző érdeklődésű emberek is
megtalálhatták a nekik tetszőt. Köszönet a boglári zeneiskola jazz tanszakának és Korolovics Lajos tanár
úrnak a nagyszerű dallamokért, és
az érdekes jazztörténeti előadásért,
Latrompette Matild kiváló tanítványainak, a kislaki Artista Iskolának a
mindig színvonalas produkciójáért, a
Gáspár Sándor vezette Seven Houses
Gospel Choir and Band lelket nyugtató dalaiért.
A műsor közben nagy-nagy tapsok
közepette vehették át okleveleiket és
ajándékaikat a gyermekeknek meghirdetett „Itt lakom Kislakon” rajzverseny résztvevői, alkotásaikat is megtekinthettük egy kiállítás keretében.
Majd Geleta Viktor és Ducza Nóra
fergeteges operett előadásának örülhetett a közönség, s a műsor méltó
zárásaként a Boglári Senior Néptánc-

csoport lépett színpadra, elénk varázsolva gyönyörű magyar táncokat,
majd közös táncra is hívták a vendégeket, amely már meg is adta az
alaphangulatot az esti mulatsághoz.
A kislaki művelődési ház udvarán
mindeközben, a helyiek munkájának
köszönhetően, a kemencében sültek
a nagy sikerű pogácsák, nyílt tűzön
főtt a pörkölt, készültek a szendvicsek. Szomjasan sem maradt senki,
mert a helyi borosgazdák gondoskodtak ennek orvoslásáról, a környék
dombjai levének közkinccsé tételével.
Megszólítottuk a lakosságot, hogy
helyben készült termékeik, alkotásaik bemutatásával tegyék még színesebbé eseményünket, gyönyörű
alkotásoknak és fenséges ízeknek
örülhettünk.
Az esti zenés-táncos mulatság zárta le az egész napos rendezvényt,
amelyről
elmondható,
hogy várakozáson felüli
sikerrel zárult, DJ Retro
Robi egy percnyi pihenőt sem engedélyezett
a táncos lábaknak.
E
kezdeményezés
megvalósítása ismételten megmutatta, hogy
elhivatott
emberek,
egy célért történő öszszefogással,
milyen
nagyszerű és emlékezetes eseményt képesek
megvalósítani,
amely
alapjául szolgálhat egy
hagyomány életre hívásának.
Köszönet illeti munkájukért, segítségükért:
a Balatonboglár Városi
Önkormányzat
a Szőlőskislaki Részönkormányzat
az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület
a Balatonboglári Varga
Béla Városi Kulturális
Központ
és a CASH Rendezvényiroda Kft
munkatársait,
valamint a kislaki lelkes és
aktív lakosságot!
Sziliné Lugosi Mónika
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KÖLTÉSZET
A nipp apró dísztárgy, csecsebecse a
szótár szerint. Talán a dísztárgy, ami
legjobban rímel Németh István Péter
verseire, s monogramja a ráutaló jelzés.
Nem szeretem a verseket. Hosszúak, monoton donganak, és hol vannak egy izgalmas ﬁlmtől...
Bár ez is olyan, mint a bor. Sosem
szerettem. Aztán kóstoltam sógoromét, és láss csodát, költemények,
gyönyörű festmények, érzések színes csokra bomlott ki az ízek nyomán.
Azóta mindig várom a kortynyi művészetet, amit találok boraiban.
Kedves ajándékként kapunk írkákat,
verseskönyveket Németh István Pétertől. Mint ajándékdoboz nyitjuk
mindig, hogy mit találunk benne, „mit
hoztál”-apróságokat, ízletes sorokat.
Virágnyi világvégben fügefa-levél tenyerek simította, gomblyukba tűzött
szegfű-seb. A fal, ami vakít ráérősen,
mindentudón, mintha egy sokszor átmeszelt napóra homloka volna. Betörnöd már nem kell: Hiába minden
ostor. Vagy szép szó. Úgyhogy ne
adj nékem több kockacukrot. Vezess
csak szíved jászolába. Ez a téli fákra
fagyott harmat, tudod-e, hogy sokáig

BOGLÁRI NIPP
el nem ejtett forró könnye volt egy
angyalnak? Egykor, kis négyzet alakú
falapocskán fa és gyökérforma, ajándékként adva - s erről is sorokat idézett viszonzásul: Közöttünk milyen
fa, mondd, melyik csak így égig ér?
Földben a lomb. Mennyben a gyökér.
S használom egy ideje az origót, mit
tologatunk ide-oda, mintha mi tudnánk legjobban helyét, vagy, hogy mi
is az...
Németh István Pétert VÁRTUK. Költészet napja, könyvtár - mi volna
méltóbb hely, s idő ehhez. Balatoni
anzix című, Németh Anna festményeinek versre átírt gyűjteményét hozta
bemutatni.
A könyvtárba érve láttuk, már többen helyet foglaltak az előkészített
székeken, kis, beszélgető társaságban pedig az évek óta nem, ezért
még nagyobb örömmel látott varázsló. Hadd nevezzem így, mert szavakkal bámulatosan bánó barátunk
mindig elgyönyörködtet azzal a képességével, hogy bármi, hétköznapi,
akár banális apróságban felfedezi a
nagyságot, szépséget, elvezet vele
az értékesig, fontosig, az „origóhoz”.
A beszélgetés - Kalász Józseffel - ér-
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deklődően baráti volt, s Németh István Péter mesélt. Partra szökéséről,
az ismét kapott ajándékról, a Balatonról szintén éneklő társakról, a fociról, a nevezetes „égi gól”-ról - mindezt olyan kedvesen színezve, hogy
hosszú órákat lett volna jó ott ülni, s
hallgatni.
A nemrég, Bogláron zajlott Kazinczy verseny jutott még eszembe.
A magyar nyelv. Hogy ott is, itt is
anyánk-tanította készségnek őrzése, művelése az ok és a cél. Hogy az
okoskészülékeken (bár elég hozzá az
élő szó vagy rádió) mennyire vagyunk
képesek lecsupaszítani, hátrasorolni, megalázni a nyelvet. ...utálom, h
az izé úgymond igazándiból ténykérdés... (és ebben még helyesírási hiba
sincs).
Gyógyírként veszem elő ellenük
néha Arany, Pilinszky és NIP verseit
is. A bennük csengők elfedik, némítják a nyelvkoptatás monotonul dongó
zörgését.
Szeretem a verseket.
szerigabi

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2017. MÁRCIUS 30!I ÜLÉSÉRŐL
Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
Az ülést Mészáros Miklós polgármester
téről szóló írás az újság 11. oldalán találnyitotta meg és a köszöntés után megál- ható.)
lapította, hogy a Képviselő-testület teljes
A tájékoztató után Mészáros Miklós pollétszámban megjelent, így az ülés határo- gármester tájékoztatta a képviselőket az
zatképes. A jegyzőkönyv hitelesítők meg- előző ülés óta eltelt időszakban végzett teválasztása után szavazásra bocsátotta a
vékenységéről. Ezzel kapcsolatban Kalász
módosított napirendet, melynek elfogadá- Zoltán képviselő tájékoztatást kért a Nemsa után Mocsai Tamás úrnak, a Nemzeti Ké- zeti Sportközpont igazgatójával történt tárzilabda Akadémia (NEKA) ügyvezetőjének
gyalásról.
adta át a szót, hogy tájékoztassa terveikről
Mészáros Miklós polgármester válaszul
a képviselőket.
elmondta, hogy a tárgyalás során Kovács
Mocsai Tamás igazgató elmondta, hogy a
Norbert úr jelezte, hogy szerintük a labdahéten tárgyalt a Nemzeti Sportközpontok
rúgó pálya, illetve a sportközpont az önigazgatóhelyettesével, akinek jelezte a lab- kormányzat fenntartásában, illetve haszdarúgópálya hitelesítésének, illetve a pá- nálatában legyen, a többi terület, a parkoló,
lyához tartozó berendezések helyreállítási
illetve az új csarnok a sportközpont fennigényét. Tőle azt az ígéretet kapta, hogy
tartásába kerüljön. Vállalják, hogy átadják
rövid időn belül kezelik az ügyet. Egyéb- használatra a sportpályát úgy, hogy hiteleként, két hete elkezdődött a labdarúgó- sítik, illetve visszaállítják a pályához szükpálya használata, amit napi három órán
séges berendezéseket.
keresztül a helyi sportegyesület használ.
Dr. Sziberth László képviselő javasolta,
A pálya mellett található – a NEKA által
hogy az NSK-val érvényben lévő szerzőépített - háromsávos futópálya a helyiek
dést módosítsák a szükséges kezelői jogok
számára is nyitott, de használata előzetes
tekintetében. Továbbá meg kell állapodni
regisztrációhoz kötött.
az osztatlan közös tulajdonban képviselt
Az akadémia 90 embernek ad munkát, a
vagyon arányáról. Mészáros Miklós polkollégiumot 2017. január 2-től használat- gármester szerint a „MÁV Üdülő” területe
ba vették, ott 11 nevelő tanár látja el fel- átadásra került 50 évre az NSK részére,
adatát, illetve 40 fős kiszolgáló személyzet, vagyonkezelési díj ﬁzetése mellett, melyakiknek nagy része balatonboglári, illetve
nek értéke ezután kerül meghatározásra.
környékbeli lakos. A lakófaluban (a volt
Az Urányi Sportközpont és környezetének
Vasutas Üdülő) a korábban esküvői ren- területe szintén felosztásra került.
dezvényekre használt épület az őszre megDr. Sziberth László képviselő kérte, hogy
újulhat.
a következő ülésre mindkét megállapodás
A NEKA azt a megbízást kapta, hogy az
kerüljön be a testület elé. Egyúttal neutánpótlás-sporttal is törődjön és minősé- hezményezte, hogy a Nemzeti Turisztikai
gi képzést hozzon létre, ezért rövidesen
Ügynökség helyszíni bejárásán nem volt
megépül egy 30 x 40 m területű, 1.200
jelen a szakági bizottság képviselője. Emm2-es Innovációs Diagnosztikai Központ a
lékeztetett arra, hogy ugyan a testület az
jelenlegi NEKA csarnok mellett, az Urányi
Evangélikus Egyházközség által kezdeméSportcsarnok és a labdarúgópálya közötti
nyezett játszótér építését nem támogatta,
területen. A közel 400 millió forintos beru- de felajánlotta, hogy az ősszel indítandó
házás pontos helyszínének kiválasztásához
játszótér program része legyen.
kéri az önkormányzat segítségét, hozzáElmondta, hogy a parkolóórákkal kapjárulását. A NEKA 2017. június 30-tól ön- csolatos felvetés esetében nem arra voltak
állóan fog működni, alapítványi formában, kíváncsiak, hogy azok működőképesek-e,
Magyar Kézilabda Utánpótlás Alapítvány
hanem arra, hogy mennyibe kerülne az
néven.
újbóli használatuk. Kérte a BBSC által bizKalász Zoltán képviselő ezek után meg- tosított busz működési szabályzatát beterkérdezte, hogy mit jelent a tervezett helyi
jeszteni az áprilisi ülésre.
utánpótlásképzés. Mocsai Tamás szerint
Figyelmeztetett arra, hogy a strandok
arról van szó, hogy a NEKA elindít egy ké- karbantartása szezonon kívül is feladazilabdaképzést a helyi és környékbeli is- ta a vállalkozónak, a gyakorlatban sajnos
kolákban, illetve később az egész ország- ez nem így működik. Tájékoztatást kért a
ban. Ezzel nem kívánják elvenni a diákokat „Vasutas Üdülő” kiürítéséről, anyagi vonzaa helyi sporttól, hanem mellette, illetve
táról. Megkérdezte, hogy kinek a dolga a
együtt szeretnének választási lehetőséget, Klapka utca két oldalán, a TESCO kereszteilletve egy új sportágat megteremteni. Er- ződéstől északra lévő árkok tisztítása.
ről egyeztetni fog a BBSC elnökével.
Mészáros Miklós polgármester válaszul
(Az egyeztetésről, illetve a BBSC helyze- elmondta, hogy a Nemzeti Turisztikai Ügy-

ÖNKORMÁNYZAT
nökség strandfejlesztéssel összefüggő bejárására, mint polgármester kapott meghívást, az esetleges fejlesztési lehetőségekről
a későbbiekben a testület fog dönteni.
Dr. Markó Péter jegyző szerint megkeresték azt a szakembert, aki annak idején a
parkolóórákkal foglalkozott, és ő megvizsgálta az órákat, hatból kettő berendezést
üzemképesnek, a többit üzemképtelennek
ítélte meg. Írásban ki fogja fejteni, milyen
módon lehet üzemképessé tenni ezeket
a parkolóórákat, érdemes-e erre költeni,
vagy új óra vásárlása esetén az mennyibe
kerülne. Amennyiben a szakértő megküldi
az anyagot, bizottság, illetve testület elé
kerülhet a téma. A busz szabályzatáról pedig folyamatban van az egyeztetés.
Gáspár László referens véleménye szerint
a strandok nincsenek rosszabb állapotban
jelenleg, mint egy évvel ezelőtt. Kalász Zoltán képviselő erre reagálva elmondta, hogy
a Jankovich-telepen kivágott fák elszállítása közben sérült a gyep. Félő, hogy a fű
helyreállítását, pótlását a régi vállalkozó
már nem végzi el, az új viszont azért nem,
mert nem az ő szerződéses időszakában
történt.
Mészáros Miklós polgármester reagált
a Vasutas Üdülő kiürítésével kapcsolatos
kérdésre és elmondta, hogy ennek során
több millió forint értékű vagyontárgy került ingyen a város intézményeibe és a város lakossága is térítésmentesen juthatott
hozzá az ottani ingatlanban található és
kiárusított tárgyakhoz. Az ingyen elvitt dolgokról pedig nem készült nyilvántartás, így
azt sem tudja megmondani, kinek milyen
haszna származott ebből.
Ezek után szavazásra bocsátotta a napirendet, amit a képviselők 8 igen és egy
nem szavazattal elfogadtak. Ezek után a
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendeletet tárgyalták, amit egyhangúlag fogadott
el a képviselő-testület.
A továbbiakban tárgyalták a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításáról, a Szociális alapszolgáltatások intézményi szolgáltatási önköltségének meghatározásáról
szóló előterjesztéseket. Ez utóbbinál Dr.
Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta,
hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az intézményi térítési díjak nyersanyagnormáját,
illetve az intézményi szolgáltatási önköltséget azzal, hogy egészüljön ki a vendégétkeztetéssel (reggeli: 186,- Ft, ebéd: 324,Ft, vacsora: 230,- Ft).
Dr. Regős Péter az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hozzátette, hogy
az intézményi térítési díjak felülvizsgálata Balatonbogláron a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődét, valamint
a Platán Alapszolgáltatási Központot érinti.
Emelkedett a nyersanyagnorma, mivel minőségben is változás történt a törvényi előírások miatt, több tejterméket, zöldséget,
gyümölcsöt kell biztosítani. Ennek az öszszegnek az ÁFA-val növelt díját ﬁzeti a szülő térítési díj címen. A járulékos költségek,

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2017 április 9

folytatás az előző oldalról
az önköltség összegét az önkormányzat
normatíva formájában megkapja az államtól. A város a jövőben is saját intézményével kívánja ellátni a feladatot. Egyébként, a
bizottság elfogadásra javasolja a szociális
alapszolgáltatások intézményi szolgáltatási
önköltségének meghatározását.
Ennek megfelelően az egyhangúlag elfogadott határozat a következő térítési díjakat tartalmazza:

Intézményi térítési díj (egyben önköltség is)

A képviselők ezek után az Önkormányzati tulajdonok bérleti és belépő díjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést
tárgyalták. A bevezetőben Dr. Sziberth
László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta a szolgáltatási és bérleti díjakról szóló rendelet
2. § (7) bekezdésének törlését. Kérte,
hogy áprilisra kerüljön be a Boglár Kártya
szabályozásának kibővítése. Továbbá,
hogy az Urányi Sportközpont esetében a
sportcsarnok használatra alapdíj, illetve
a téli időszakban a fűtésre, illetve nyáron a klímahasználatra emelt díj legyen
megállapítva (10-12.000,- Ft/óra). A
Városi Konyha esetében javasolta külön
meghatározni csak a terem bérleti díját,
hasonlóan a kultúrházhoz, ﬁgyelembe
véve a fűtési szezont. A Városi Konyha,
valamint az ebédlő bérlése esetében az
alábbi díjakat javasolta megállapítani:
60 főig 8.000,- Ft/fő/alkalom,
61-170 főig 7.000,- Ft/fő/alkalom,
171-200 főig 6.000,- Ft/fő/alkalom.
A sportcsarnokban tartandó bálok kedvezményes díját a kultúrházhoz hasonlóan
nettó 10.000,- Ft-ban javasolta meghatározni. Egyébként, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a kiegészítésekkel
elfogadásra javasolta a Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló

rendeletet.
Dr. Regős Péter, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke szerint az uszoda
belépődíjaival kapcsolatban eredetileg 20
%-os díjemelés hangzott el, de az előterjesztés szerint lényegesen magasabb az
emelkedés. Szabó György referens erre
elmondta, hogy 20-25 %-os emelést tart
reálisnak.
Mészáros Miklós polgármester szavazásra bocsátotta az uszoda belépődíjainak 25
%-os emelésére vonatkozó módosító indítványt, amit a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
A továbbiakban a képviselők a Közterület-fenntartó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról tárgyaltak. Dr. Sziberth László, a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
a Közterület-fenntartó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 2.
pontjából törölni javasolta a jegyzőre vonatkozókat: Egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja. A II. fejezet 5.
pontjában is javítani javasolta a hivatkozott
szervezet megnevezését, mely helyesen: A
szervezet pénzügyi-gazdasági feladatait a
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, ezen belül a Pénzügyi Osztály.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Közterületfenntartó Szervezet pontosított Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Az előterjesztés elfogadása után rátértek
a 2017. évi közbeszerzési terv és a Magyar
Kézilabda Szövetséggel kötendő megállapodás megvitatására. Ez utóbbinál kisebb
vita alakult ki, hogy mennyire felel meg az
Urányi Sportközpontban továbbra is bérelt
helyiségek díja a piaci áraknak, de végül
egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.
Elfogadták a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót, majd úgy döntöttek, hogy az
intézmény élelmezési igényét 2018. január
1-től a Városi Konyháról oldják meg.
A Lukács Károly Városi Könyvtár 2016.
évi munkájáról és 2017. évi munkatervének elfogadásáról szóló napirend tárgyalás
során Kalász Zoltán, a Humán Bizottság
elnöke hangsúlyozta, hogy dicséret illeti a könyvtárat, mert aktívan kihasználta
a pályázati lehetőségeket (Márai program,
NKA Program, Érdekeltségnövelő Támogatás). Megköszönve a könyvtár dolgozóinak
munkáját, elfogadásra javasolta a beszámolót.
A Balatonboglári Varga Béla Kulturális
Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi
munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztés során szintén megköszönték az
intézmény munkáját és elfogadták beszámolóját. Az „Egyesületek, civil szervezetek
pénzügyi és szakmai beszámolója a 2016.
évi támogatás felhasználásáról” című napirend tárgyalása előtt Szalai Tünde képviselő asszony bejelentette érintettségét,
így ő nem vett részt sem a tárgyalásában,
sem elfogadásában. Ugyanígy
járt el a Helyiérték Egyesület
beszámolójának tárgyalása so-
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rán is.
BBSC 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának tárgyalása során Pintér Gabriella, az egyesület elnöke kérte, hogy az
ülés elején egyeztetett NEKA találkozón
legyen jelen Mészáros Miklós polgármester és a szakbizottság elnöke is. A következőkben pedig elfogadták, hogy a városi
könyvtár tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztésre pályázatot nyújtson be. A pályázat sikere esetén a következő fejlesztések valósulnának meg:
1. Oktatóterem a hátsó terasz beépítésével (20-25 fő részére) kialakítása bútorokkal, projektorral, vetítővászonnal, esetlegesen hangtechnikával és interaktív táblával.
A tér alkalmas legyen digitális használó
képzést szolgáló tanfolyamok céljára.
2. A jelenlegi szépirodalmi részleg és a
gyermekrészleg felújítása olvasásfejlesztő
foglalkozásokhoz.
3. Tetőcsere.
4. A mosdók átalakítása és akadálymentesítése, pelenkázó kialakítása.
5. Vezetővonalak, hangostérkép kialakítása látássérülteknek, indukciós hanghurok
kialakítása hallássérülteknek.
6. Bútorok és szoftverek beszerzése. A látás és hallássérültek könyvtári szolgáltatásának, tanulás segítésének céljára speciális
megoldások kialakítása, valamint képszerkesztő szoftverek vagy ezzel egyenértékű
programcsomag beszerzése.
7. Textlib integrált könyvtári rendszer telefonos és tabletes moduljának megvásárlása.
8. Fűtés átalakítása –klíma beszerzése.
Ezek után a képviselők döntöttek a Gördülő Fejlesztési Terv DRV általi elkészíttetéséről, Hács, Gyugy és Kisberény települések szennyvízelvetési agglomerációhoz
való csatlakozási kérelméről, a Halker Kft.
terület vételi ajánlatáról, valamint felülvizsgálták az Árpád és a Lejtő utcák forgalmi rendjét. Ez utóbbi napirendnél az
Árpád utcával kapcsolatban egyhangúlag
sikerült dönteni, de a Lejtő utca lezárásával
kapcsolatban vita alakult ki, így végül 5:4
arányban fogadták azt el.
Módosították a Platán strand melletti feltöltött területek használati feltételeit, így a
jövőben korlátozzák a járművek mozgását,
ami a továbbiakban minden esetben egyedi
engedélyhez kötött. A módosítás elfogadása után ennek megfelelően adták meg az
engedélyeket a nyári rendezvények területhasználati kérelmeire.
Az engedélykérelmek és több, egyéb napirendi pont tárgyalása után átnézték a bizottságok saját hatáskörben hozott döntéseit, majd zárt üléssel folytatták a munkát.
Balatonboglár Város Képviselő-testületének ülése teljes terjedelmében megtekinthető a Balatonboglár város Youtubecsatornán, ami a mellékelt QR kód
segítségével is elérhető.

HÚSZÉVES LETT A BOGLÁRI
ROCKFESZTIVÁL
Az egykori, boglári gitáros, zeneszerző, zenetanár Légrádi Antalról elnevezett
tehetségkutató rockfesztivál idén lett 20
éves. Ebből következik, hogy bizony az
egykori alapítók, szervezők is ennyi idővel
lettek idősebbek, de a ﬁatal tehetségek
felé való elkötelezettségük semmit nem
változott.
A március 18-án megtartott rendezvényt
Mészáros Miklós polgármester nyitotta
meg, aki elmondta, hogy nem tud pontos
számot, hány zenekar fordult meg már
ezen a rendezvényen az elmúlt két évtized
alatt, de abban biztos, mindig remek volt
a hangulat. Pálffy Gábor, az Iﬁ Klub alapítók nevében foglalta össze a kezdeteket
és elmondta, miért tartották annak idején
fontosnak, hogy legyen bemutatkozási
lehetősége a pályakezdő zenekaroknak.
Felhívta a ﬁgyelmét a most színpadra lépőknek, hogy ezt a lehetőséget tekintsék

ZENE

egy szereplésnek, egy bemutatkozásnak,
de semmiképpen ne versengésnek, hiszen
tényleg mindenki csak nyer ezzel a lehetőséggel.
A jubileumi fesztiválon 11 zenekar, köztük egy balatonboglári lépett a művelődési ház sokat látott színpadára. A helyi
Prionix Zenekar pár tagját már jól ismerhetik a bogláriak, hiszen közülük ketten,
Bene Máté és Tuli Patrik duóban már több
rendezvényen is felléptek. Zsűriben pedig
idén egy újítás is volt, mert a nemrégiben
elhunyt Újfalusi Gábor emlékére alapított
díj átadásáról, egy ﬁatalokból álló külön
bíráló csapat döntött.
Szalai Tünde, a Helyiérték Egyesület
programkoordinátora szerint, bár a rocknak, mint műfajnak a megítélése, népszerűsége időről-időre változó, de ennek
ellenére, ezen a mostani rendezvényen
egészen különleges hangszeres tudással

rendelkező ﬁatalokat láthatott a zsűri és
a közönség. Ez a felkészültség és érdeklődés viszont biztató jel lehet a folytatáshoz.
Zenekaronként 2-3 dal, majd átállás, és
jöhet a következő. Egy ebédszünetnyi pihenő beiktatásával nagyjából így zajlott
az egész nap. Az utolsó zenekar fellépése
után pedig az ifjú előadók kaptak egy órányi lehetőséget arra is, hogy konzultálhassanak a zsűri tagjaival, akiktől szakértő
tanácsokat kaptak a folytatáshoz.
Este hat órakor pedig kiderült, a 11 előadó közül kit tartott a zsűri alkalmasnak
arra, hogy más fesztiválokon is megmutassák tudásukat. A balatonboglári Prionix
Zenekar harmadik helyen végzett, s ezzel
meghívást kapott egy másik tehetségkutató versenyre is. Az első helyezett pedig
a tatabányai Bohemian Acoustic zenekar
lett, énekesnőjüket pedig a fesztivál legjobb énekhangjának választották.
sz.l.

BBSC HELYZETELEMZÉS
Egyesületünk jelenleg 4 szakosztállyal
működik: kézilabda, labdarúgás, triatlon
és úszó valamint fogathajtó szakosztály.
Most a kézilabda szakosztály munkáját
szeretnénk az olvasókkal megismertetni.
A szakosztály vezetősége néhány éve kijelölt egy irányt, ami az utánpótlás-nevelésre helyezi a hangsúlyt. Természetesen
irányt mutatva a junior a felnőtt csapatba
kerülés lehetőségével, ahol már NBII.-ben
kapnak játéklehetőséget a ﬁatalok. A tehetséges játékosok akár magasabb osztályba is kerülhetnek.
Évről évre egyre több gyermeket sikerült a programunkba bevonni. Jelenleg
több, mint 120 utánpótlás korú játékossal
dolgoznak edzőink. Az edzések egy része
az általános iskolai keretek között (szakkörön) zajlik, túlnyomó többsége azonban
külön délutáni elfoglaltság, zömében az
Urányi János Sport és Szabadidő Központban, amelyet hála az önkormányzat
képviselő testületének kedvezményesen
bérelhetünk.
A sport kitartásra nevel, ezt mindannyian tudjuk, de egy ilyen közösség, mint a
miénk már szinte egy családdá is kovácsol bennünket. Nem csak küzdeni tanulnak meg a gyerekek, de együtt örülnek,
és a kudarcokat is megtanulják kezelni.
Barátokat és példaképeket szerezhetnek.
Jó hallani az öltözőből, hogy „én is olyan
sok gólt szeretnék lőni, mint… „ és jó látni,
ahogy felnéznek a nagyobbakra. Örülnek
egymás sikereinek, és szurkolnak a többi
BBSC-s csapatnak is.
A ﬁatalok nemcsak edzéseken vannak
együtt, de sokszor a szabadidejüket is
együtt töltik. Életre szóló barátságok, szerelmek köttethetnek a sport által.
Nagyon nagy segítség számunkra a szü-

lők pozitív hozzáállása és segítőkészsége.
Nélkülük nem működhetnénk. A gyerekek
fejlődését mind a tanulás, mind a sport
terén tudjuk együtt irányítani, így segítve
egymás munkáját.
A mi feladatunk sokrétű: biztosítjuk az
edzések lehetőségét, a mérkőzésekre való
utazást, a felszerelést és a megfelelő végzettségű edzőket.
Jelenleg egy fő „D” 4 fő „C” és egy fő „B”
licences edzővel dolgozunk, de tervezzük
a szakember állomány bővítését, hogy a
gyerekeknek több lehetőséget tudjunk teremteni az edzésekre.
2016-ban elindítottuk az „ovi kézi” programot, itthon Balatonbogláron és Szőlősgyörökben is. Fontosnak tartjuk a környező településekkel való együttműködést és
a kézilabda megszerettetését. Ezt a programot a jövőben más településeken is szeretnénk elindítani!
Jelenlegi korosztályaink és eredményeik: Minden csapatunk a Magyar Kézilabda
Szövetség által szervezett versenyrendszerben szerepel.
Lányok:
U7: Nyertek már mérkőzést, és szeretnek játszani. Náluk ez a legfontosabb
eredmény.
U11: Országos elődöntőbe jutottak
Junior: Jelenleg az NBII: Dél-Nyugati
Bajnokságának 6. helyén állnak
Felnőtt női: Jelenleg az NBII: Dél-

Nyugati Bajnokságának 6. helyén állnak
Fiúk:
U10: Itt sincs rangsor, tornákon vesznek
részt szép eredménnyel.
U14. II. osztályban játszanak, jelenleg a
6. helyen állnak
Junior: Somogy megyei utánpótlás bajnokság 1. helyén állnak
Felnőtt férﬁ: Somogy-Zala megye összevont bajnokság 3. helyén állnak
A tavalyi tanévben mind a ﬁú, mind a
leány általános iskolás csapatunk a Diákolimpia országos döntőjébe jutott több,
mint 300 iskola csapata közül, és így az
ország 8 legjobb csapata közé került.
Jó úton haladunk!
Bogláron 25 éve van újra kézilabda! Próbálunk az elődeink nyomdokában egyre
feljebb jutni!
Nemcsak ősszel, télen és tavasszal, de
nyáron is komoly munka vár sportolóinkra
a strandkézilabda pályákon. Címvédőként
újra ringbe szállunk a Magyar Kupáért.
A balatonboglári sport része a magyar
sportnak.
Városunk vezetése mindig támogatta
egyesületünket. Ebben az évben elindul a
BBSC vezetése és a képviselő testület közös megkeresése a helyi vállalkozók felé,
akik neve fémjelezheti a boglári gyerekek
és a boglári sport fejlődését.
Pintér Gabriella BBSC elnök
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30 ÉVES A MEGÉRTÉS NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Március 25-én a Városi Kulturális Központ nagytermében ünnepelte megalakulásának 30 éves évfordulóját a
balatonboglári Megértés Nyugdíjas Egyesület. A rendezvényt Koós Mariann, a Platán Szociális Alapszolgáltatási
Központ vezetője nyitotta meg és köszöntötte a megjelent vendégeket. Ezután a senior néptáncosok a Szelence
Gyermek Néptánccsoporttal közösen adtak elő egy táncot,
majd Takácsné Molics Teréz, az egyesület jelenlegi veze-

tője foglalta össze ünnepi beszédében az elmúlt 30 év
történetét.
Stickel János, a Nyugdíjasok Somogy Megyei Szövetségének az elnöke méltatta az egyesület munkáját, majd
egy díszoklevelet adott át Molicsné Takács Teréznek és
egyben további hasonlóan sikeres éveket kívánt. Végül a
Boglári Senior Néptáncegyüttes tánccal és egy rögtönzött
beszéddel köszöntötték a nyugdíjasokat.

Takácsné Molics Teréz beszéde az évfor- tisztséget Horváth János vette át, aki ak- nak évről-évre visszatérő programok:
dulóra (rövidített változat)
tív lelkiséggel töltötte be egészen 1997
- farsangi bál
Szeretettel köszöntök minden egybe- februárjáig. Elnöksége idején folytatta a
- nőnap
gyűltet!
megkezdett munkát, de a nyugdíjas tánc- kislaki tökfesztivál palacsintasütés
Külön köszöntöm meghívott vendége- csoport megalakulása is az ő nevéhez
- mindenki névnapja
inket és a megjelent tagságot egyaránt, kötődik. Istennek hála, az alapító tagok
- mikulás délután
ezen az ünnepi találkozón! Igen, ünnepi, közül egy személy ma is aktív jelenlétével
- karácsonyi ünnepség
mert az idei évben emlékezünk meg klu- van körünkben, mégpedig Dvarjeczkné
- aktív részvétel a városi ünnepségeknek,
bunk fennállásának 30. évfordulójáról.
Vera néni, akit ez alkalommal is tisztelet- rendezvényeknek
És egy évforduló mindig jó alkalom arra, tel köszöntünk.
Voltak új kezdeményezéseink:
hogy megnézzük, mi történt az elmúlt
A tagságról:
- Az ún. „városszépítő-takarító”program,
időszakban, jelen esetben mi történt az
A kezdetben 2o-23 fővel induló közösség
bár ezekben ma már sajnos nem tudunk
elmúlt 30 évben. Ami bizony olyan tar- évről-évre szaporodott, míg fénykorában
feladatot vállalni.
talmas volt, hogy nem csak felsorolni, de
elérte a 70 főt. Az utóbbi 4-5 évben vi- Megszerveztük a városi civil napok főző
még összefoglalni is lehetetlen. Ám, nem
szont sokan elköltöztek, egyrészt az égi
versenyét.
is hiszem, hogy ezt most részletekbe me- hazába, aztán idős-gondozási intézetbe,
- Életre hívtuk a Révfülöp-Balatonboglár
nően kellene megtenni, hiszen a klub ese- vagy éppen más településre gyermekeik- „Aranyhíd” fantázianevet viselő barátság
ménynaplója ezt éves- és heti bontásban
hez, megint mások megromlott egészségi
napját, ami a nevünkhöz kötődik.
tartalmazza, Krisztinusz Piroska „íródeák” állapotuk vagy családjuk, unokák felügye- A húsvétvárás az óvodásokkal: ami
jóvoltából.
lete miatt maradtak távol a klubból. Így
palacsintasütéses, ebéd utáni altatómesés
Tehát, hogyan is kezdődött?
jelenlegi taglétszámunk: 18 fő, melynek
programot takar.
Valamikor a 80-as évek
- A katolikus templomban
közepén Kalász Zoltán öntartandó újévi hangverseny
kormányzati képviselő úr zeneszerető közönségének
aki már akkor is az önkorszerencsesütit
készítünk,
mányzatnál dolgozott - úgy
melyekbe jókívánságokat,
gondolta, a város nyugdíjas
gondolatokat rejtünk el.
korú lakosait jó lenne egy
Hétről-hétre, tematikájáközösségbe összefogni. És
ban egymásra épülő, egyha sikerül erre 20 főt megmást kiegészítő nyilvános
nyerni, akár klubként műelőadásokat szerveztünk és
ködhetnének. Ötletéhez lelehhez kapcsolódó kirándukes segítőkre talált a Városi
lásokat is „Nyugdíjas AkaGondozási Központban, és
démia” címmel, amely 32
megkezdődött az előkészítő
alkalommal, emlékévekhez
munka.
kapcsolódóan elevenítették
Felhívást készítettek, melyfel passzív tudásunkat kiváben ismertették a klub célját,
ló előadók.
a terveit, és a közös progÉs akkor egy kicsit a jeramokat. Ennek eredmélenről:
nyeként 1987-ben összejött
Sajnos az élet úgy hozta,
kb. 20 fő balatonboglári nyugdíjas. Kug- 99 %-a nő.
hogy 3. éve nem egyesületként, hanem
ler Gyöngyi személyében pedig az első
Az elmúlt 30 év változatos volt. Voltak
klubként működünk. De ez nem változtevékeny balatonboglári nyugdíjas klub
gazdag évek is, amikor a Megyei Szö- tat azon a tényen, hogy továbbra is tagjai
vezetőjét tiszteljük és köszöntjük. Gyön- vetség, az Idősügyi Tanács és a Boglári
vagyunk a Somogy Megyei Nyugdíjasok
gyi közel 5 évig vezette a csapatot, és az
Polgármesteri Hivatal egyaránt tudta kis
Szövetségnek, mely vezetőjén Stickel Jáidőközben megalakult megyei nyugdíjas
közösségünket támogatni. Aztán ezek a
nos megyei elnökön keresztül jutnak el a
szövetséghez csatlakoztatta a boglári klu- dotációk ismert okok miatt elmaradtak, és
nyugdíjasok körében felvetett problémák
bot. Leköszönése után 1992-től szintén a
az elmúlt 10 évben már azon törhettük a
az országos képviseletekhez.
Városi Gondozási Központból Parragh La- fejünket, hogyan lehet kevés pénzből sok
Klubnapjainkat továbbra is keddi napojosné Marika vette át a vezetést a követ- mindent megvalósítani. A hiányzó forráso- kon tartjuk, s ha csökkent létszámmal is,
kező 4 évre.
kat az önerő mellett a termékbemutatók
de továbbra is együtt vagyunk, kicsi, csaEzt követően további 4 éven át 1995- befogadásával és pályázatokkal, valamint
ládias légkörben. Anyagi okok miatt nem
1999-ig ismét új vezetője lett a csoport- nem utolsó sorban a helyi vállalkozók
tervezünk hónapokra előre leszervezett
nak, mégpedig édesapám, Takács György, megértő szponzorálásával pótoltuk
programokat, hanem mindig a pénztáraki a már 70 főre növekedett „csapatot”
A megalakulás óta heti egy alkalommal
cánkhoz igazítva döntünk a következő lea továbbiakban egyesületi formában mű- - keddi napokon - vannak klubösszejövete- hetőségről.
ködtette nagy elkötelezettséggel. Olykor
lek. Kezdetben a Kislaki kastélyban is volCélunk a hagyományok őrzése, és megmég a családi programok is háttérbe szo- tak foglalkozások, de leginkább a művelő- élni a mindennapokban azokat az alkalrultak, de nem haragudtunk érte. Elnöksé- dési ház adott és ad otthont napjainkban
makat, amelyek mindnyájunkat érintenek
ge alatt az egyesület már választott veze- is. Ingyen bocsájtja rendelkezésünkre a
és összekötnek. Így köt össze minket ez a
tőségi tagokkal, pontos adminisztrációval
klubhelységet, igény esetén a nagytermet, mai nap is, hogy ünneplünk és jubileumi
működött. Kirándulásokkal, kulturális ren- beleértve a fűtést, világítást, takarítást.
évfordulót tartunk. Mert az évfordulók jele
dezvényekkel, valamint Révfülöp- és BaAz elmúlt 30 évről elmondhatjuk, hogy – az idő múlása is.
latonboglár barátságának felújításával ha- élményekben gazdag program-sorozatról
Takácsné Molics Teréz
gyományt teremtett.
számolhatunk be, melyben voltak és vanÉdesapám elhunyta után e választott
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SIKERTÖRTÉNETEK

SPORT

Taroltak a Boglári Általános Iskola lány és ﬁú kézilabdázói, mezei
futói a Megyei Döntőkön!
2017. 03.21. IV. kcs. kézilabda ﬁú Megyei Döntő Csurgó
Résztvevők: Balatonboglár, Barcs, Csurgó, Berzence, Nagyatád
csapatai
Fiaink Varga Zsolt edző irányításával minden mérkőzésüket megnyerték, kivívták a jogot az Országos Elődöntőn való szereplésre, melynek reményeink szerint Balatonboglár adhat majd otthont! A csapat tagjai: Bognár Patrik, Anton Alex, Bükkfa Kristóf,
Felber Marcell, Király Patrik, Kis Tamás, Kiss Alexander, Klikk Erik,
Meireisz Levente, Takács Ákos, Wald Péter és Zsiros Bertalan.
A ﬁúk sikerét követően, 2017.03.29-én lányaink is győzelemmel
szerepeltek a Marcaliban megrendezett IV.korcsoportos lány Kézilabda Megyei Döntőn, így ők is az Országos Elődöntőben folytathatják!
A csapat tagjai: Babai Vivienn, Juhász Gréta, Kocsis Bettina, Kubina
Molli, Lujber Nikolett, Mérai Maja, Nagy Laura, Nagy Lili, Németh
Imola, Polgárdi Laura, Semsey Sára, Szilágyi Alíz, Vámos Míra, Várkonyi Renáta, edző: Varga Zsolt. Gratulálnunk a gyerekeknek és felkészítőinek!

A Lengyeltótiban megrendezett körzeti mezei futóversenyen elért szép helyezések után (I-IV. korcsoportos 7
győzelem és egy 2. helyezés csapatban, és számtalan
egyéni 1-3. helyezés)

A Balatonboglári Általános Iskola tanulói újabb sikereket értek el, ezúttal a kaposvári megyei mezein,
03.28-án. Ketten tanulóink közül, Szlatarics Eszter
(II.kcs.) és Novák Bálint (III.kcs.) kivívták az indulás jogát az országos döntőn is, melyet Gödöllő
rendeznek majd meg április 11-én. Szeretettel gratulálunk csapatainknak a 2 harmadik, 1 negyedik,
ötödik és hatodik helyhez és külön a két egyéni helyezettünknek! Az országoson is hajrá, Boglár, gyerünk, Gyerekek!
A fotókon Szlatarics Eszter a 4., Novák Bálint a 3.
helyen és egy vidám közös kép a fáradt csapatról
Kaposvárott. Köszönjük a város, az iskola, a szülők,
gyerekek, felkészítők és kísérők segítségét!
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SPORT
NEKA-S JÁTÉKOST
IGAZOL A DEBRECEN
Román Dorina, a Nemzeti Kézilabda Akadémia 17 éves kézilabdázója a DVSC-TVP
csapatához szerződött, így a következő
szezontól kezdve az NBI-es klubot erősíti. A kiváló irányító három évvel ezelőtt a
Debreceni SC SI-ből került Balatonboglárra,
a középiskolát már az Akadémia keretein
belül kezdte el, nyáron pedig már proﬁ játékosként térhet vissza a cívisvárosba.
– Jól éreztem magam Debrecenben, örömmel térek vissza abba a városba, amely a
második otthonomnak számít. Sokat tanultam az Akadémián, ahol Bohus Bea, Hajdu
János, ifj. Kiss Szilárd és Dr. Woth Péter
voltak az edzőim. A Lokinál is majdnem
mindenkit ismerek, a DSI-nél Vida Gergő mellett Márián Blankával is dolgoztam
együtt. Amikor a Magyar Kupa négyes döntője előtti héten a DVSC-nél voltam felmé-

ÉREMESÉLYESEK A
NEKA CSAPATAI
Néhány hét múlva befejeződnek a korosztályos kézilabda-bajnokságok a férﬁ
és női mezőnyben egyaránt. A Nemzeti
Kézilabda Akadémia csapatai jól szerepelnek, és szinte valamennyi korcsoportban
az élmezőnyben vannak, várhatóan több

NEKA HÍREK
résen, mindenki nagyon kedves volt velem,
nem hiszem, hogy gond lesz nyáron a beilleszkedéssel – mondta el Dorina.
Büszkék vagyunk minden olyan játékosra,
aki élvonalbeli klubhoz szerződik, mert az
azt igazolja, hogy jó úton járunk. Célunk,
hogy NBI-es játékosokat neveljünk. Dorina
nagy kihívás előtt áll, egy ügyes, okos, jól
szervező irányítóról van szó, akinek a védekezése sokat fejlődött az utóbbi időben
– mondta el Hajdu János női szakágvezető,
aki a junior válogatottnál is edzője a kézilabdázónak.
Román Dorina tagja volt a szkopjei Ebselejtezőről a kontinensbajnokságra kijutó
magyar junior válogatottnak. A NEKA NB
I-es junior csapatában – amely százszázalékos mérleggel vezeti a bajnokságot – ő
a házi góllövőlista második helyezettje 67
találattal, míg az Akadémia NB I/B-s felnőtt együttesében, szintén másodikként
legjobb lövőként 69 találatot jegyez.

együttes is éremmel zárja a szezont.
A női mezőnyben az NBI/B felnőtt bajnokságban szereplő csapat öt fordulóval a
vége előtt a harmadik helyen áll. Tavaly
több meghatározó játékos távozott, de
a ﬁatalok felnőve a feladathoz, remekül
helyt állnak és mérkőzésről mérkőzésre
fejlődnek. Az NBI/B-s junior csapat szintén a harmadik helyről várja a folytatást, a
második Győr egy ponttal előzi meg a NEKA-t, a két csapat május 4-én játszik egymás ellen. Az NBI-es ifjúsági
és junior bajnokságban magabiztosan vezetnek az Akadémia csapatai megelőzve
például a nagy rivális Győrt,
Ferencvárost vagy Dunaújvárost. A NEKA együttesei
eddigi 24 mérkőzésükből valamennyit megnyerték, így
az aranyérmeket már csak
elveszíteni lehet. A serdülőknél a rájátszás zajlik, az 1-8.
helyért a kiemelt bajnokság
két csoportjának legjobbjai

küzdenek. A NEKA a legutóbbi fordulóban két góllal legyőzte a Ferencvárost, így
mindkét csapat azonos ponttal áll másodikként az éllovas Győr mögött.
A férﬁaknál az NBI/B-be idén feljutott ﬁatal NEKA-csapat jelenleg a 12. helyen áll.
A tavaly az NBII-t megnyerő együttes számára az idei egyértelműen a tanulás éve,
jóval idősebb és erősebb játékosok ellen
kell helytállniuk az érettségire is készülő
ﬁúknak. Az NBI/B junior bajnokságban is
idősebb ellenfelekkel kell megmérkőzniük
az Akadémia ﬁataljainak, akik becsülettel
küzdenek és a hetedik helyről várják az
utolsó három fordulót. Az NBI-es ifjúsági
csapat a tabella harmadik helyét foglalja
el. Az éllovas Balatonfüred előnye már behozhatatlannak tűnik, a második Tatabányával idegenben mérkőzik meg a NEKA
május 16-án. A kiemelt serdülő bajnokság
rájátszásában szoros a küzdelem, hiszen
egy-egy pont választja el az éllovasokat
egymástól. A Pick Szeged, a Balmazújváros és a Balatonfüred mögött negyedik a
NEKA, a hátra lévő hét fordulóban még javíthat és előreléphet a csapat.
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