


Kedves Csepeliek!

Az elmúlt években Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata nyaranta is színes, változatos programokat kínál 
a kerületünkben élők számára. Ez idén sem lesz máskép-
pen. Célunk, hogy olyan közösségi rendezvényeket szervez-
zünk, ahol kulturált és színvonalas programokat találnak a 
csepeli családok. Legyen az egy közös és hangos gólöröm 
a magyar-osztrák meccsen, koncertélmény Csepel Napján, 
vagy Szent István ünnepének hangulata, a tűzijáték fénye. 
Bízom abban, hogy ez a kis kiadvány segít a nyári progra-
mok tervezésében és találkozunk a csepeli önkormányzat 
rendezvényein.

Kellemes nyarat, jó időtöltést kívánok!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere



Labdarúgó Európa-Bajnokság
2016. június 10. - július 10.  
Csepeli Szurkolói Aréna – Szent Imre tér

A labdarúgást szeretők június 10-től a Csepeli Szurkolói Arénában követhetik 
nyomon a Labdarúgó EB eseményeit.

A nagy megmérettetésen örömünkre a magyar válogatott is képviselteti magát, 
így lesz kiért szorítanunk!

A „ministadion” közel ötszáz főnek ad lehetőséget, hogy kulturált körülmények 
között, hatalmas LED-falon nézze a mérkőzéseket. A rendezvény ideje alatt több 
alkalommal családi programokkal is várjuk a látogatókat. A büfében Csíki sör, 
meleg ételek, sörkorcsolyák is kaphatók majd. 

A meccsek közös megtekintését kísérőprogramok színesítik. Így a jeles 
mérkőzésekre neves, egykori magyar válogatott labdarúgókat hívunk meg. 

Ők lesznek Csepel vendégei:
• június 10. - nyitómérkőzés Dunai Antal
• június 14. - Magyarország - Ausztria Détári Lajos
• június 18. - Magyarország - Izland Zámbó Sándor
• június 22. - Magyarország - Portugália Lipcsei Péter
• július 1. - negyeddöntő  Dajka László
• július 3. - negyeddöntő  Tóth József
• július 6. - elődöntő  Mucha József
• július 7. - elődöntő  Disztl Péter
• július 10. - döntő  Mészöly Kálmán

Jó szurkolást! Hajrá magyarok!



PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
14 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: 100 éves körhinta, ugrálóvár, trambulin,  
utazás Csepel teherautóval, éjszakai állatok bemutatója
16:00 Az álomszuszék király – a Veronilla Dráma 
 és Musical Stúdió zenés mesejátéka 
17:00 A Királyerdei feszület szentelése                                                                                                         
17:30 Csepeli iskolások mozgásművészeti előadásai                                                                     
18:00  Kincsvadászat                                                                                                                                   
18:30 Mélységi felderítő harcászati bemutató                                                                              
19:00  Nyársra fel! Tűzgyújtás, zene, tánc, szalonnasütés 
 (a hozzávalókat biztosítjuk)! Közreműködik a Lustige Musikanten 

Zenekar és a Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes                                                                                      
20:00 Ez meg mi a szösz? – Éles István humoros tárlatvezetése 
 a helytörténeti gyűjteményben

21:00 Miller Zoltán fellépése                                                                                                          
22:00 Tűzakrobata show – Hestia produkció

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK:
 

CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
A TRIANONI DIKTÁTUM TÖRTÉNETE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI – időszaki tárlat
CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY – a kiállítás más helyszínen 
található (1214 Bp., Tejút u. 12.), az egész óránként induló bunkertúrákra 
előzetes bejelentkezés szükséges a művelődési ház lenti elérhetőségein 
legkésőbb június 22-éig.
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a budapesti Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy - karszalagok aznap mindkét helyszínen megvásárolhatóak)!

JÚNIUS 25. SZOMBAT 14:00-23:00
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Csepelen

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu
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A részvétel ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Rossz idő esetén az előadást a színházteremben tartjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Zenés, vidám műsor 80 percben
Válogatás Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert 

legszebb dalaiból a Szenes embertől a Marica grófnőig, 
valamint ismert operett melódiák a Csárdáskirálynőtől 
a Mágnás Miskáig, valamint kacagtató kabaréjelenetek

Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, 
Fogarassy Bernadett, Pankotay Péter
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CSEPEL NAPJA   
2016. július 18-a, 19.30 – Szent Imre tér

2012-ben ezen a napon ünnepeltük Csepel újratelepítésének 300. évfordulóját.  
Azóta minden esztendőben könnyűzenei koncertre várjuk a csepelieket 
a kerület főterére.

Idén a ZANZIBÁR együttes szórakoztatja a kilátogatókat.

Jó szórakozást, kellemes időtöltést!



DARU-DOMB

AUGUSZTUS

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT

CSALÁDI PROGRAMOK, történelmi múltidéző, 
nemzeti hagyományaink ápolása, 
magyaros ételek egyszerre, egy helyen!

Napközben rengeteg játék, 
népi mesterség-bemutatók 
és kézműves-foglalkozások, 
állatbemutatók, meseelőadások, 
zenés műsorok várják az érdeklődőket. 
A hagyományőrző sátrak körül 
megelevenedik történelmünk 
egy-egy korszaka.

Az esti koncerten 
rocklegendák lépnek 
a színpadra: 
Deák Bill Gyula, 
Varga Miklós, 
Vikidál Gyula,
vörös istván 
szórakoztatja 
a közönséget. 

Az ünnep idén is 
tűzijátékkal zárul



Csepeli Strandfürdő
Nyitvatartás: Minden nap 6 és 20 óra között

Záróra rendje:
A medencéket és medenceteret 19.30 órakor, a fürdőt 20 órakor zárják. 
A finn típusú sport- és relax-szauna mindennap 6 és 18 óra között üzemel.
A pénztárban 6 és 17 óra között válthatnak belépőt. 

Csepel önkormányzatának támogatásával a fürdőhasználat a csepeli 
nyugdíjasoknak ingyenes. 

A kedvezmény feltétele:
A pénztárban bemutatott, lakcímkártyával igazolt csepeli lakcím.
Nyugdíjas-igazolvány, vagy – a 65. életévét betöltött személynél – az életkort 
igazoló igazolvány.

Kedvezményes időszakok 2016-ban:
Főszezonon kívül: Január 1. - április 30., október 1. - december 31. között 
minden nap 13-tól 16 óráig
Főszezonban: Május 1. - szeptember 30. között 
minden hétfőn, kedden és szerdán nyitvatartási időben.

Az ingyenesség a fürdő alapszolgáltatásaira – medencék, az öltözők használata 
(kulcs letéti díj ellenében) – vonatkozik.

A szauna 300 forintos szauna jegy ellenében vehető igénybe.

Főszezonon kívül, az ingyenes időszakon túl, a fürdőben tartózkodó 
vendégeinknek távozáskor nyugdíjas napi jegyet szükséges váltani.

Csepeli Strandfürdő
1213 Budapest, Hollandi út 14.
Telefon: 1/277-6576


