
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és 
kulturális tevékenységeket végző csoportok 
támogatására 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (11.18.) önkormányzati rendelet 15. számú 
mellékletében, a céltartalékban szereplő támogatások feletti rendelkezés jogát a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottságra ruházta át. Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a 
támogatások elosztása tekintetébenjavaslattételre jogosult. 

A 20 ll. évi költségvetésben a kulturális tevékenységek és kulturális rendezvények 
támogatásának keretösszege l O M Ft. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 49/2011.(11.24.) határozata alapján a "kerületi 
kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben 
történő 2011. évi támogatására" a pályázat kiírása megtörtént 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a beérkezett pályázatok alapján elkészítette 

- az l. mellékletet a pályázati anyagok kivonatáról, 
- a 2. mellékletet a pénzeszközök felosztására tett javaslatáróL 

Az alapítványok támogatásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 



Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága "kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 20 ll. évi támogatására" 
rendelt céltartalék terhére az alábbi intézményeket támogatja: 

Kékvirág óvoda Szüreti mulatság 83 OOO Ft 
Aprók Háza óvoda Aprók Napja családi napon 163 750 Ft 
Kiskakas óvoda Gyermeknapi Családi rendezvény 120 OOO Ft 
Hárslevelű óvoda "Hárslevelű Szünet-elő" 83 750 Ft 
Gézengúz óvoda óvoda születésnap 62 500 Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola -

Művészeti Bánya 150 OOO Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola -

Táncművészeti Gála Bánya 150 OOO Ft 
Janikovszky Éva Általános Iskola - Üllői Művészetterápiás rajzmühely 150 OOO Ft 
Harmat Általános Iskola Kulturális bemutatkozás 150 OOO Ft 
Harmat Általános Iskola Mesterségek udvara 150 OOO Ft 
Harmat Általános Iskola Kórustalálkozó 300 OOO Ft 
Szervátiusz Jenő Általános iskola "Kőmazsik" bábcsoport 200 OOO Ft 
Kertvárosi Általános Iskola Ki mit tud a Kertvárosban? 150 OOO Ft 
Kada Mihály Általános Iskola Múzeumlátogatás 200 OOO Ft 
~zéchenyi István Magyar- Német 

Családi és gyermek prograrnek 
300 OOO Ft Alt. Isk. 

~zéchenyi István Magyar- Német 
Újhegyi Családi napok 200 OOO Ft Alt. Isk. 

Szent László Általános Iskola Iskolanap 150 OOO Ft 
Szent László Általános Iskola Kicsinyek kórusa 250 OOO Ft 
Szent László Általános Iskola Adventi koncertek 200 OOO Ft 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Mesefesztivál és 
Nemzetközi Gyermek Néptánc Kulturális Központ 

Fesztivál 700 OOO Ft 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Pataky Nőikar Kulturális Központ 250 OOO Ft 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kőbánya Fotóklub Kulturális Központ 250 OOO Ft 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kőbánya Férfikar Kulturális Központ 100 OOO Ft 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Hagyományőrző játszóházak Kulturális Központ 383 OOO Ft 
Nevelési Tanácsadó és Ped. Sz. Sz. Éneklő Ifjúság Hangverseny 144 OOO Ft 
Zeneiskola Az OPERA- és MUSICALSTÚDIÓ 250 OOO Ft 
Zeneiskola Népzene bemutató 150 OOO Ft 
Zeneiskola Zeneiskolai Nyílt Nap 50 OOO Ft 
Zeneiskola A zeneiskola zenekarai 400 OOO Ft 
Szent László Gimnázium Kórusának utazása Finnországba 400 OOO Ft 
Zrínyi Miklós Gimnázium Musical - stúdió és Zenei Klub 250 OOO Ft 

"A zene mindenkié" Egyesület Örömkoncert a fogyatékosok 
világnapján 100 OOO Ft 
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fjúsági Elsősegélynyújták Országos 
Egyesülete 
(IFELORE) 

Bem József Bajtársi Egyesület 

Országos Elsősegélynyújtó verseny 

Évfordulós színházi felolvasás 

l 

200 OOO Ft 

60 OOO Ft 

Kőbánya i l rók, Költők~E=g;;;!.,y!...:e:.:s:::ü.:.:le:.:.:te::___-----jf.-:.K..:::ö::..:n'Lyv.:..:k..:::ia=:d:..:á:.:S:....:é:.:s:....:k..:::a:..t:p:::c.::.:so:..:lo.::.:· d::..:o:...· :.::kö:..:"lt:.:s..=.égi2.e:..:i_i----=2::..::5:.=0:....:0:.:0:.=0:....:F....::t~ 
Budapest Kőbányai Református 
Egyházközösség Jószolgálati turné 
Sztárai Mihály Vegye:.=s:....:K..::a::..r::.a ____ --I----------------+-4.:..::0:..::0:....:0:..:0:..::0:....:F-=t---i 

Plébániai Családos kirándulás Budapest- Külsőkőbánya Szent Család 
(énnekkarának és színJ·átszó Plébánia 

KőbányaiKépző-ésiparművészek 
Egyesülete 

csoportjának) 

VII. Biennále 

150 OOO Ft 

300 OOO Ft 

Kőbányai Fiatalok Egyesülete Nyári tánctábor 
100 000 

Ft 

Válaszút Né pm űvész=e=ti-=E::.sgtLy..=.es.::.:i.J:.:.·Ie.::.:t:....._ _ _t_:_A..:_V..:..=ál=a=sz:..:ú:.:.t-=ta:.:.· n.:.:c:.=eSl..gyl.:.i.J:..:. tt=e:.=s....:..fe=l.:.:lé:.cP..=.é.::.:se:.:.i __ L.....:3:..:5:.=0:....:0:.:0:.=0:....:F....::t__J 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. április 30. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr.Szabó Krisztiánjegyző 
Ehrenberger Krisztin irodavezető 
Pándiné Csemák Margit irodavezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága "kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 20 ll. évi támogatására" 
rendelt céltartalék terhére kiírt pályázat keretében az alábbi intézményeket nem 
támogatja: 

Határidő: 

Felelős: 

Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
Életrevaló Karitatív Egyesület 

2011. április 30. 

V égrehajtásért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr.Szabó Krisztiánjegyző 
Ehrenberger Krisztin irodavezető 
Pándiné Csemák Margit irodavezető 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a "kerületi kulturális 
rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben 
történő 2011. évi támogatására" rendelt céltartalék terhére az alábbi alapítványok 
támogatását: 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

Sokproblémás Családokért Alapítvány 

Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

T ébláb Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Sors Bona alapítvány 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 28. 

Törvényességi szempontból látta: 

2011. évi programok 400 OOO Ft 

Betegkönyvtár fejlesztése 250 OOO Ft 

Nemzetközi Gyermekfesztivál 
350 OOO Ft 

Éves kulturális tevékenység 
támogatása 250 OOO Ft 
Tantermen kívüli tanulás 300 OOO Ft 

2011. április 30. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr.Szabó Krisztiánjegyző 
Ehrenberger Krisztin irodavezető 
Pándiné Csemák Margit irodavezető 

Weeber Tibor 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

l/? 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kékvirág Óvoda 

Pályázó címe: ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Pályázat címe: "Érik a szőlő ... " Szüreti mulatság kicsiknek-nagyoknak 

p 'l , t f, "k"" l , atyaza ormai ovete menyeme k l, f, l l, va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Béres Péterné óvodavezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember végi szombat 

A program helye: Kékvirág Ovoda 

A résztvevők száma: 154 gyermek, 33 dolgozó, érdeklődőszülők 

A résztvevők 3-7 éves gyermekek, felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 83 OOO,- Ft (67%) 
összege: 

Önrész: 42 OOO,- Ft (33%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Szüret utáni szőlőfeldolgozás és must készítése a gyermekek által, népi játékok és 

bográcsozás a gyermekek, nevelőik és a szülők részvételével. 

Versenyek és óvodai néptánc előadás egészíti ki a programot. 

A támogatás összegét felhasználja: puttony, szőlődaráló, bográcsozáshoz kellékek, 

vándorserleg a versenyekhez és jutalmak vásárlásához. 

' l ' 
ÚLLr~ci! (u'' 1-



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázat címe: 

Aprók Háza Óvoda 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Aprók napja családi napon a Fabula bábszínház előadása, 
a program táncházzal zárul, melyen a Zagyva Banda népi 
zenekar muzsikál. 

p 'l , t~ "k"" l , . k l' ~l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megJe e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Baloghné Stadler Irén óvodavezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 21. 

A program helye: Aprók Háza Óvoda 

A résztvevők száma: 326 fő+ érdeklődők 

A résztvevők 3-7 éves gyermekek, nevelők és szülők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 163 750,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft (O%) 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

15 éve rendezi meg az óvoda, a pedagógiai programjában is szereplő, Aprók napja 
családi napot. Hagyományőrző programokat szerveznek az óvoda pedagógusai, 
bemutatkoznak a lakótelepen élőknek. Több kézműves tevékenység kipróbálható, ezek 
költségét az intézmény állja. A programot színesíti a Fabula bábszínház és a népi 
zenekar előadása 

Támogatás összegét felhasználja: a bábszínházi előadás és a táncházra hívott népi 
zenekar költségeire. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kiskakas Óvoda 

Pályázó címe: 1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 

Pályázat címe: Gyermeknapi családi rendezvény 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 

l pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 

i pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért KékesnéNagy Katalin óvodavezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 21. 

A program helye: Kiskakas Ovoda 

A résztvevők száma: 261 fő és az érdeklődő hozzátartozók 

A résztvevők 3-8 éves gyermekek, felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 120 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Évek óta megrendezésre kerülő gyermeknapi családi nap kerül megrendezésre. 
Versenyeket rendeznek ezen a napon a résztvevőknek, szám os ajándékkal, büfé 
biztosításával. A rendezvényt egyéb szponzorok segítségével valósítják meg. 
Idén újdonság lenne a napot lezáró táncház. 

A támogatás összegét felhasználja: Kolompos együttes fellépti díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Hárslevelű Óvoda 

Pályázó címe: ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

Pályázat címe: Nevelési Év Búcsúztató "Hárslevelű Szünet-elő" 

p 'l , t (i "k"" l , . k l' (i l l, a ly aza ormai ovete menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Antalics Hajnalka óvodavezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. június 4. 

A program helye: Hárslevelű Ovoda 

A résztvevők száma: 95 gyermek, az intézmény dolgozói és szülők 

A résztvevők 3-7 éves gyermekek és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 173 150,- Ft (82%) 
összege: 

Önrész: 37 250,- Ft (18%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 6 500,- Ft (4%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Hagyományos családi nap kerül megszervezésre az óvodában, amelyen a gyermekek, 
szülők és az intézmény dolgozóinak közösségét próbálják közelebb hozni. A 
rendezvényen bemutatkozik az óvodai Színház-báb Stúdió, a Gyermek fantázia aerobik 
és a Néptánc Stúdió. Számos játék, verseny, egyéb prograrnak mellett az óvoda 
vendéglátást is szervez. 

A támogatás összegét felhasználja: Portéka bábszínház előadása, légvár és erősítő 
bérleti díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Gézengúz Óvoda 

Pályázó címe: 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. 

Pályázat címe: Óvodánk születésnapjának rendezvény sorozata 

P'l ' tti • k"" t l , . k l, ~l l' atyaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Murányiné Bényi Ibolya óvodavezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 13-14. 

A program helye: Gézengúz Ovoda 

A résztvevők száma: l 00 gyermek, az intézmény dolgozói és szülők 

A résztvevők 3-6 éves gyermekek és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 62 500,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

2011-ben ünnepli az óvoda 60. éves születésnapját. Erre az alkalomra rendezik meg a 
két napos rendezvénysorozatot. A második nap szól a gyermekekről, amikor is 
játszóház szervezése folyik, kézműves tevékenységekkel, játékokkal, előadással és 
születésnapi tortávaL 

A támogatás összegét felhasználja: Fabula Bábszínház fellépti díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Janikovszky Éva Általános Iskola 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

Pályázat címe: Művészeti, színjátszó és képzőművészeti gála 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o meg1 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Katona Zsuzsanna 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április - május 20. 

A program helye: Janikovszky Eva Altalános Iskola, KÖSZI 

A résztvevők száma: 106 fő 

A résztvevők 11-14 éves gyermek, pedagógusok és érdeklődök 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 405 OOO,- Ft (100%) 
össze~e: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 30 OOO,- Ft (7%) 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Az intézményben 2010 szeptemberében indultak a tehetséggondozó művészeti 

műhelyek. A színjátszás és a képzőművészet a két terület, amelyet kiválasztott az 
intézmény. A heti foglalkozások mellett bemutatkozó előadást és kiállítás szervezését is 
célul tűzte ki az intézmény. 

A támogatás összegét felhasználja: különböző rajzeszközök és papírok, jelmez, 
hangosítási eszközök, az előadások rögzítésének költségére és vendéglátásra a gála 
szereplőinek. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Janikovszky Éva Általános Iskola 

Pályázó címe: 1105 Budapest, Bánya u. 32. 

Pályázat címe: Táncművészeti Gála 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o me21 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Nagy Erika tánctanár 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 13. 

A program helye: KÖS ZI 

A résztvevők száma: 205 fő 

A résztvevők 7-14 éves gyermek, pedagógusok és érdeklődők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 312 500,- Ft (68%) 
Össze2e: 

Ön rész: 150 OOO,- Ft (32%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

Az iskolában 2002 óta folyik táncoktatás, rninden évfolyamon. Néhány éve bernutatót is 
tartanak a gyermekek szüleiknek és az érdeklődőknek. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjak, táncruhák, kiegészítők készítése és 
kölcsönzése. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Janikovszky Éva Általános Iskola 

Pályázó címe: ll O l Budapest, Üllői út 118. 

Pályázat címe: Művészetterápiás rajzműhely 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~ l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 

Darnó Éva igazgató megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember 5.- december 20. 

A program helye: Janikovszky Eva Altalános Iskola Üllői tagintézménye 

A résztvevők száma: 15 fő 

A résztvevők 11-13 éves gyermek, pedagógusok 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 168 290,- Ft (83%) 
összege: 

Ön rész: 35 OOO,- Ft (17%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Az Üllői tagintézményben délutáni szakkör keretein belül működik a művészetterápiás 
rajzműhely. A Pécsi Gyermekotthonban kidolgozott módszer alapján 2010 
szeptemberében indult el a szakkör a problémákkal küzdő gyermekek segítésére. 

A támogatás összegét felhasználja: különböző rajzeszközök és papírok. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázat címe: 

Harmat Általános Iskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 
Színdarabok előadása, meghívott zenekarok, 
vendégszereplők műsora, ünnepségek, hangversenyek, 
Comenius projektzáró: iskolánk kolturális 
bemutatkozása. 
Nyitottság a kőbányai lakosok, környezetünk tagjai 
számára. 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Varga Ildikó 

felelős személy: 

A program időpontja: 20 ll. április, május, október 

A program helye: Harmat Altalános Iskola 

A résztvevők száma: 550 fő és az érdeklődök 

A résztvevők 7-14 éves gyermekek, meghívottak,dolgozók és szülők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 312 OOO,- Ft (80%) 
összege: 

Önrész: 78 OOO,- Ft (20%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

Az iskolai színpadán rendezett előadások színesítik az iskola életét. A tervek szerint 
megrendezésre kerül a Rút kiskacsa c. mese, zenei hangverseny ek, a kicsi Tutta F orza 
vendégszereplése, "Ki, Mit, Tud?" szervezése, és öt ország képviselőinek a fogadása a 
Comenius program projektzáró rendezvényének keretében. 

A támogatás összegét felhasználja: hangfal, keverő, mikrofon, állvány és különböző 
kiegészítők beszerzésére. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Harmat Általános Iskola 

Pályázó címe: 1104 Budapest, Harmat u. 88. 

Pályázat címe: Mesterségek udvara 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o me~: e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Varga Ildikó igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. június 3. 

A program helye: Harmat Altalános Iskola 

A résztvevők száma: 365 fő és az érdeklődők 

A résztvevők 7-14 éves gyermekek, intézményben dolgozók, szülők 
korosztály a: 
Igényelt támogatás 380 OOO,- Ft (77%) 
össze~e: 

Önrész: 112 OOO,- Ft (23%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

Az iskola 16. alkalommal rendezi meg a "Mesterségek udvar" című rendezvényt. Célja 
a népi hagyományok, népi mesterségek és a népi játékok megismertetése a városi 
lakótelepen felnövő gyermekekkel. A játékok mellett a pünkösdi király és királyné 
megválasztására lS sor kerül. Délután táncház és zenei bemutatók színesítik a 
programot. 

A támogatás összegét felhasználja: néptánc ruhákhoz való anyag és kellékek, 
kézműves foglalkozásokhoz nyersanyag, zenekari és a kézműves mester tiszteletdíj a. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Harmat Általános Iskola 

Pályázó címe: 1104 Budapest, Harmat u. 88. 

Pályázat címe: Kórustalálkozó 

p 'l , t~ . k .. l , . k l' ~l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
JJeCsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Varga Ildikó igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 20-21. 

A program helye: Dobronak, Szlovénia 

A résztvevők száma: 49 fő 

A résztvevők 10-14 éves gyermekek, felnőtt kísérők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 440 820,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 66 123,- Ft (15%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

~z iskola negyedik éve ápol testvériskolai kapcsolatot a Dobronaki Két Tanítási Nyelvű 
Altalános Iskolával, amely nemzetközi kórustalálkozót szervez ez évben. Más horvát és 
szlovén iskolák mellett a Harmat Általános Iskola kórusát is meghívta erre az 
eseményre. 

A támogatás összegét felhasználja: autóbusz és vezető díja, szállás egy éjszakára, 
étkezés, autópálya díj és belépődíjak. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

Pályázó címe: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Pályázat címe: "Kőmazsik" bábcsoport bábelőadások, versenyeken és 
bábtalálkozókon való részvétel 

p 'l , t~ . k"" l , . k l' ~l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Demeter Antal 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011/2012 tanév novembertől-májusig 

A program helye: X. kerület óvodái, templom, idősek otthona 

A résztvevők száma: 18 fő 

A résztvevők 7 -ll éves gyermekek, kísérők 
korosztály a: 
Igényelt támogatás 200 OOO,- Ft (87%) 
összege: 

Ön rész: 30 OOO,- Ft (13%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A Kőmazsik bábcsoport második éve jár a kerület óv odái ba és ünnepekhez 
kapcsolódóarr nyújt felejthetetlen élményt az óvodásoknak. Ezt egészítik ki a különböző 
felkérések és azok a bábtalálkozók, amelyek a szakmai munka minőségének folyamatos 
javításáhozjárulnak hozzá. 

A támogatás összegét felhasználja: bábkészítéshez anyagok, művészeti ismertető 
anyagok és szállítási költségek. 

L-----------------------



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kertvárosi Általános Iskola 

Pályázó címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Pályázat címe: Ki mit tud a Kertvárosban? 

p 'l , t fi . k"" t l , . k l, fi l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Hauer Lászlóné igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. október l 7-december 19. 

A program helye: Kertvárosi Altalános Iskola 

A résztvevők száma: 170 fő 

A résztvevők 7-14 éves gyermekek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 190 OOO,- Ft (79%) 
összege: 

Ön rész: 50 OOO,- Ft (21%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A tehetséggondozó programsorozat részeként valósulnának meg a rendezvények. 
Bemutatkozhat mindenki miben tehetséges, több 

, . , 
bevonásával készülő generac w 

műsorszámokkal. Ez nem verseny, inkább közösségformáló rendezvény, ahol mindenki 
nyertes lehet. 

A támogatás összegét felhasználja: a szervezéshez és a lebonyolításhoz szükséges 
elsősorban dekorációs és egyéb papírárú, különböző ajándéktárgyak jutalmazásra, 
valarnint a gálarnűsor rögzítéséhez szükséges adathordozók. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 

Pályázó címe: 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Pályázat címe: Múzeumlátogatás 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Hanczné Szmilkó Katalin igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. október 

A program helye: Budapest 

A résztvevők száma: 409 fő gyermek, 3 5 kísérő 

A résztvevők 7-14 éves gyermek, és felnőttek 
korosztály a: 
Igényelt támogatás 200 OOO,- Ft (38%) 
össze~e: 

Ön rész: 328 250,- Ft (62%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Az intézményben tanuló összes diák, osztályközösségével múzeumi látogatásokon, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, múzeumi órákon vennének részt, amely komplex 
élményt nyújtana a többségében hátrányos helyzetű gyermekeknek. A kidolgozott 
program szerint a gyermekek nyolc év alatt nyolc múzeumot ismernének meg az adott 
évfolyam tananyagához igazodva. Ezek a Köztekedési Múzeum, Magyar 
Természettudományi Múzeum, Nemzeti Múzeum, Aquincum, Nemzeti Galéria és a 
Terror Háza. 

A támogatás összegét felhasználja: csoportos buszjegyek, belépők és 
múzeumpedagógiai foglalkozások díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázat címe: 

Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Komplex kulturális, családi és gyermek programok 

p 'l , t (i . k"" t l , . k l, (i l l' atyaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Sándor Zoltán igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május-2011. december 

A program helye: Széchenyi Altalános Iskola, Nagycenk, Sopron, Fertőd 

A résztvevők száma: Teljes iskolai gyermeklétszám, pedagógusok és szülők 

A résztvevők 7-14 éves gyermekek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 1124 420,- Ft (100%) 
össze~e: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Egy programsorozatra készül az intézmény. Ennek elemei: Ki- Mit Tud, tehetséges 
gyermekek Gálája, Újhegyi Családi nap, a névadó emlékére nagycenki kirándulás -
tanulók díjazása-, szüreti mulatság, a Márton Napi Hagyományok napja és a Karácsonyi 
koncert. 

A támogatás összegét felhasználja: nyersanyagok, ' ' díjjak, kirándulás papuaru, 
buszköltsége, belépők, Kolompos Együttes tiszteletdíja, terembérlet, kottaállvány és a 
fellépő ruhák anyaga és kiegészítők. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 
Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 

Pályázó címe: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Pályázat címe: Újhegyi családi nap 

p 'l , t~ . k ... t l , . k l, ti l l' atyaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 

Sándor Zoltán igazgató megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember 3. 

A program helye: Széchenyi Altalános Iskola 

A résztvevők száma: 400 gyermek, pedagógusok és szülők 

A résztvevők 1-18 éves gyermekek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 265 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft (O%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 45 OOO,- Ft (17%) 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

Az intézmény az Újhegyi lakótelepet szeretné egy szombati napon megmozgatui és a 
családoknak tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtani. A családi nap programját 
színesíti a kézműves játékok, versenyek, bemutatók és egy zenei koncert. 

A támogatás összegét felhasználja: megbízási díj, díjjak, fellépési díj és a szervezők 
étkezési díj a. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Szent László Általános Iskola 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Pályázat címe: Iskolanap 

p 'l , ~ . k alyazat ormai övetelményeinek való megfelelés: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Csornai Judit igazgatóhelyettes 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 20. 

A program helye: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 660 fő 

A résztvevők 7-16 éves gyermekek és pedagógusok és szülők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 267 600,- Ft (100%) 
Össze2e: 

Önrész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Az intézmény minden évben megrendezi az Iskolanapot, ahol a gyerekek 
megmutathatják tudásukat egymásnak és szüleiknek különböző produkciók 
bemutatásával. 

A támogatás összegét felhasználja: a nagyterem bérleti díja, fellépő ruhák anyaga. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Szent László Általános Iskola 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Pályázat címe: Kicsinyek kórusa fellépő ruha 

p 'l , t (i . k"" t l , . k l, (i l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 

Dobos-Kovácsné Turóczy Éva kórusvezető megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. év 

Szent László Altalános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor 
A program helye: 

Kőbányai Kulturális Központ, egyéb intézmények 

A résztvevők száma: 61 fő 

A résztvevők 8-1 O éves gyermekek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 297 500,- Ft (100%) 
összege: 

Önrész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

(max.15%): 
Kivonat: 

Az intézmény az alsós tagozaton alakult meg a Kicsinyek kórusa. A gyerekek kerületi, 
fővárosi, esetenként külfóldi programokon is részt vesznek. 

A támogatás összegét felhasználja: a gyerekek fellépő ruháinak anyaga. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Szent László Általános Iskola 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Pályázat címe: Adventi koncertek 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o me21 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 

Menyhárt Sándor igazgató megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. december 

A program helye: Budapest - Makó 

A résztvevők száma: 220 fő 

A résztvevők l 0-15 éves gyermekek, felnőttek és érdeklődök 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 400 OOO,- Ft (62%) 
összege: 

Ön rész: 240 OOO,- Ft (38%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 150 OOO,- Ft (37%) 
használt része 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

Az intézmény kórusai páros koncertre készülnek a Makó Általános és Zeneiskolával, 
két helyszínen. A programban szerepel szimfonikus zenekari fellépés is, valamit a 
települések bemutatása. 

A támogatás összegét felhasználja: utazási költség és a vendég gyermekek vendégü! 
látása. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Pályázó címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Pályázat címe: V. Országos Mcsefesztivál és XV. KÖSZI nemzetközi 
Gyermek Néptánc Fesztivál 

p 'l , t f, . k"" t l , . k l, f, l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Győrffy László intézményvezető 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember 10., 2011. szeptember 30-október 2. 

A program helye: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 3-4000 fő 

A résztvevők 0-18 éves gyermekek és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 1197 500,- Ft (40%) 
összege: 

Ön rész: l 790 OOO,- Ft (60%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A kerületben megrendezett mesefesztivál egyedülálló program az országban, a hozzá 
kapcsolódó meseíró és illusztrációs pályázat kézzel fogható eredményt is szül egy 
mesekönyv alakjában. 
A Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál résztvevői Balánbányáról, a Felvidékről és 
az ország több pontjáról fogadja a néptáncegyütteseket A Rottenbiller parkban épített 
színpadon bemutatott előadásokon túl a ' . játszóházban nepi és a kézműves 

foglalkozásokon szórakozhatnak az érdeklődők. 

A támogatás összegét felhasználja: zsűri, kellékek, díjak, nyomdaköltség. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Pályázó címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Pályázat címe: A Pataky Nőikar részvétele a 25. Prágai Nemzetközi 
Kórusversenyen 

p 'l , t~ .k .. l , . k l' ~ l l, atyaza ormai ovete menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Győrffy László intézményvezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. október 27-30. 

A program helye: Prága 

A résztvevők száma: 25 fő 

A résztvevők felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 399 OOO,- Ft (26%) 
össze~e: 

Önrész: 1127 OOO,- Ft (74%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Az intézményben 1993-baan alakult Pataky Nőikar számos hazai és nemzetközi 
versenyen vett már részt, 1999 óta a nemzetközi versenyekenszámos díjat szereztek. A 
25. jubileumi Nemzetközi Kórusfesztivál és Versenyre a kórus tagjai készülnek és 
anyagilag hozzájárulnak 

A támogatás összegét felhasználja: buszbérlés. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázat címe: 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

A Kőbánya Fotóklub csoportos kiállítása és kiállítási 
kataló us me · elentetése 

p 'l , t~ • k"" l , a1yaza ormai ovete menyemek való megfeleles: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Győrffy László intézményvezető 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember 1-18. 

A program helye: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Galéria 

A résztvevők száma: ismeretlen 

A résztvevők felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 350 OOO,- Ft (77%) 
összege: 

Ön rész: 100 OOO,- Ft (23%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

(max.15%): 
Kivonat: 

Az intézményben nagy múltra visszatekintő és szám os elismerésben részesített 
alkotókör tervezett kiállítása a tradíció és a haladás témaköre köré szerveződik. A 
szervezők a V áro si Tanterv kereteihez szeretnék a programot igazítani. Az alkotásokról 
katalógus készül. 

A támogatás összegét felhasználja: keretezés, nyomdaköltség. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 

Pályázó címe: 

Pályázat címe: 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

A Kőbánya Férfikar gregorián tanfolyamon való 
részvétele 2011 n arán 

Pályázat formai követelményeinek való megfelelés: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Szakmai program 
leírása: 
A program 
megvalósításáért 
felelős személy: 

van 

van 

van 

Győrffy László intézményvezető 

A program időpontja: 2011. június 27.- július l. 

A program helye: Pannonhalma 

A résztvevők száma: ismeretlen 

A résztvevők felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 385 400,- Ft (90%) 
összeg_e: 
Önrész: 41 560,- Ft (10%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 50 000,- Ft (13%) 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

A Kőbánya Férfikar hét éve vesz részt a Pannonhalmi Főapátságban gregorián 
tanfolyamon, mely gazdagítja a tagok és a karnagy elméleti és gyakorlati ismereteit az 
egyházzene területén. 

A támogatás összegét felhasználja: oktató tiszteletdíja, szállás, étkezés, buszköltség. 

L-------------------~--~- --~~~~~-



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Pályázat címe: Hagyományőrző játszóházak sorozat "Jeles Napok" 
címmel 

p 'l , t~ . k"" l , . k l' ~ l l, atyaza ormai ovete menyeme va o me_gJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Győrffy László intézményvezető 

felelős személy: 
2011. szeptember 24. - október 15. 

A program időpontja: 
2011. november 12. és 2011. december 3. 

A program helye: KÖSZI színházterem 

A résztvevők száma: min. 110 fő 

A résztvevők 3-11 gyermekek és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 383 OOO,- Ft (52%) 
összege: 

Ön rész: 358 750,- Ft (48%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft(%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Az intézmény a családok és elsősorban a gyerekek számára. Tervez szüreti játszóházat 
és mulatságot, Márton nap t megemlékezést és mulatságot, valamint karácsonyi 
játszóházat, bábműsorral és mesejátékkal. 

A támogatás összegét felhasználja: zenekar, társulatok tiszteletdíj a, kézműves 

anyagok költsége. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 

Pályázat címe: Éneklő Ifjúság Hangverseny 

P'l ' ~ . k .. l atyazat ormai ovete ményemek való megfelelés: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Mártonné Tamás Márta, Herczeg Katalin 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 14. 

A program helye: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 260 fő 

A résztvevők 7-20 éves gyermekek és az érdeklődök 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 144 OOO,- Ft (87%) 
össze~e: 

Ön rész: 21 OOO,- Ft (13%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

(max. lS%): 
Kivonat: 

A kerületben a '60-as évek óta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Éneklő 
Ifjúság mozgalom minden évben megrendezi hangversenyét. A kerület általános 
iskoláinak kilenc kórusa mutatkozik be az érdeklődöknek 

A támogatás összegét felhasználja: kórusvezetők elismerésére ajándék. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Zeneiskola 

Pályázó címe: ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Pályázat címe: 
Az OPERA- és MUSICALSTUDIÓ 2011. évi működése, 
produkció i 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Széll Rita igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. év 

A program helye: Kőbánya intézményei 

A résztvevők száma: 30 fő és az érdeklődők 

A résztvevők 14-35 év közötti tagok és az érdeklődők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 350 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

A Zeneiskolában két éve működő Opera- és Musicalstúdió előadásaival kerületi és 
fővárosi rendezvényeken is részt vesz. Több műfajból merít műsorai kiválasztásához. A 
20 ll-es évre négy műsorszám előadására készülnek: Magyar dal ok magyar költők 
versetre, N osztalgiaest, Musical és operett részletek és Donizetti A csengő 

egyfelvonásos vígoperájának előadásával. A műsorkínálatot úgy állították össze, hogy 
minden korosztály számára élményeket nyújthassanak. 

A támogatás összegét felhasználja: színpadkép tervezési költsége, díszletek, kellékek, 
jelmezek és a programok hirdetésére szolgáló anyagok költségei. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Zeneiskola 

Pályázó címe: ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Pályázat címe: 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszékének bemutatkozása 

p 'l , t~ atyaza ormai l , . k l' ~l l' ovete menyeme va o me~ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Széll Rita igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. március 31 és 2011. május 10. 

A program helye: Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 660 fő és az érdeklődök 

A résztvevők 6-24 év közötti gyermekek, pedagógusok és az érdeklődök 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 250 OOO,- Ft (100%) 
össze~e: 

Ön rész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A 2011/2012-es tanévtől induló népzenei tanszakok indítását készíti elő a program. A 
leendő tanárok tartanának bemutatkozó előadást a leendő növendékeknek és 
érdeklődöknek 

Két hangversenyt terveznek: egy karnara és egy tavaszi bemutatót. 

A támogatás összegét felhasználja: az előadóművészek közrernűködésének díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Zeneiskola 

Pályázó címe: 1102 Budapest, Szent László tér 34. 

Pályázat címe: Zeneiskolai nyílt nap 

p 'l , t :t "k"" l , . k l' :t l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Széll Rita igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 16. 

A program helye: Zeneiskola 

A résztvevők száma: 375 fő és az érdeklődök 

A résztvevők 6-14 év közötti gyermekek, pedagógusok és az érdeklődök 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 100 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre 15 OOO,- Ft (15%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

A Zeneiskola első alkalommal szeretne nyílt napot tartani az intézmény 
népszerűsítésére a leendő növendékeknek és szüleiknek. 

A támogatás összegét felhasználja: reklámanyagok, ajándék a fellépők számára és 
vendéglátás. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Zeneiskola 

Pályázó címe: 1102 Budapest, Szent László tér 34. 

Pályázat címe: Zeneiskola zenekarainak működtetése 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o meg e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Széll Rita igazgató 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. év 

A program helye: Zeneiskola 

A résztvevők száma: l 08 fő és az érdeklődők 

A résztvevők 6-22 év közötti gyermekek, pedagógusok és az érdeklődők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 500 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Önrész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

A Zeneiskolában három vonószenekar, gitár-, harmonika zenekar, ütős együttes, 
énekkar és 15 kamarazenekar. Ezen zenekarok fellépéseihez kér segítséget az 
intézmény. 

A támogatás összegét felhasználja: kották, mikrofon és állvány, lámpák, visszhang 
fogó fiiggöny és egyenruha vásárlására. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: 
Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 

Pályázó címe: 1106 Budapest, Maglódi út 8. 

Pályázat címe: Tanulmányi kirándulás 

p 'l . t fi . k"" l . . k l' fi l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 

Dévényi Csilla megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011.szeptember 

A program helye: Egyesült Királyság, Broadstairs 

A résztvevők száma: 16 fő 

A résztvevők 16-18 éves gyermekek és egy kísérő 
korosztálya: 
Igényelt támogatás l 759 830,- Ft (96%) 
összege: 

Ön rész: 72 450,- Ft (4%) 

A támogatás 
összegének étkezésre ismeretlen 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

Az intézmény 15 tanulója részt Egyesült Királyság déli ' 
, 

egy venne az reszen 
kisvárosban, Broadstairs városában található nyelviskola által szervezett egy hetes 
tanulmányi kiránduláson. 

A támogatás összegét felhasználja: a kurzus ára, repülőjegy és járulékos költségei. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Szent László Gimnázium 

Pályázó címe: ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma út 28. 

Pályázat címe: A Szent László Gimnázium Kórusának utazása 
Finnországban 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, aayaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Bartha Tiborné 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 21-26. 

A program helye: Finnország, Kitee 

A résztvevők száma: 52 fő 

A résztvevők 15-19 éves gyermekek és két kísérő 
korosztály a: 
Igényelt támogatás l 800 OOO,- Ft (43%) 
összege: 

Ön rész: 2 360 OOO,- Ft (57%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A gimnázium kórusa meghívást kapott Finnországba zenei csoportok diákcseréjére. 
2005-ben már egyszer már egyszer megvalósult a csereprogram. A vendéglátók 50 diák 
és két tanár elhelyezését vállalták családoknáL A finn kultúra megismerése, és a magyar 
kultúra megismertetése me ll ett a kórus négy kancertet ad, a Városházán, egy 
templomban és a városi gimnáziumban. 

A támogatás összegét felhasználja: repülőjegy. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Zrínyi Miklós Gimnázium 

Pályázó címe: 1108 Budapest, Mádi u. 173. 

Pályázat címe: Musical - stúdió és Zenei Klub 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~l l' atyaza ormai ove e menyeme va o me2 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Edényi László Gimnázium 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. március 23. és december 31. 

A program helye: Zrínyi Miklós Gimnázium és a más intézmények 

A résztvevők száma: 525 fő 

A résztvevők 14-18 éves gyermekek és az érdeklődők 
korosztály a: 
Igényelt támogatás 349 500,- Ft (70%) 
összege: 

Önrész: 146 OOO,- Ft (30%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 10 OOO,- Ft (3%) 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A musicalstúdió 2004 óta része a kerület életének, rövidített bemutatókat adnak a 
musical műfajából, amelyet a kerület iskoláinak rendezvényeire is elvisznek 

Az intézményben hat éve működnek a Zenei klubdélutánok a diákok és tanárok 
számára. A zenetörténet, hangszerek megismerése mellett különböző rendezvényeken 
vesznek részt a tagok. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjak, eszközök, jutalomkirándulás. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Pályázó címe: 1101 Budapest, Vaskő u. l. III. Fszt. 14. 

Kreatív csoport működése: digitális fotóműhely, 
Pályázat címe: fotókiállítás Kőbányán, Civil Rádió műsorkészítés, 

kerületi rajzverseny 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o meg1 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 

Preszl Éva megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. június l. - december 28. 

A program helye: Székhely, Kőrösi Cs. S. Kőb. Kult. Közp., Civil Rádió 

A résztvevők száma: 14 fő 

A résztvevők 14-18 éves gyermekek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 595 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre 40 OOO,- Ft (7%) 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

20 ll. június l-jétől fotóműhely létrehozását tervezi a kerület fiataljainak, akik a 
digitális fotózással, videó film készítéssel és a rádiózás alapjaival ismerkedhetnek meg. 
A létrehozott művekből kiállítást terveznek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központban, a legjobbakat a Budapesti Módszertani Szociális Központ 
hajléktalan szállásainak ajánlják fel. 
Az egyesület rajzversenyt szervezését tervezi a kerületi gyermekeknek. 

A támogatás összegét felhasználja: programszervező díja, bérleti díj, fényképezőgép, 
képkeretek, fotóelőhívás, rajzverseny díjazása. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: "A zene mindenkié" Egyesület 

Pályázó címe: ll 02 Budapest, Füzér u. 27 /a. 

Pályázat címe: Örömkoncert a fogyatékosok világnapján 

p 'l , t :t . k .. l , :t l l' a ly aza ormai ovete menyemek való megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Erdős Gáborné 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. december 3. 

A program helye: KÖSZI 

A résztvevők száma: 48 fő és az érdeklődők 

A résztvevők 12-18 éves gyermekek és az érdeklődők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 270 OOO,- Ft (70%) 
össze~e: 

Önrész: 114 OOO,- Ft (30%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 15 OOO,- Ft (6%) 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Az egyesület 1997 óta foglalkozik értelmi sérült és halmozottan sérült gyermekek és 
fiatalok zenei neveléséveL A Fagyatékosok világnapj án már több alkalommal 
megrendezték koncertjüket, ahol épek és fogyatékosok együtt adnak műsort. Neves 
vendégek és előadóművészek segítik a programot. (Németh Kristóf, Escualo kvartett) 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíj, terembérlés, fény és hangtechnika 
biztosítása, szállítási költségek, vendéglátás. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 
.(IFELOREl 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Előd u. l. 

Pályázat címe: Országos Elsősegélynyújtó Verseny 

p 'l , t f, . k"" t l , . k l, f, l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Mihályi László 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 14. 

A program helye: KÖSZI 

A résztvevők száma: 205 fő 

A résztvevők l 0-18 éves gyermekek és az érdeklődők 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 200 OOO,- Ft (23%) 
összege: 

Ön rész: 676 500,- Ft (77%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 52 OOO,- Ft (26%) 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

Az IFELORE 16 éve rendez országos elsősegélynyújtó versenye ket, ebből öt 
alkalommal volt házigazda Kőbánya. Idén az egyesület az székhelyén a KÖSZI-ben 
rendezi meg a versenyt. Az egy napos versenyre az ország minden területéről érkeznek 
csapatok. A verseny szervezése már folyamatban van, több szakember bevonásával 
történi. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjak, anyagköltség, a távolról érkező 
csapatok szállás és étkezési díja. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

Pályázó címe: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Pályázat címe: 
A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata a 2011. 
évi program.jainak támo2:atására 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o meg: e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 

i pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Farkas Illés 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 15.- december 20. 

A program helye: Törekvés Művelődési Központ, Erdély, Törökország 

A résztvevők száma: Ismeretlen 

A résztvevők Gyermekek és felnőttek 
korosztály a: 
Igényelt támogatás l 200 OOO,- Ft (22%) 
összege: 

Ön rész: 4 200 OOO,- Ft (78%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 
használt része 

O,- Ft 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány évek óta szervesen bekapcsolódott a kerület 
életébe műsoraival. Részt vesznek a került ünnepségein, táncházakat tart fiataloknak és 
idősebbeknek A Suttyó csoport idén meghívást kapott egy törökországi fesztiváira és 
az erdélyi körutat is szeretnék befejezni; az táncegyüttes 50. évfordulója is ebben az 
évben kerül megrendezésre, hogy csak egy-egy nagyobb eseményt emeljünk ki a színes 
programból. 

A támogatás összegét felhasználja: zenészek tiszteletdíj a, buszköltség, festék, 
jubileumi műsor szervezése, fellépő ruhák pótlása és javítása. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Bem József Bajtársi Egyesület 

Pályázó címe: ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Pályázat címe: Évfordulós színházi felolvasás 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~l l' a1yaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Perlawi Andor elnök 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. szeptember 21-22. vagy október 6-7. 

A program helye: Az egyesület székhelyén 

A résztvevők száma: 30 fő és az érdeklődök 

A résztvevők 8-13 évesek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 60 OOO,- Ft (100%) 
összege: 

Ön rész: O,- Ft 

A támogatás 
összegének étkezésre Nem megállapítható 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A BIBE SZÍN az egyesület felolvasó színháza, me ly 20 ll. szeptember 21-én Széchenyi 
István születésnapj án, rá emlékezve, vagy október 6-án az aradi vértanúk előtt 

tisztelegve rendezné meg felolvasóestjét, egy-egy színjáték megelevenítéséveL 

A támogatás összegét felhasználja: színészek tiszteletdíja, reklám és nyomdaköltség, 
reprezentációs költségek. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 

Pályázó címe: 1104 Budapest, Kada u. 97. 

Pályázat címe: Könyvkiadás és kapcsolódó költségei 

p 'l , t~ "k"" l , . k l' ~ l' a1yaza ormai ovete menyeme va o megJ ele es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 

l pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Karacs Zsigmond és Dr. Kertainé Németh Mária 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. december 31-ig 

A program helye: -

A résztvevők száma: -
A résztvevők -
korosztálya: 
Igényelt támogatás 850 OOO,- Ft (88%) 
összege: 

Önrész: 120 OOO,- Ft (12%) 

A támogatás 
összegének étkezésre Nem megállapítható 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

Az egyesület tagjai által megjelenésre szánt kötetek és tanulmánykötetek kiadására kér 
támogatást. 

A támogatás összegét felhasználja: könyvelőkészítés, nyomdaköltség, reprezentáció. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Budapest Kőbányai Református Egyházközség 
Sztárai Mihály Ve~es Kara 

Pályázó címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15. 

Pályázat címe: Jószolgálati Turné 

p 'l , t~ . k- t l , . k l, ~ l l, a1yaza ormai ove e menyeme va o meg1 e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 

Szilágyi-Sándor András lelkipásztor megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. július 4-10. 

A program helye: Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Kovászna, Brassó 

A résztvevők száma: 50 fő 

A résztvevők -
korosztály a: 
Igényelt támogatás l 080 OOO,- Ft (39%) 
összege: 

Önrész: l 675 OOO,- Ft (61%) 

A támogatás 
összegének étkezésre Nem megállapítható 
használt része 
(max. lS%): 
Kivonat: 

A Sztárai Mihály Vegyes Kar 20 ll. nyarára meghívást kapott a Székelyföldre. 
Fellépéseikkel igyekeznek Kőbánya hímevét öregbíteni Erdélyben. 

A támogatás összegét felhasználja: utazási költség, szállás és étkezés. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Budapest - Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 

Pályázó címe: ll 03 Budapest, Kada u. 25. 

Pályázat címe: Plébániai Családos kirándulás ( énekkarának és színjátszó 
csoportjának) 

p 'l , t fi . k"" t l , . k l, fi l l' atyaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Bánóczky Előd 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. május 28. és 2011. június 22-25. 

A program helye: Győr, Keszthely- Balatongyörök 

A résztvevők száma: 48 fő 

A résztvevők 7-15 éves gyermekek, és felnőttek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 278 700,- Ft (43%) 
összege: 

Önrész: 370 940,- Ft (57%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

A plébánia programsorozatának mottója "A SZENT CSALÁD TENYERÉN" 
Külsőkőbánya Szent Család Plébánia Ifi színjátszó csoportja és énekkara, valamint aktív 
családtagok kirándul ása. A két kirándulás a résztvevők számára tartalmas 
kikapcsolódást és kulturális programot jelent. 

A támogatás összegét felhasználja: Győr Székesegyház megtekintése és a keszthelyi 
programok finanszírozása. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 

Pályázó címe: 1105 Budapest, Harmat u. 23. K 

Pályázat címe: VII. Biennále 

p 'l , t~ . k.. t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megl e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Vazinay Mária 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. június 10. -július l. 

A program helye: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 35 művész és az érdeklődök 

A résztvevők -
korosztálya: 
Igényelt támogatás 600 OOO,- Ft (80%) 
összege: 

Ön rész: 150 OOO,- (20%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 20 OOO,- Ft (3%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

A hetedik alkalommal megrendezett bemutatót három hétig tekinthetik meg az 
érdeklődök a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ galériájában. 35 
alkotóművész 90 darab 2010-ben és 2011-ben készült alkotása szerepel a kiállításon. 
Idén harmadszor a művészek közös projektmunkával is készülnek, címe A körtől a 
gömbig. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjjak, nyomdai munkák, egyéb díjak, a 
projektmunkához alapanyag, büfé. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Sokproblémás Családokért Alapítvány 

Pályázó címe: ll 02 Budapest, Liget u. l O. 

Pályázat címe: Az Önismeret Művészei Antológia 2010 
Bete~kön_rrtár fejlesztése 

Pályázat formai követelményeinek való megfelelés: 

Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 

, pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 

Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. március - december 31. 

A program helye: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

A résztvevők száma: 30 fő 

A résztvevők 12-18 éves gyermekek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 542 400,- Ft (99%) 
össze~e: 

Ön rész: 5 OOO,- Ft (l%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

Tervezett programok: 
Antológia: Az Önismeret Művészei címmel kiírt vers és novellaíró pályázat 
pályamunkáiból kötet megjelentetését tervezik. 
Családi Nap: márciustól kéthetente a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban, kiadott tematika szerint rendezik. A programban részt vesz a Lélektükör 
Színház. 
Az alapítvány gyermek könyvtárák szeretnék fejleszteni a meseterápiás 
foglalkozásokhoz. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíj, eszközök, nyomdai költségek, utazási 
költségek, különböző díjak. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: 
Tébláb Táncművészeti Alapítvány- Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Előd u. l. 
A Tébláb Táncművészeti Alapítvány által fenntartott 
Iskola 2 csoportjának- kőbányai tagozat- utazása a 

Pályázat címe: bulgáriai Slivenben rendezendő Nemzetközi 
Gyermekfesztiválon és az azt megelőző edzőtábor 
költségeinek támogatására 

Pályázat formai követelményeinek való megfelelés: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Gorácz Józsfe 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 10.- május 28. 

A program helye: Sliven 

A résztvevők száma: 24 fő 

A résztvevők 12-14 éves gyermekek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 460 OOO,- Ft (40%) 
összege: 

Ön rész: 690 OOO,- Ft (60%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 80 OOO,- Ft (17%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

A Tébláb gyermekei képviselik Közép-Európát a Slivenben megrendezendő 

gyermekfesztivál on. 

A támogatás összegét felhasználja: utazási és étkezési költség. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Tébláb Táncművészeti Alapítvány- Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Pályázó címe: ll 05 Budapest, Előd u. l. 

Pályázat címe: A Tébláb Művészeti Iskola éves kolturális 
tevékeJ!ységének támogatása Kőbán_y_án 

p 'l , t (i "k"" l , . k l' (i l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van leírása: 
A program 
megvalósításáért Gorácz József 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. április 10.- május 28. 

A program helye: Kőbánya 

A résztvevők száma: 180 fő és az érdeklődők 

A résztvevők -
korosztálya: 
Igényelt támogatás 760 OOO,- Ft (35%) 
ÖSSZe2e: 

Önrész: l 430 OOO,- Ft (65%) 

A támogatás . 
összegének étkezésre 110 OOO,- Ft (14%) 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

A Tébláb Művészeti Iskola 2011-es programjai között az alábbi az szerepelnek:félévi és 
év végi bemutató A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, KISZE-
báb égetése a Kada utcai iskola udvarán, kerületi rendezvényeken való részvétel, 
Kőbányai Néptánc fesztiválon való részvétel, és felkészítő nyári tábor Tahitótfalun. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjjak, koreográfiák és jelmezek készítése, 
szállás és étkezési költség. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: SORS BONA Alapítvány 

Pályázó címe: 1106 Budapest, Maglódi út 53. fszt. 5. 

Pályázat címe: Tantermen kívüli tanulás 

p 'l , t~ . k"" t l , . k l, ~ l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megJ e e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Incze Ilona 

felelős személy: 
2011. május 10. -június 15. 

A program időpontja: 
2011. szeptember 10.-december 15. 

A program helye: Budapest, Zrínyi Miklós Gimnázium 

A résztvevők száma: 200 fő 

A résztvevők 15-18 éves gyermekek, és felnőttek 
korosztály a: 
Igényelt támogatás 417 300,- Ft (47%) 
összege: 

Önrész: 479 250,- Ft (53%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 58 OOO,- Ft (14%) 
használt része 

l (max. 15% ): 
Kivonat: 

A Zrínyi Miklós Gimnáziumban elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 
kidolgozott programmal segítik a kulturális életbe való bekapcsalódást 
A legtöbb tantárgyhoz egy-egy kulturális programot csatolnak, amelynek feldolgozása 
projektmunkában történik. Ilyen tantárgy: ének-zene (koncert), történelem (történelmi 
emlékek megtekintése ), művelődéstörténet ( városismereti vetélkedő), fizika ((a 
Planetárium és a Csillagvizsgáló meglátogatás), művészettörténet - rajz (szecessziós 
séta Kőbányán és Budapesten), idegen nyelv (külföldi partnerintézmények diákjainak 
játékos bemutató), hogy csak néhányat említsünk. 

A támogatás összegét felhasználja: tiszteletdíjj ak, belépőjegyek, útiköltség, 
vendéglátás, szervezés és anyagköltség. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

2011 támogatására 

Pályázó neve: Kőbányai Fiatalok Egyesülete 

Pályázó címe: 1102 Budapest, Monori út 12. 

Pályázat címe: Nyári tánctábor 

p 'l , t {i . k"" l , . k l' {i l l' atyaza ormai ovete menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmaiprogram 

van 
leírása: 
A program 
megvalósításáért Gálicz Attila 

felelős személy: 

A program időpontja: 2011. július 11-18. 

A program helye: Szántód 

A résztvevők száma: 40 fő 

A résztvevők 7-16 éves gyermekek 
korosztálya: 
Igényelt támogatás 526 OOO,- Ft (51%) 
összege: 

Önrész: 516 OOO,- Ft (49%) 

A támogatás 
összegének étkezésre 150 OOO,- Ft (29%) 
használt része 
(max.15%): 
Kivonat: 

A perifériára szoruló fiatalok felkarelásával foglalkozó egyesület a tánc varázsával 
igyekszik őket tartalmas dolgokra nevelni. A Magic Dance tánccsoport keretében 
próbálják megvalósítani a közösségformálást. 
A fiatalok három éve járnak táborozni és ott is a tánc a központi motívum. 

A támogatás összegét felhasználja: szállás, étkezés, utazás, egységes tábori póló 
elkészítése. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

PÁLYÁZATA 

a kerületi kolturális rendezvények és kolturális tevékenységeket végző csoportok 

20 ll támogatására 

Pályázó neve: Válaszút Népművészeti Egyesület 

Pályázó címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 15. 

A Válaszút táncegyüttes révétele a szolnoki és szegedi 
Pályázat címe: néptánc fesztiválon, erdélyi turnén, 2011 évi budapesti 

fellépések (KÖSZI, Pataky Művelődési Köz_pont) 

p 'l , t t . k"" t l , . k l, t l l, atyaza ormai ove e menyeme va o megle e es: 
Hitelesített pályázati 
adatlap 

van 
(cégszerű aláírás, 
pecsét): 
Nyilatkozat 
(cégszerű aláírás, van 
pecsét): 
Szakmai program 

van 
leírása: 
A program 

Dr. Gaug Ágnes megvalósításáért 
felelős személy: 

A program időpontja: 2011. március l.- december 31. 

A program helye: Budapest, Szolnok, Szeged, Erdély 

A résztvevők száma: -

A résztvevők -
korosztálya: 
Igényelt támogatás 500 OOO,- Ft (25%) 
összege: 

Ön rész: l 510 OOO,- Ft (75%) 

A támogatás 
összegének étkezésre O,- Ft 
használt része 
(max.l5%): 
Kivonat: 

A táncegyüttes 20 éve működik a KÖSZI-ben. 2011. évi programjaiban a kőbányai 
fellépések mellett két fesztiválon való részvétel és egy erdélyi turné szerepel. 

A támogatás összegét felhasználja: útiköltség, tiszteletdíjjak 



2. sz. malléklet 

S.sz. Pályázó neve Pályázó címe 
Pályázott Javasolt 
összeg támogatás Megjegyzés 

Ovodák 

1. Kékvirág óvoda 
"Érik a szőlő ... " 
Szüreti mulatság kicsiknek- nagyoknak 83 OOO Ft 83 OOO Ft 

Aprók Napja családi napon a Fabula bábszínház 
2. Aprók Háza óvoda előadása, a program táncházzal zárul, melyen a 

Zagyva Banda népi zenekar muzsikál 
163 750 Ft 163 750 Ft 

3. Kiskakas óvoda Gyermeknapi Családi rendezvény 120 OOO Ft 120 OOO Ft 
4. Hárslevelű Ovada Nevelési Ev Búcsúztató "Hárslevelű Szünet-elő" 173 150Ft 83 750 Ft 
5. Gézengúz Ovada l Ovodánk születésnapjának rendezvény sorozata 62 500 Ft 62 500 Ft 

Altalános Iskola 

6. Janikovszky Éva Általános Iskola - Bánya Művészeti,szinjátszó és képzőművészeti gála 405 OOO Ft 150 OOO Ft 

7. Janikovszky Éva Altalános Iskola - Bánya Táncművészeti Gála 312 500 Ft 150 OOO Ft 

8. Janikovszky Éva Altalános Iskola - Üllői Művészetterápiás rajzműhely 168 290 Ft 150 OOO Ft 

Színdarabok előadása, meghívott zenekarok, 
vendégszereplők műsora, ünnepségek, 

9. Harmat Altalános Iskola 
hangversenyek, Comenius projektzáró: iskolánk 
kulturális bemutatkozása. 
Nyitottság a kőbányai lakosok, környezetünk 
tagjai számára. 312 OOO Ft 150 OOO Ft 

10. Harmat Altalános Iskola Mestersé~ek udvara 380 OOO Ft 150 OOO Ft 
11. Harmat Altalános Iskola Kórustalálkozó 440 820 Ft 300 OOO Ft 

12. Szervátiusz Jenő Altalános iskola 
"Kőmazsik" bábcsoport, bábelőadások, 
versenyeken és bábtalálkozókon való részvétel 

200 OOO Ft 200 OOO Ft 

13. Kertvárosi Altalános Iskola Ki mit tud a Kertvárosban? 190 OOO Ft 150 OOO Ft 

14. Kada Mihály Altalános Iskola Múzeumlátogatás 200 OOO Ft 200 OOO Ft 

15. Széchenyi István Magyar- Német Ált.lsk. Komlex kulturális,családi és gyermek prograrnek 
1 124 420 Ft 300 OOO Ft 

16. Széchenyi István Magyar- Német Alt.lsk. Ujhegyi Családi na!)_ok 265 OOO Ft 200 OOO Ft 
17. Szent László Altalános Iskola Iskolanap 267 600 Ft 150 OOO Ft 

18. Szent László Általános Iskola Kicsinyek kórusa fellépő ruha 297 500 Ft 250 OOO Ft 

19. Szent László Altalános Iskola Adventi koncertek 400 OOO Ft 200 OOO Ft 

- EID'!t!J_ntézmények 
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20. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai V. Országos Mesefesztivál és a XV. KÖSZI 
Kulturális Központ Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál 1 197 500 Ft 700 OOO Ft 

21. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Pataky Nőikar részvétele a 25. Prágai 
Kulturális Központ Nemzetközi Kórusversenyen 399 OOO Ft 250 OOO Ft 

22. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai A Kőbánya Fotóklub Csoportos kiállítása 
Kulturális Központ és kiállltási katalógus megjelentetése 350 OOO Ft 250 OOO Ft 

23. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai A Kőbánya Férfikar gregorián tanfolyamon 
Kulturális Központ való részvétele 2011 nyarán 385710Ft 100 OOO Ft 

24. 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Hagyományőrzö játszóházak sorozat "Jeles 
Kulturális Központ Napok" címmel 383 OOO Ft 383 OOO Ft 

25. Nevelési Tanácsadó és Ped. SZ. K. Éneklő Ifjúság Hangverseny 144 OOO Ft 144 OOO Ft 

26. Zeneiskola 
Az OPERA- és MUSICALSTÚDIÓ 2011. évi 
müködése, produkeiéi 350 OOO Ft 250 OOO Ft 

27. Zeneiskola 
Liszt Ferenc Zeneművészeli Egyetem Népzene 

l Tanszékének bemutatkozása 250 OOO Ft 150 OOO Ft 

28. Zeneiskola Zeneiskolai Nyílt Nap 100 OOO Ft 50 OOO Ft 

29. Zeneiskola A zeneiskola zenekarainak müködtetése 500 OOO Ft 400 OOO Ft 
30. 

Középiskolák 
Giorgio Perlasca Ker. Vendélátóipari 

31. Szakközépiskola Tanulmányi kirándulás 
1 759 830 Ft O Ft 

32. Szent László Gimnázium 
A Szent László Gimnázium Kórusának 
utazása Finnországba 1 800 OOO Ft 400 OOO Ft 

33. Zrínyi Miklós Gimnázium Musical - stúdió és Zenei Klub 349 500 Ft 250 OOO Ft 
Egy_éb 

Kreatív Csoport müködése: digitális fotómühely, 
34. Életrevaló Karitativ Egyesület fotókiállítás Köbányán; 

Civil Rádió-müsorkészítés, kerületi rajzverseny 595 OOO Ft O Ft 
polgármesteri keretből 

35. "A zene mindenkié" Egyesület Örömkoncert a fogyatékosok világnapján 169 OOO Ft áprilisi 
270 OOO Ft 100 OOO Ft kórustalálkozóra 

Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos 
36. EgyesOlete Országos Elsősegélynyújtó verseny 

(IFELORE) 200 OOO Ft 200 OOO Ft 

A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata a 
évi 17 OOO OOO Ft 

37. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány önkormányzati támogatást 
2011. évi programjainak támogatására 

1 200 OOO Ft 400 OOO Ft kap 
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38. Bem József Bajtársi Egyesület IEvfordulós színházi felolvasás 60 OOO Ft 60 OOO Ft 
39. Kőbányai irók, Költők Egyesülete Könyvkiadás és kapcsolódó költségei 850 OOO Ft 250 OOO Ft 

Budapest Kőbányai Református 
40. Egyházközösség Jószolgálati turné 

Sztárai Mihály Vegyes Kara 1 080 OOO Ft 400 OOO Ft 

41. 
Budapest - Külsőkőbánya Szent Család Plébániai Családos kirándulás (énnekkarának és 
Plébánia színiátszó cso_portjának}_ 278 700 Ft 150 OOO Ft 

42. 
KőbányaiKépző-ésiparművészek 

VII. Biennále 
Egyesülete 600 OOO Ft 300 OOO Ft 

Az Önismeret Művészei Antológia 2010. Havi 80 OOO,- Ft 
43. Sokproblémás Családokért Alapítvány Betegkönyvtár fejlesztése, épület elötti földsáv önkormányzati támogatást 

parkosítása 542 400 Ft 250 OOO Ft kap 

A Tébláb Táncművészeti Alapítvány által 

l 
fenntartott iskola 2 csoportjának - kőbányai 

44. 
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási tagozat - utazása a bulgáriai Slivenben 
Intézmény rendezendő Nemzetközi Gyermekfesztiválon és 

l 
az azt megelőző edzőtábor költségeinek 
támogatására 460 OOO Ft 350 OOO Ft 

45. 
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási A Tébláb Művészeti Iskola éves kulturális 

! 

Intézmény tevékenységének támogatása Kőbányán 760 OOO Ft 250 OOO Ft 

46. Sors Bona alapítvány Tantermen kivüli tanulás 417 300 Ft 300 OOO Ft 

47. Kőbányai Fiatalok Egyesülete Nyári tánctábor 526 OOO Ft 100 OOO Ft 
A Válaszút táncegyüttes révétele a szainoki és 

48. Válaszút Népművészeti Egyesület 
szegedi néptáncfesztiválon, erdélyi turnén, 2011 
évi budapesti fellépések (KÖSZI, Pataky 
Művelödési Központ) 500 OOO Ft 350 OOO Ft 

21 873 470 Ft 10 OOO OOO Ft 


