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Tárgy: A Kőbányai Média és 
Kulturális Kht. 2009.augusztus 20-i 
rendezvényterve és költségigénye 

Tisztelt Képviselő-testület 

A Kőbányai Média és Kulturális Kht. mellékelten benyújtja a T. Képviselő
testületnek a 2009. augusztus 20-i rendezvénytervét, melynek elfogadására 
vonatkozó javaslatát az érintett bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésén 
ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 2009. 
augusztus 20-i programjaira tett javaslatát elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság 2009. 
augusztus 20-i programjainak és marketing reklám költségeire bruttó 
4.087.250,-Ft összeget biztosít, melynek forrása egyrészt a Szent László 
Napok rendezvényre tervezett keretből maradt 2.7 millió Ft, melyet 
egyúttal fel is szabadít, továbbá a fennmaradó 1.387.250,-Ft-ot a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretéből biztosítja. 

Budapest, 2009. július 3. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr.Neszteli István 

rffy László 
ügyvezető 



KŐBÁNYA 
2009. augusztus 20. - Óhegy park 

Programok 

2009. augusztus 20. - Óhegy park (Egész napos rendezvény) 
Kezdés: 10 óra 

Több éves hagyományt megtörve tavaly nem került sor augusztus 20-án semmilyen 
rendezvény szervezésére Kőbányán. Ennek a kőbányai lakosok egy része hangot is adott 
Polgármester úrnak írt levelükben. A Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft ezért 
idén augusztus 20-ra elkészítette rendezvénytervét, mely a családoknak, baráti, 
közösségeknek ,civil kezdeményezésű egyesületeknek és természetesen minden 
érdeklődőnek próbál idén is sokszínű programot biztosítani A nagyszínpadi programokon 
túl a nap folyamán megtalálható lesz a megszokott céllövölde, körhinta, dodzsem és 
légvár szolgáltatásaink valamint a tavaly már nagysikerrel működtetett póni lovagoltatás. 
Érdekességnek ígérkezik a gyerekeknek ingyenesen igénybe vehető hintayo nevű játék. 
A park egész területén kirakodó vásár várja az idelátogatókat. 
Idén sem maradhat el a nagy érdeklődésre számot adó kézműves foglalkozás, a játéksziget 
amelyre nagy szeretettel várjuk a gyermekeket. 
A program összeállításánál törekedtünk arra, hogy mindenki megtalálhassa érdeklődési 
körének megfelelő eseményt, koncertet, melyek könnyedebb de színvonalas előadásaival 
megfelelően kiszolgálják a kikapcsolódni és szórakozni vágyó kőbányaiakat. 
Azokat a családokat, akik az egész napot a helyszínen töltik büfék és egyéb vendéglátó 
helyek várják a kellemes időtöltés reményében. 

Programok a színpadon délelőtt 10 órától: 
10:00 Zabszalma zenekar gyermek koncertje 
11:00 Pom-pom meséi az Aranyszamár bábszínház előadásában 
12:00 Tomi bohóc műsora 
13:00 Kőbányai tánccsoportok fellépése 
14:00 Keresztes Ildikó 
15:00 Musical összeállítás ( Földesi Margit társulata) 
16:00 Szandy 
17.00 Gáspár Laci 
18:00 Vida Rock Bánd koncertje 
20:00 Somló Tamás 




