
 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Engedje meg, hogy a Nemzeti Kézlabda Akadémia ügyvezetőjeként az alábbiakról 

tájékoztassam. 

Hosszas szakmai előkészítő munkát követően 5 évvel ezelőtt 2013-ban megalakult 

Balatonbogláron, a Nemzeti Kézlabda Akadémia (továbbiakban: NEKA). A NEKA 

megalapításakor azt a célt tűztük magunk elé, hogy olyan munkát végezzünk, amivel hosszú 

távon biztosítani tudjuk a kézilabda sportág elit, magyarországi utánpótlás bázisát, példát 

mutatunk a magyar kézilabda-utánpótlássport számára, vonzóvá tesszük a Kárpát-medence 

legtehetségesebb kézilabdázó gyermekei és szülei számára az elitképző utánpótlás műhelyt, 

képviseljük a „kettős karrier”, a sport és oktatás egyidejű fontosságát, a személyiségfejlesztést, 

a teljes ember nevelésének szellemiségét, a szociális érzékenységet, és a társadalmi 

felelősségvállalás hasznosságát.  

Mottónk: 100% utánpótlás! Büszkék vagyunk az 5 év alatt megszerzett 15 bajnoki címre. 

Komoly fokmérő, hogy az eddig végzett, két évfolyamból 26 játékos szerepel a magyar első 

osztályú bajnokságban, továbbá több jelenlegi diákunk, és edzőink többsége szintén élvezi a 

Magyar Kézilabda Szövetség bizalmát a magyar válogatott tagjaként, szakvezetőjeként. A 

komoly munka meghozta gyümölcsét, amit az idei nyár korosztályos Európa-és 

világbajnokságai igazoltak: leány serdülő Európa-bajnoki cím 8 NEKA játékossal, női ifjúsági 

világbajnoki ezüstérem 6 NEKA játékossal, női junior világbajnoki cím 7 NEKA nevelésű 

játékossal.  

Egy Somogy megyei kistelepülés, Felsőmocsolád polgármestereként is, gyakran tapasztalom, 

hogy a sport milyen lehetőséget és kapaszkodót jelent egy kisgyermek számára. A Nemzeti 

Kézilabda Akadémia ügyvezetőjeként pedig nap, mint nap megtapasztalom, hogy egy 

tehetséges fiatal gondos odafigyeléssel, szorgalommal, alázattal nagyszerű eredmények 

elérésére képes, mind a sportpályán, mind a sportpályán kívül.  

Intézményünk idén is elérkezett az egyik legfontosabb időszakához, a felvételt jelentő 

kiválasztó napokhoz – 2018. október 20-21. –, amely lehetőséget ad a fiatal sportolók számára, 

hogy a 2019/2020-as tanévben tanulmányaikat, sportpályafutásukat Balatonbogláron 



folytathassák. A kiválasztó nyílt, bárki számára elérhető esemény, melynek népszerűsítésében 

többek között a Magyar Diáksport Szövetség is partnerünk és továbbította a jelentkezésről szóló 

információs anyagot az ország oktatási intézményeinek.  

Arra kérem Önöket, hogy a kézilabda sportág és a balatonboglári akadémiai képzés széles 

körben való ismertetésével, népszerűsítésével közösen teremtsük meg az esélyt a 

kistelepüléseken lakó gyermekek számára, hogy közülük a legtehetségesebbek 

megmérettethessék magukat és a jövő bajnokai lehessenek!  

Kérem, szíves közreműködésüket a mellékelt információk helyi sportszervezetekhez történő 

eljuttatásában 

Munkájához további sok sikert kívánva! 

 

Balatonboglár, 2018. október 8. 

 

       Tisztelettel: 

            

          

          Mocsai Tamás 

             ügyvezető 

 

 


