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KEDVES SZÜLŐK, TISZTELT NEMESVÁMOSIAK! 

A település sportéletében ma már meghatározó szerepet tölt be az egyik legnépszerűbb sportág a 

kézilabda. Férfi csapatunk 2008 óta vesz részt a megyei bajnoki küzdelemben szép sikerekkel, 

melyhez csatlakozott a női együttes is. 

A szakosztály a Bajnok Diák SE keretein belül működik és határozott célkitűzésünk, hogy a vámosi 

gyerekek közül is minél többen megismerjék ezt a gyönyörű sportágat, szakképzett edzőkkel 

edzhessenek, versenyezhessenek. Pár éve az iskola támogatásával elindultak a gyerekek a fiú ERIMA 

bajnokságban és más tornákon, ahol szép sikereket értek el. Abból a csapatból Hunyadvári Bálint a 

Nemzeti Kézilabda Akadémián játszhatott, ősztől Balatonfüreden folytatja, ahol csatlakozik hozzá 

Gátvölgyi Donát is. Szoboszlai Soma és Dániel az Éles Kézisuliban fejlődik, Hegyi Barnabás pedig a 

Nemesvámos KC csapatának az edzéseit látogatja. Végh Máté, Hungler Félix a Veszprémi Egyetemi SC 

juniorjai között szerepel. Büszkék vagyunk, hogy elindítottuk őket a sport szeretetének irányában. 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy eredményeink és a Polgármesteri Hivatal valamint a Petőfi Iskola 

vezetésének hozzáállása lehetővé tették, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportfejlesztési 

programjában reális esély nyílt egy Sportcsarnok építésére Nemesvámoson, ahol a kézilabda és a 

gyerekek egymásra találhatnak. 

A veszprémi Padányi és Simonyi Általános Iskolák is csatlakoztak programunkhoz. A Padányis lányok 

Benke Péter tanár úr, edző vezetésével már országos versenyeket is nyertek, támogatásuk is garancia 

szakmai munkára. 

VÁRUNK MINDEN KIS- ÉS NAGYDIÁKOT, LÁNYT ÉS FIÚT A KÉZILABDA 

KLUBUNKBAN! 

2015 őszétől elindítjuk 6-14 éves korig a korosztályos utánpótlásképző programunkat, ezzel lehetővé 

tesszük a gyerekeknek a versenyszerű sportolást, hatalmas élményeket adva nekik. 
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Miért érdemes elkezdeni nálunk a kézilabdát? Néhány érv a sok közül: 

 a gyermekek szakképzett edzők segítségével mozoghatnak, versenyezhetnek 

 nagyszerű szabadidős sporttevékenységet végezhetnek helyben 

 fejlődik a szociális, mentális és fizikai képességük 

 hosszú távon van jövőképük, a legügyesebbek tovább léphetnek vagy játszhatnak a helyi 

csapatban 

 a gyerekek megfelelő eszközöket, sportfelszerelést kapnak térítésmentesen 

 a minimális éves tagdíjon kívül nincs egyéb anyagi megterhelés 

 mindenkinek megadjuk a lehetőséget, minden gyerek szeretni fogja a közösséget 

Álljon itt egy példa arról, ahogy az NB I-es Balatonfüredi KSE utánpótlás igazgatója vélekedik rólunk: 

 

Kérjük Önöket, hogy adják meg a lehetőséget a gyerekeknek, akiket szeretettel vár a nemesvámosi 

kézilabda klub! Életkortól függetlenül várunk mindenkit, fiúkat, lányokat! 

Nagyon fontos szempont a küldetésünkben, hogy a játék tanulása mellett a gyerekek jól érezzék 

magukat, emberileg is fejlődjenek. 

Jelentkezésükkel hozzájárulnak a település fejlődéséhez, hiszen a csarnok építésének feltétele az 

utánpótlás elindítása! 

Személyes tájékoztató: 2015.06.01. 18.00, Nemesvámos, Petőfi Sándor Általános Iskola 

Keressenek minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/pages/Nemesv%C3%A1mos-

K%C3%A9zilabda-Club/148526165185702?ref=hl 
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Érdeklődni lehet: 

Gátvölgyi Balázs, szakmai vezető  

Tel.: 06 30 914 9925                      

E-mail: gatvolgyi.balazs@hotmail.com   

 

Szokolainé Polyák Tünde, iskolaigazgató                                           

Tel.: 06 88 505 600 

E-mail: nemvamos@gmail.com   

 

Hunyadvári Róbert, technikai vezető 

Tel.:06 30 219 7521 

E-mail: hunydvarirobert@freemail.hu  
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