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Tárgy: Javaslat a „Színek vidám 
karneválja 2010. Budapest" 
rendezvényen való részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Lázár István az EGYSÉG Alapítvány kuratóriumi elnöke a mellékelt megkereséssel 
fordult polgármester úrhoz és a képviselő-testülethez. 

Az Alapítvány 2010. március 7-én karnevált kíván rendezni Budapesten a Hősök terén, 
melyre felkérték a Fővárost, kerületi, megyei jogú városok polgármesteri hivatalait, valamint 
másokat is a részvételre. A részvételi szándékot, valamint a résztvevők számát tájékoztatásul az 
Alapítványnak meg kell küldeni. Közbenső levélben tájékoztattam a kuratóriumi elnök urat, 
hogy döntés ez ügyben a január 21-i ülésen születik. 

Az Alapítvány honlapján (www.egysegalapitvany.hu) a rendezvényről csak a csatolt 
információ szerepelt. A „Karnevál" menüpont feltöltés alatt áll. E-mailben tájékoztatást kértünk 
az Alapítványtól a rendezvény részleteivel kapcsolatban. A válaszban a következőkről 
tájékoztattak: a részvétel Önkormányzatunk számára anyagi kiadással nem jár. A szervezők 
annyit kérnek, hogy a felvonulók a kerülethez tartozást egy színes felirattal demonstrálják, 
valamint a résztvevők valamilyen színes „dologgal" érkezzenek, ezzel is kifejezve, erősítve a 
karneváli hangulatot, a rendezvény elnevezését. Önként segítők alatt a kerületi civil szervezetek, 
kulturális, sport egyesületek tájékoztatását értik a szervezők. A szervezők mellékeltek egy 
részletesebb tájékoztatást is, melyet az előterjesztéshez csatoltunk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön, kíván-e részt venni a „Színek vidám 
karneválja 2010. Budapest" rendezvényen. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalta, döntését a képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megközelítően 

fővel részt kíván venni a „Színek vidám karneválja 2010. Budapest" rendezvényen. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2010. január 04. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

http://www.egysegalapitvany.hu
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Részletesebb információ a 
„Színek vidám karneválja 2010. Budapest" karneválról 

Finanszírozás 
Forrás fedezet biztosítást nem kérünk a megkeresett Önkormányzatoktól és költségvetési 
szervektől. 
A karnevál szükséges pénzeszközeinek biztosítása adományokból történik. 
Az Egység Alapítványt a bírósági bejegyzéskor közhasznú bejegyzéssel vette 
nyilvántartásba. Jogosult az Alapítvány adóigazolást adni a karnevál támogatóinak. 
Előkészítés 
A karnevál központi szervezését az Egység Alapítvány végzi. Mi indítottuk minden 
fórumon a meghívók kiküldését, bonyolítjuk az előkészítő munkákat, a karneváli menet 
felállását szervezzük, és annak lebonyolítását is. A munkába külső rendezvény szervezőket 
is bevonunk. 
Az érintett Fővárosi és Kerületi önkormányzatok polgármestereitől és képviselő
testületeitől levélben megkértük a támogatást a rendezvény fogadására. A közterület 
használat terveztetését januárban indítjuk. Ugyanakkor a rendezvény részleteinek 
pontosítása is megtörténik. 
A karneváli menet arculata 
A karneváli menet meghatározóan önszerveződő csoportokból áll. 
A „Színek vidám karneválja 2010. Budapest" megnevezés mutatja, a tarka színek, a piros, 
zöld, sárga, kék, lila és egyéb színek sokaságát szeretnénk karneváli jellemzőként, nem a 
drága díszletek költséges felvonulását. 
A cél, hogy bárki, aki szívesen venne részt egy vidám kavalkádon, az eljöhessen és 
beállhasson a karneváli sorba. 
Természetesen nem zárjuk ki, sőt örömmel fogadjuk, ha az önszerveződő csoportok 
karneváli jelmezeket használnak. Van lehetőség a díszlethez gépjármű díszlethordozót 
vagy más szerkezetet használni. Van tere karneváli alakzat kialakításnak is. Ezekre a 
Meghívón a figyelmet felhíjuk és tájékoztató adatokat kérünk. 
A karnevál jellemzői 
A karnevál országos vidám megmozdulás lesz. 
A karnevál középpontjába egy ökumenikus istentiszteletet állítottunk, várhatóan délidőben. 
Az istentisztelet helyszíne a Hősök tere, a hét vezér szoborcsoport ölelésében. 
A szoborcsoport előterében emelvény lesz. Az istentisztelet ott kerül megtartásra, és a 
meghívott Önkormányzatok képviselőit is odavárjuk. 
Az istentisztelet megtartására a hagyományos öt nagy vallás vezetőit hívtuk meg. 
A méltóságok a Vajdahunyad vártól jutnak a helyszínre. 
A karnevál gyülekezési célpontjai a Lövölde tér - Városligeti fasor, valamint az Ajtósi 
Dürer sor. 
A Dózsa György úton halad a karneváli menet, annak két oldalán és a Városligetben 
vendéglátó helyek, vásározók sokasága lesz. Étel-ital és más árusok biztosítják az ellátást. 
A karneváli menet a Hősök tere után, a Szondy utcánál oszlik, és tetszés szerint veheti ki-
ki az útirányt a Városliget vagy a város irányába. 
A rendezvény egyes előírásai 
A rendezvény politikamentes, pártjelvény viselése, pártfeliratok hordása tiltott. 
A zászlókat kizárjuk a rendezvényről, kivéve a Hősök terén felállított magyar zászlót. 
A közízlést sértő karneváli jelmezek, alakzatok használata, alkalmazása tiltott. 
Budapest, 2009. december 22. 

Lázár István kuratóriumi elnök 
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 61. Vl/605. • Telefon: 06-70/626-5047 

Honlap: www.egysegalapitvany.hu • E-mail: info@egysegalapitvany.hu 
Adószám: 18200511-1-42 • Bankszámlaszm: 11708001-205á61538 

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 

E)' 
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Hanzik Ágnes 

Feladó: "Egységalapítvány" <info@egysegalapitvany.hu> 
Címzett: "Hanzik Ágnes" <hanzik@kobanya.hu> 
Elküldve: 2010. január 5. 14:47 
Melléklet: Karenváli részletesebb info.odt 
Tárgy: Re: tájékoztatás kérés 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinet 

Hanzik Ágnes Úrhölgy 

Budapest, 

Tisztelt Hanzik Ágnes Úrhögy! 

A „Színek vidám karneválja 2010. Budapest" rendezvényünkkel kapcsolatban feltett kérdéseire válaszok. 

- Az önkormányzattól nem kérünk pénzügyi támogatást, a karneváli részvételért nem kell fizetni. 

Örülnénk, ha a X. kerületi karneválozók egy felirattal demonstrálnák a kerülethez tartozásukat. Kérésünk, 
a karneválozók színes dolgot hozzanak magukkal, ez elég. 

Van lehetőség a karneválon jelmezek és díszletek használatára is. 

- Levelünkben a jó szívvel önként segítők alatt kerületük civil szervezeteire gondoltunk, kulturális, sport 
vagy más csoportok karneválba hívására, akik feltehetően készséggel vállalnak előkészítő, kerületi 
szervező és eszközbiztosító szerepet, a kerület karneváli sorait építve. 

A kerület részvételének felvállalása nem jár semmiféle bonyolítási kötelezettség vállalással sem a 
kerületnek, sem a résztvevőknek. 

A rendezvény lebonyolításához a rendezvényen irányító és más segítőkre természetesen van 
szükségünk, és ha bárki vállal ebben feladatot, azt örömmel vesszük. 

- A karnevál részleteinek tervezése, az engedélyeztetési eljárások még folynak. Bizonyos, hogy a 
Városliget melletti területről lesz az indulás. Az egyes csoportok gyülekezésének helye még nincs 
kijelölve. A felvonulók létszámától, a csoportok nagyságától kell függjön majd meghatározóan az indulási 
pont. Kapcsolattartó személy megadása amit kérünk. 

A Hősök terére érkezik a karneváli menet. A program a rendezvény díjmentes műsorain, az Állatkertben, 
a Vidámparkban folytatódhat, vagy haza mehet aki nem akar a pavilonok konyháján enni. 

2010.01.06. 
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Aki a rendezvényen rész vesz a karneváli menetben, annak egyetlen feladata van, hogy érezze jól magát. 
Reméljük, hogy a rendezvény műsorai mindenkinek tudnak kellemes perceket adni. 

A Hősök terén műsor, a tér közelében a Városligetben gyerekeknek műsorok lesznek. 

Szeretnénk, ha családok is jönnének jelentős számban. 

Csatoljuk a karnevál meghívóját, és egy részletesebb tájékoztatót. 

Budapest, 2010. január 5. 

Tisztelettel, 

Lázár István kuratóriumi elnök 

— Originál Message — 
From: Hanzik Ágnes 
To: info@eqvseqalapitvany.hu 
Sent: Monday, January 04, 2010 2:06 PM 
Subject: Fw: tájékoztatás kérés 

- Originál Message — 
From: Hanzik Ágnes 
To: info@eqyseqalaDitvanv.hu 
Sent: Monday, January 04, 2010 12:18 PM 
Subject: tájékoztatás kérés 

LÁZÁR ISTVÁN 
Kuratóriumi elnök úr részére! 

Tisztelt Elnök úr! 

Verbai Lajos polgármester úrhoz, a "Színek vidám karneválja 2010. Budapest" rendezvénnyel kapcsolatban 
írt megkeresésére kérem szíveskedjen tájékoztatni a következőkről: 
- a rendezvényen való részvétel Önkormányzatunk számára milyen kiadással jár, 
- az önkéntes segítőktől milyen segítséget várnak, 
- a kerületből felvonulók honnan indulnak, hova érkeznek, a felvonulás mellett van-e, és ha igen, milyen 
szerepük. 
Kérem válaszát mihamarabb megküldeni szíveskedjék, mert a képviselő-testületi előterjesztéshez 
szeretném mellékelni, hogy a döntéshozók minél pontosabb, részletesebb képet kapjanak az önök által 
szervezett rendezvényről, és ennek segítségével hozhassák meg döntésüket. 

Szíves segítségét köszönöm! 

Üdvözlettel: 
Hanzik Ágnes 
BUdapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet 
hanzik@kobanya.hu 
433-8227 

2010.01.06. 
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R e n d e z v é n y e k 

2010.03.07. 
Városliget 
Színek vidám karneválja 2010. Budapest 

A Színek vidám karneválja rendezvényről a Karnevál menüpontban adunk részletesebb információt, 

Kétjíik, ha tudsz/tud csoportot szervezni a karneválra, amelyhez csak a szándék és kendő vagy más színes nihadarab kell, adj/adjon 
információt az E-mail elérhetőségünkön, hogy egyeztethessünk. 

VcH-rv//v>'V(rw prrvcprrslí iTMtvqnv Jm/inHpY rtVm'?narTf»=pVf»ntQ 9010 01 04 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Verbai Lajos Polgármester Úr 
és a 
Képviselő-testület részére! 

Budapest, 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Verbai Lajos Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

ISUOAI'KST l 'ŐVÁKOS X. KKKÜI.KT 
K Ö I Ú N Y A I ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesteri l l i va la la 

lktatószám:...^.L?Y.9./?Í./ö5.^L 

2009 DEC 0 3. 

Előszám: db 
melléklet 

Előadó: 

2010. március 7-re a „Színek vidám karneválja 2010. Budapest" megnevezéssel karnevál 
rendezvényt szervez az Egység Alapítvány. 
Kérjük Önöket, hogy a rendezvényen vegyenek részt. A karnevál finanszírozását megoldjuk. 
Önöktől a kerületi részvétel szervezését, a jó szívvel önként segítők mozgósítását kérjük. 
A rendezvény célja, örömet adni sokaknak. Azt gondoljuk, ez ma fontos. 

Az elképzelések szerint a karnevál célpontja a Hősök tere. Ott a hét vezér szoborcsoport 
ölelésében rövid ökumenikus istentisztelet lesz délidőben. 
A Hősök terén az ökumenikus istentisztelet előtt zene, utána zene és műsor lesz. 
A karnevál megtekintésére, az istentiszteletre az egyházi és világi méltóságok a Vajdahunyad 
vártól indulnak. 
A karnevál gyülekezési célpontjai a Lövölde tér - Városligeti fasor, valamint az Ajtósi Dürer sor. 
A Dózsa György út mentén és a Városligetben vendéglátó helyek és vásározók sokasága lesz. 

Szeretnénk, ha a karneválon a kerületek külön-külön karneváli felvonulókkal indulnának. 
Megkeresést küldünk a Főváros, a kerületek, a megyei jogú városok Polgármesteri Hivatalainak 
és másoknak is. 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, kezdeményezésünkkel foglalkozzon ülésén, és támogassa azt. 
Kérjük tájékoztatásunkat mielőbb, legkésőbb 2010. január 15-ig, hogy milyen karneváli létszám 
várható a kerületből. 

Budapest, 2009. november 30. 

Tisztelettel 

JY EGYSÉG Alapítvány 
> r \ Elnökség 

1082 Budapest, Baross u. 61. 

Lázár István kuratóriumi elnök 

Egység Alapítvány 1082 Budapest, Baross u. 61. VI/605. • Telefon: 06-70/626-5047 
Honlap: www.egysegalapitvany.hu • E-mail: info@egysegalapitvany.hu 

OTP számlaszám: 11708001-20561538; deviza: HU67 1170 8001 2056 1538 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosító (BIC): OTPVHUHB 
A Fővárosi Bíróság az Alapítványt közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. • Adószám: 18200511-1-42 
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