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Tisztelt Képviselő-testület! 

,, 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat 
március 15-ei rendezvényeinek 
programjára 

Mellékelten benyújtern a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. március 15-re tervezett 
programjait. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 20 ll. február 3-ai ülés én megtárgyalta és a képviselő
testületnek a következő határozati javaslatot fogalmazta meg. 

Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. az Önkormányzat 2011. március 15-i 
rendezvényeire tett javaslatát elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. március 15-i programjainak és marketing 
reklám költségeire bruttó 677.500 Ft összeget biztosít, melynek forrása az átmeneti 
költségvetésben erre a célra tervezett l millió forint. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. február 4. 

Törvényességi szempontból látta: 

HekK~y 
mb. jegy;őur 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
W eeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Győrffy László ügyvezető 

W ee ber Tibor 
alpolgármester 



Kőbányai Önkormányzat 2011. Március 15 -i rendezvényei 

Az ünnepi megemlékezés 3 programból áll, melyek különböző helyszíneken kerülnek 
megrendezésre. 

l. Koszorúzás 
Időpont: 2011. március 15. hétfő 9.00 óra 
Helyszín: Új Köztemető (1848-as sírhelyek) 
Résztvevők: polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati és országgyűlési képviselők, 
Polgármesteri Hivatal képviselői, pártok képviselői, intézményvezetők, Kisebbségi 
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, fegyveres testületek képviselői, Kőbánya 
polgárai 
Program: 
9.00 Himnusz 
9.02 Ünnepi beszéd 
9.10 Bem József Általános Iskola műsora 
9.30 Koszorúzás 

2. Ünnepi műsor a kerület lakóinak 
Időpont: 2011. március 15. hétfő 10.00 óra 
Helyszín: Kőbánya városközpont, Millenniumi Emlékmű 
Program: Törekvés Táncegyüttes ünnepi műsora (30 perc) 

3. Családi programok, történelmi játszóház 
Helyszín: KÖSZI termei és az épület előtti rész, valamint a Rottenbiller-park 
Időpont: 2011. március 15. hétfő 10.30 órától16 óráig 
Résztvevők: Családok, Iskolai csoportok 

HUSZÁRPORTYA-TÁBORIÉLET 

A magyarok méltán büszkék a huszárokra, akik az 1848-49 csaták hősei. Hazaszeretetük, 
hősiességük, kitartásuk méltó példát mutat hazánk fiatal nemzedékének. Egy huszár tábor 
életébe szeretnénk bevezetni a látogatókat, a nép egyszerű katonáitól egészen a csata 
tábomokaiig, hogyan éltek, mivel foglalkoztak és milyen gondokkal kellett megküzdeni a 
nehéz körülmények között. Örömüket, bánatukat bemutatni. Hogy zajlott egy - egy nap a 
tábori életben. 

A játékmesterek jelmezekben vezetik a játékot 4 fő játékmester közreműködésével. 
Dekoráció: tábori eszközök, bogrács, szalma, gyékény, ruhák. Néhány tervezett játék, amik 
közül 1-1 választunk helyszínenként 

Helyszín ek: 

1., TOBORZÓ: 

2., HADIKONYHA : 

- közös nótázás , tánctanulás : ismert katonadalok, egyszerű 
tánclépések tanulása 

- gúla építés fa hasábokból 



- "ételkészítés" bográcsban - az asztalra készített sokféle 
ételféleségből kell kiválasztani a gulyásleves kellékeit 

3., BEM APÓ SÁTRA.: - csatahelyszínek elhelyezése a térképen, térképolvasás. 
- egyenruhák felismerése, katonák öltöztetése. 

4., HORDÓLOV AGLÁS: -ügyességi játék, egy nagy fahordón lovagolva kell áthúznunk 
magunkat a " túlsó partra " 
( a hordó két fa bakra állított fa rúdon csúszik ) 

-vívás gyakorlatokjáték kardokkal. 5., VIVÓISKOLA: 

6., BABAJÁTSZÓ: - nem történelmi helyszín, játszósarok a legkisebbeknek 
sokféle mozgásos és kreatív játékkal. 

KÉZMŰVESFOGLALKOZÁSOK 

1., Marionett huszárbáb készítése 
2., Huszárló készítése fából 
3., Tavaszkoszorú virágokkal, nemzeti szalaggal 
4., Ovis játszó: kardkészítés, színezés, mozaikképek 

KÖLTSÉGEK 

Műsor a koszorozáshoz és az emlékműnél 
Zenekar 4 fő próba+előadás 
Énekes lfő próba+előadás 
Koreográfia, szerkesztés, betanítás 2fő 
35-40 fős Táncegyüttes 
Szállítás 
Dekoráció 
Hangosítás két helyszínen 
Játszóház (5 helyszín, korhű öltözetben) 
Kézműves foglalkozások (anyagköltséggel +2 animátor) 
Meghívok, plakátok, hirdetés 

ÖSSZESEN: (Bruttó) 

75.000 Ft 

10.000 Ft 
25.000 Ft 
287.500Ft 

80.000Ft 
200.000Ft 

677.500 Ft 


