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Tárgy: Kezdeményezés egy külföldi testvérvárosi, illetve testvér - iskolai kapcsolat 
kialakítására Asnbach településsel. 

Mélyen Tisztelt Képviselő Testület! 

Azzal a kéréssel fordulunk a nagyra becsült képviselő-testülethez, hogy az alábbi kérelmünket 
támogatni szíveskedjenek! 

A harmat nyugdíjas Klub több éve levelezik egy bajor Ansbach nevű kisvárossal (Nürnbergtől 
40 km), akii', segítik a klubunk működését, - annak fennállása óta - a generációs 
együttműködé > j egyében. 

A kerületi iskolák közül a német nyelv tanítására specializálódott Széchenyi István Magyar -
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevonásával volna lehetősége a kerületi 
önkormányzat iák is a további külföldi kapcsolatokat bővíteni. 

Ezért közösen kezdeményezzük, ennek a külföldi kapcsolatnak a kiépítését a kőbányai 
gyerekek nyel 'gyakorlása érdekében, valamint a különböző kultúrák megismerésre. 

Tavasszal a Karmát Nyugdíjas Klubot és az Iskolát, valamint a kerület vezetőit Ansbach 
település Polgármestere meghívta egy ismerkedő látogatásra. 

Ezen a tanul: lányúton szeretnénk feltérképezni az együttműködés lehetőségeit, s egyben 
bővíteni a kapcsolatainkat. 

Úgy gondolji.k, hogy a kerületi gyermekek idegen nyelv tanulását elősegítendő ez a 
kapcsolatépítés a kerületi nagyszülők és idősek bevonásával eredményes lehet. 

Az együttműködés keretében szeretnénk felajánlani: 
• Testve iskola kapcsolatlétrehozását. 
• A nérret (sváb) gyei ekeknek - akik ismerkedni szeretnének a magyar nyelvvel, 
hagyományokkal, és kultúrával - magyar családoknál történő ellátását, elhelyezést. 
• Egy es :tleges kulturális kapcsolat kialakítását. 

A német tes'.vériskola pedig a kőbányai gyerekek ellátását vállalja cserébe a kint 
tartózkodásul': alatt. 

Kiutazásunk s \>rán, a helyszínen mérnénk fel ezeket a lehetőségeket. 

Az előzetes egyeztetések a1apján május 9-én, az Európai Unió világnapja alkalmával, 
tudnának fogc ini bennünket. 

G/M5-/G9/ 2009. 



Ezen a látogatáson a képviselőtestület megbízott tagja, az iskola igazgatója, és német nyelvet 
oktató tanár, Szabó István pánsíp művész kerületünk díszpolgára vennének részt. Összesen 
hat fő. 
Davidovics Lászlóné a Harmat Nyugdíjas Klub elnöke ismeretsége lenne hozzá a kulcs. 

Az Európai Uniós világnapra, a magyar kultúra bemutatására vinnénk magunkkal még 
egy népdalénekest, és egy hangszeres művészt is. így a küldöttség létszáma 6 fő lenne, akik 
saját gépkocsival utaznának. 

A szállás költsége, és az étkezési díj 4 napra 50-60 ezer forint lenne + benzinköltség, melyet 
egy utazási irodán keresztül fizetnénk be. 

Gyakorlatilag 6 személy utazna ki saját gépkocsival, 50-60 ezer forint, szállási és étkezési 
díjjal 

4 napra + benzinköltség. Lehet, hogy, ezzel kulturális kapcsolatot is tudnánk teremteni 
Ansbach és Kőbánya között. 

A szállás és az étkezésdíjat a Körösi Csorna sétányon található utazási irodán keresztül 
Fizetnénk, forintban. 

A Harmat nyugdíjas Klubnak nincs keretösszege, ezért fordulunk Tisztelt Főosztályhoz és a 
Bizottság Elnökéhez. 

A kezdeményezést eddig a Civil, Kisebbségi-, Sport- Bizottság tárgyalta és 50 000 Ft-ot 
biztosított a cél megvalósításához., 

Bízva az Önök támogató együttérzésükben. 

Ezen kezdeményezésünket a kőbányai gyermekek érdekében tesszük. 

Fáradozásukat előre is köszönve, válaszukra várva Tisztelettel: 

Budapest, 2009. 04.03. 

avidovics Lr.szlone' 
Harmat Ny. klubvezető 

Sándor Zoltán ) 
SZ. I. Á. I. ig. 

Költségvetés: 
1./ Szállás 55 euró/ nap x 6 fő/nap 
2.1 Utazás (2 autó) 

330 euró x 4 nap összesen: 1320 euró 

AZ IGÉNYELT ÖSSZEG ÖSSZESEN FORINTBAN: 500 Eft 



Határozat: 

1./ A képviselő testület támogatja a Harmat Nyugdíjas Klub és a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai önkormányzat Széchenyi István Általános iskola közös kezdeményezését, mely egy 
külföldi testvérvárosi és testvériskolai, valamint kulturális kapcsolat kialakítására irányul. A 
négynapos kiutazás utazási, szállás és üzemanyag költéseinek fedezetéra összesen 500 e Ft-ot 
biztosít. 

2.1 A képviselő testület nem támogatja a Harmat Nyugdíjas Klub és a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola közös kezdeményezését, 
mely egy külföldi testvérvárosi és testvériskolai, valamint kulturális kapcsolat kialakítására 
irányul. A négynapos kiutazás utazási, szállás és üzemanyag költéseinek fedezetéra összesen 
500 e Ft-ot nem biztosít. 

Törvényességi szempontból látta: 

Neszteli István 
jegyző /( . 


