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Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
2009.március 15-i rendezvényeire 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Média és Kulturális Kht ezúton benyújtja a T. Képviselő-testületet elé az 
Önkormányzat 2009. március 15-i ünnepi rendezvényeire tett javaslatát. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatás Bizottság a testületi ülésig megtárgyalja 
álláspontjukat a testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság az Önkormányzat 2009. március 
14-15-i rendezvényeire tett javaslatát elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 2009. március 14-15-í 
programjainak és marketing reklám költségeire 996.000 Ft + Áfa összeget biztosít a 
Képviselő-testület általános tartalékából 

Budapest, 2008. február 5. 

Törvényességi szempontból látta: 

)r .Neszteli István 
jegyző 

László 
gyvezető 



Kőbányai Önkormányzat 2009. Március 14-15 -rendezvényei 

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

l.Kerérpáros emléktúra Isaszegre 
Időpont: 2009.március 14. 9.00-15.00 
Elsősorban Kőbánya általános iskolás és középiskolás tanulóit várjuk szüleikkel testvéreikkel 
együtt. Célunk, közös kerékpározás Isaszegre, az emlékműnél rövid megemlékezés, majd a 
meleg tea és szendvicsek elfogyasztása után visszakerékpározás Kőbányára. A rendezvényen 
kb. 200-250 fő részvételére lehet számítani. A mozgósítás az iskolákon keresztül történik 
melyben a Sportiroda segít. A csoporttal végig együtt halad két autó az esetleges lemaradók 
összegyűjtésére és az orvosi ügyelet biztosítása érdekében. A kerékpáros konvoj együtt 
haladását a rendőrség biztosítja. 
Az emlékműnél rövid megemlékezést tartunk, majd a meleg tea és szendvicsek elfogyasztása 
után visszaindulunk Kőbányára 

2. Koszorúzás 
Időpont: 2009. március 15. vasárnap 10.00 óra 
Helyszín: Új Köztemető (1848-as sírhelyek) vagy Kőbánya városközpont Millenniumi Emlékmű 
Résztvevők: : Verbai Lajos polgármester, önkormányzati és országgyűlési képviselők, 
Polgármesteri Hivatal képviselői, pártok képviselői, intézményvezetők, Kisebbségi 
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, fegyveres testületek képviselői, Kőbánya 
polgárai 
Program: 
10:00 Himnusz 
10:02 Ünnepi beszéd 
10:10 A Bem József Általános Iskola és a Törekvés Táncegyüttes műsora 
10.30 Koszorúzás 

3. Családi projgramok,történelmi játszóház 
Helyszín: KOSZI termei és az épület előtti rész, valamint a Rottenbiller-park 
Időpont: 2009. március 15. vasárnap 10.30 órától 16 óráig 

A játszóház célja, hogy megismertesse a gyerekeket a kor neves épületeivel, felelevenítse a 
reformkor hangulatát, kedvet csináljon az akkori játékokhoz, dalokhoz. 

1., Pilvax kávéház 

Az új magyar Casino és Pilvax - hangulatát idéző irodalmi kávéház Rulett asztalnál a játék, 
tétekkel, a kor irodalmából, történelméből és általános a reformkorhoz kötődő kérdésekkel. Pld: 

irodalmi játékos vetélkedők, nyelvújító játékos feladatok pld.: 
1-2 híres verssor felismerése, esetleg megmondani, h honnan van pl: Himnusz, Nemzeti dal, 
Szózat, plusz pontért lehet esetleg folytatni is a verset, aki tudja 
- képekről felismerni a kor hőseit: Széchenyi, Deák, Kossuth, Kölcsey 
- leírás alapján lehetne felismerni az akkori kor híres embereit: (Pl: ki volt a haza bölcse? Ki 
volt az árvízi hajós?...) 



2., Ismerd fel a korabeli ruhákat. 

Ruháskosarakban az asztalon korabeli, reformkori és más ruhákat, eszközöket és 
csecsebecséket helyezünk. A játékosok több feladatból választhatnak: pld. Öltöztessed fel a játék 
babát ( vagy egy játékost), a bőröndből válasszad ki milyen ruhák és eszközök lehettek abban a 
korban. Öltöztessed fel a pld.(nemzetőrt). 

Képeken találod a lovas katona, huszár, nemzetőr, gyalogoskatona, földesúr...stb egy adott 
leírás alapján választ ki a megfelelőt. 

3., Nemzeti Múzeum 

12 pont sorait felvágjuk: illeszd össze a megfelelő mondatokat és tedd helyes sorrendbe 

4., Landerer nyomdája 

Márciusl5-höz kapcsolódó ismert vers pár sorának szavai nagy lapokon a földön elhelyezve. A 
feladat: A lapokat sorrendben megtalálni felvenni és helyes sorrendbe tenni. 

5., Kossuth Lajos azt üzente... 

Akadálypályán kell átjuttatni Kossuth Lajos levelét, majd visszatérni a start helyre. Akár 
egyénileg, akár kis csapatot toborozva stafétajátékként. 

Bekötött szemmel vezesd végig a csatatéren sebesült társadat és helyezd biztonságba őt és 

Kossuth Lajos levelét, majd menj vissza segítségért (start)! A sebesült irányítja bekötött szemű 

társát a mentési folyamat közben! A sebesült csak fél lábon tud ugrálni! 

6., Kis - Huszár -Iskola 

Tudod milyen egy igazi huszár? Az igazi huszárok erősek, okosak, díszes ruhákat viselnek, 
hűek hazájukhoz, a bajtársiasság, tisztelet és fegyelem jellemzi őket. 

Vakhűség 

Légy hű hazádhoz, bajtársaidhoz! 

A titkos, sötét kosárból bekötött szemmel válaszd ki a Magyarországra jellemző tárgyakat: 

kokárda, zászló, piros paprika... 

Erőpróba 

Egy huszárnak fel kell készülnie a váratlan helyzetekre és a hirtelen reakciókra! Próbáld ki 

milyenek a te reflexeid? (reflex játék) 

Menetelés 

A huszárok díszmagyarban egyformán katonásan menetelnek 
Ugorj „játék paripádra" és mutasd meg, hogy kell egy hosszú földre lefektetett útvonalon kell 
végigmenned, hogy nem lépsz le róla. 



Kézműves foglalkozások 
1., huszárcsákó 
2., gyöngykokárda készítés (gyöngyfűzés) 
3., tavaszkoszorú nemzeti szalaggal, virággal díszítve 
4., színezés, mozaikkép kicsiknek 
(mely 3 játszóház anyagköltségét és 2 fő animátor díját tartalmazza) 

Az interaktív játszóház helyszínei: színházterem-előtér- Pilvax a kávézó elején 

Költségek 

Műsor a koszorúzáshoz 80.000 Ft 
Dekoráció 10.000 Ft 
Hangosítás 12.500 Ft 
Motoros rendőrök (4 főxóóra x 6000 Ft) 144.000Ft 
Kisteherautó ÓO.OOOFt 
Mobil WC 120.000Ft 
Tea, zsíroskenyér 80.000Ft 
Játszóház (6 helyszín, kor hú öltözetben) 230.000Ft 
Kézműve foglalkozások (4 xl5000 Ft anyagköltséggel + 2 animátor) 60.000 Ft 
Meghívok,plakátok,hírdetés 200.000Ft 

ÖSSZESEN: 996.000 Ft + ÁFA 


