
csepeli nyár
programajánló

2017. július–augusztus



Fina Vizes VB 
(17. Úszó, Műúszó, Műugró, Óriástorony-ugró, 
Nyílt Vízi Úszó és Vízilabda Világbajnokság) 

időpont: 2017. július 14–30.  
Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna – Szent Imre tér

csepel napja 

időpont: 2017. július 18., kedd  
20:00 órától a Szent Imre téren
edda mŰVeK

A vízisportokat szeretők július 14-től a Csepeli Szurkolói Arénában 
követhetik nyomon a vizes vb eseményeit. 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 sportközvetítések közös megtekintését kísérőprogramok 
színesítik. Olimpiai, világ-, és európabajnokok lesznek a vendégeink, 
akikkel együtt nézzük, elemezzük az eseményeket. 



ÜnnepeljÜK egyÜtt 
augusztus 20-át! 

időpont: 2017. augusztus 20. 
Helyszín: Daru-domb

új KenyÉr nemzetKÖzi 
gyermeK- És nÉptánc 
FesztiVál 

időpont: 2017. augusztus 21., délután 
Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna – Szent Imre tér

Családi programok, történelmi múltidéző, nemzeti hagyo-
mányaink ápolása, magyaros ételek – egyszerre, egy helyen!

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

Az esti koncerten a neoton Família sztárjai lépnek a szín-
padra.

Az augusztus 20-i ünnep idén is tűzijátékkal zárul!

Három Nemzet Tánca – Kielce, Ciprus és a Csepp Csepel 
Néptánc Együttes műsora



gÖrÖg dal napja 

időpont: 2017. szeptember 2., 18:00–22:00 óráig  
Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna – Szent Imre tér

tanÉVKezdő BÖrze 

időpont: 2017. szeptember 2., szombat, 9:00–13:00 óráig  
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház
 (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Szabadtéri táncház és ünnep a Csepeli Görög Önkormányzat 
szervezésében. Fellép a Mydros zenekar, Orczi Géza ütő- és 
pengetős hangszeres művész, Nikosz Mandzurakisz és zenekara 
és az Eleftheria táncegyüttes. A rendezvényeken való részvétel 
ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Tankönyvek, tanszerek, kötelező olvasmányok és az iskolában 
használatos tárgyak adásvétele, cseréje. A vásárra az asztalok 
bérlése díjmentes, az árusításhoz előzetes regisztráció szükséges.
telefon: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu



Feltételei: a pénztárban bemutatott lakcímkártyával igazolt csepeli lakcím és 
nyugdíjasigazolvány, vagy a 65. életévét betöltött személynél az életkort igazoló 
okmány.

nyugdíjas kedvezményes időszakok 2017-ben:
Főszezonban: június 1. – szeptember 30. között hétfőn, kedden és szerdán teljes nyit-
vatartási időben tartózkodhatnak ingyenesen a nyugdíjasok a Strandfürdőben.

Főszezonon kívül: január 1. – május 31.; október 1. – december 31. között hétköznap 
13:00–16:00 óráig, hétvégén 8:00-12:00 óráig használhatják ingyenesen a nyugdíjasok 
a Strandfürdőt. Főszezonon kívül, az ingyenes időszakon túl, a fürdőben tartózkodó 
vendégeinknek távozáskor nyugdíjas napi jegyet szükséges váltani.

Az ingyenesség a fürdő alapszolgáltatásaira (medencék) vonatkozik. 
Az öltözők kulcsletéti díj ellenében használhatók.

csepeli strandFÜrdő 
egÉsz nyáron!

nyitvatartás:
minden nap 6:00–20:00 óra között

Pénztárnyitás: 6:00 órától. 
Pénztárzárás 2 órával a zárás előtt,
azaz 18:00 órakor.

A záróra rendje: a medencéket és 
medenceteret 19:30 órakor, a fürdőt 
20:00 órakor zárják.

A finn típusú sport- és relax-szauna 
minden nap 6:00–12:00 óra között 
üzemel. A szauna 500 forintos 
szaunajegy ellenében vehető igénybe

Vizes ÉlmÉnyeK egÉsz nap 
a csepeli strandon:
 
• Minden órában:
	 Sodrófolyosó (15 perc)
	 Vízköpők (nyakzuhany)
       és talpmasszázs (20 perc)
	 Fali hátmasszázs (20 perc)
• A szökőkút, a harangok és a kicsi vízkö-

pők (békák) folyamatosan működnek.
• A medence alján lévő pezsgőlapok és 

a sodrófolyosónál található ülő pezsgő-
lapok 30 percenként váltják egymást. 

• Az élménymedencében található 
Víziösvény is kikapcsolódást nyújt a ven-
dégek számára.

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

csepel ÖnKormányzatánaK támogatásáVal 

a csepeli strandFÜrdő Használata 

a csepeli nyugdíjasoKnaK ingyenes.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.


