
TISZTELT KÖRNYÉKBELIEK!
A kivitelezés ideje alatt a szomszédos házak, főként a Simon Bolivár sétány 
és a  Zrínyi utca lakói számára az építkezés elkerülhetetlenül átmeneti 
kényelmetlenségeket okozhat (gépek, teherautók stb.).

Emiatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Célunk, hogy az elkészülő Laurencz László Sportcsarnok hosszú távon 
mindenki számára kedvezőbb körülményeket, új lehetőségeket és sok 
örömet hozzon.

EgYüTTműKÖdÉSüKET ELőRE IS KÖSZÖNjüK!

LAURENCZ LÁSZLÓ Csepel díszpolgára, mes-
teredző, az új csepeli sportcsarnok névadója, az olim-
piai bronz és világbajnoki ezüstérmes női kézilabda 
válogatott egykori szövetségi kapitánya

„Csepel mindig is élvonalbeli sportkerületnek számított, 
és különösen híres volt az itteni kiváló kézilabdáról. A cse-
peli fiatalok nagyon tehetségesek és lelkesek, öröm velük 
dolgozni. Igazi odaadással képesek nem-
csak álmodozni, de tenni is a sikerért. Ezek 
a fiatalok, ez a közösség igazán megérdemli, 
hogy felkészülésüket és mérkőzéseiket egy 
nemzetközi színvonalú, új sportcsarnokban 
tarthassák. A kerületi Önkormányzat segít-
ségével felépítendő új sportcsarnok a csepeli kézilabda szentélye lehet, ami jó 
alapot és új lendületet ad a fejlődéshez és a további sikerekhez. Megható és meg-
tisztelő, hogy az új sportcsarnok névadójaként az Önkormányzat rám gondolt. To-
vábbi nagyon sok sikert kívánok a kerületnek, a sportoló gyerekeknek és Csepel 

kézilabda sportjának! Hajrá Csepel!”

KALmÁR ZSOLT, a Csepel DSE elnöke

„Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy minél több cse-
peli gyermek számára megteremtsük a sportolás lehető-
ségét, kitartásra, akaraterőre és küzdeni tudásra neveljük 
őket, megmutassuk, hogyan lehet együtt örülni a közösen 
elért sikereknek. Gyerekeinkben ég a lelkesedés tüze, de 
a minőségi testmozgást, a fejlődés lehetőségét, a sporto-

lás örömét a régóta várt kézilabdacsarnok felépülése fogja 
igazán elhozni számukra. A több száz hozzánk járó gyerekkel, 

Laurencz Laci bácsi szakmai irá-
nyításával és az egyesületünk által 
megálmodott, az Önkormányzat 
által támogatott új kézilabdacsar-
nok felépítésével minden feltétel 
adott lesz. Közösen ráléphetünk 

arra az útra, amely a csepeli kézilabda újbóli fel-
emelkedéséhez vezet. A gyerekek nevében is köszönjük az Önkormányzatnak a 
lehetőséget!”

Új KÉZILABdACSARNOK 

ÉPüL CSEPELEN

„az új sportcsarnok a csepeli 

kézilabda szentélye lehet”

„a sportolás örömét, a fejlődés lehe-

tőségét az új kézilabdacsarnok fogja 

elhozni a csepeli gyerekek számára”

ESÉLY A SPORTNAK, LEhETőSÉg A gYEREKEKNEK

LAURENCZ LÁSZLÓ 
SPORTCSARNOK

sikerre hangolva

SZÁmOK ÉS AdATOK

A beruházás Magyarország Kormánya sporttámogatási rendszerének 
köszönhetően, Csepel Önkormányzatának pénzügyi segítségével 

valósul meg. A sportcsarnok felépítéséhez szükséges helyszínt is Csepel 
Önkormányzata biztosítja.
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Régi tervünk és ígéretünk, hogy Csepel kézilabda 
sportja számára új, saját sportcsarnokot építünk a kerü-

letben. A Csepel DSE kézilabdázó fiataljai ezidáig a Nagy 
Imre ÁMK tornacsarnokában edzettek, és a szerényebb 

körülmények ellenére is számos sikert hoztak a kerületnek. 
Az egyesület az évek során több száz, Csepelen élő tehetsé-

ges gyerekkel osztotta meg a kézilabda és a mozgás szeretetét, 
a sportolás örömét.  

Amit megígértünk, teljesítjük! Csepel új kézilabdacsarnokának építését 2018 
őszén megkezdjük! A sportcsarnok felépítéséhez szükséges pénzügyi szerepvál-
lalás mellett a helyszínt is önkormányzatunk biztosítja, Csepel sportéletének fej-
lődése érdekében.

Az új sportcsarnok nagy eredmény nemcsak kerületünk kézilabdázói, de minden 
sportszerető csepeli család számára is. óriási lehetőség mindazon szülőknek, akik 
szeretnék, hogy gyermekük otthonukhoz közel, modern, színvonalas körülmények 
között sportolhasson.

TISZTELT CSEPELIEK!

KEdvES SZüLőK!

Az ÁMK épülete mellett megépülő új csarnok méltó terepe lesz az utánpótlás és 
a felnőtt kézilabda edzéseknek, meccseknek és rangadóknak. Emellett a környék-
beli családok és a közeli iskolák is használhatják majd a korszerű, új sportcsarnokot, 
valamint az ÁMK felszabaduló tornacsarnokát. Célunk, hogy az új kézilabdacsar-
nok a közelben lakóknak és minden csepelinek új lehetőségeket, kedvezőbb élet-
minőséget és sok örömet hozzon. 

Kedves Csepeliek! Kerületünk az új kézilabdacsarnok megépítésével tovább lép 
a siker útján. Az itt élő családok és gyermekeik újabb sportolási lehetőséggel gaz-
dagodnak. Kerületünk büszke sportmúltja új esélyt kap, hogy mindannyiunk nevé-
ben megmutassa a világnak: Csepel nagy dolgokra képes! 

Az új sportcsarnokot tiszteletünk és elismerésünk jeleként a kiváló és nagy hírű 
kézilabda mesteredzőről, volt szövetségi kapitányról, a ma is Csepelen élő és a 
Csepel DSE utánpótlás igazgatójaként dolgozó Laurencz Lászlóról, Csepel dísz-
polgáráról nevezzük el. Csepeliként büszkék vagyunk Laci bácsi sporttörténeti 
eredményeire, hálásak vagyunk Magyarország és Csepel sportjáért, a gyereke-
kért és az utánpótlás-nevelésért végzett munkájáért. Köszönjük Laci bácsi, további 
közös sportsikereket, hosszú életet és jó egészséget kívánunk!

Borbély Lénárd 
Csepel polgármestere

Miért jó Csepelnek?

• Tovább fejlődik a kerület!
• Csepel büszke sportmúltja új esélyt kap a sikerre.
• Kézilabdázóink hírünket viszik a világban.

Miért jó a Csepeli Családoknak?

• Bővülnek a sportolási lehetőségek a kerületben.
• A gyerekek otthonukhoz közel, modern, színvonalas körülmények között sportol-

hatnak. 
• Még több fiatal élheti át a mozgás szeretetét, a sportolás örömét.

Miért jó a Csepeli kézilabda sportnak?

• Jobb feltételek mellett edzhetnek és játszhatnak a kerületi gyermek és felnőtt 
kézilabdázók is.

• Erősödik az utánpótlás-nevelés.
• A kedvezőbb felkészülési lehetőségek miatt jobb eséllyel indulhatunk a hazai és 

nemzetközi versenyeken.

Miért jó a környéken élőknek?

• Szebb, rendezettebb lesz a lakókörnyezet, javulnak az élet-
körülmények. 

• Az aszfaltos focipályán megszűnik a hangzavar. 
Az új, zárt sportcsarnok csendesebb körülmé-
nyeket biztosít a környező házak lakói szá-
mára.

• Bővül az igénybe vehető parkolóhelyek 
száma.

• A környékbeli családok és a közeli isko-
lák is használhatják a korszerű, új sport-
csarnokot és az ÁMK felszabaduló tor-
nacsarnokát.

TOvÁBBI INFORmÁCIÓ

Az új Laurencz László Sportcsarnokkal kapcsolatban készséggel állunk 
az érdeklődők rendelkezésére. Kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat 

az alábbi e-mail címen várjuk:

kezilabdacsarnok@varosfejlesztes21.eu

ÖRüLüNK, hOgY mEgÉPüL 

AZ Új SPORTCSARNOK!


