
Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy:Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
május l-jei rendezvényeinek 
programjára 

Az elmúlt években az önkormányzati rendezvényeket a Képviselő-testület döntései alapján a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végezte. A Kft. végelszámolással történő 
megszüntetése folyamatban van. Az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos 
feladatok elvégzéséért felelős szervezet/intézmény kijelöléséig javasolom, hogy ezeket a 
feladatokat a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ végezze el, a programokra 
benyújtott testületi előterjesztés és döntés alapján. 
A legsürgősebb a május l-jei "majális" eseménysorozat előkészítése. Ennek megfelelően 
javasolom, hogy 2011. évben május l-jén, a kőbányai majális rendezvény megszervezésére az 
Óhegy parkban kerüljön sor, amellékelt programterv alapján. 
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az április ülésén megtárgyalja, az 
elnök a bizottság javaslatát a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. 

Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ május l-jei rendezvényprogramját 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ május l-jei programjainak szervezésére és 
marketing reklám költségeire bruttó 4 500 OOO Ft összeget biztosít (pénzeszköz átadással) a 
Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett összegből. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 16. 

jegyző 

20 ll. április 21. 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Győrffy László igazgató 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
majális programjainak bővítésére, 
kiegészítésére 

A 2011. évi majális program terv elkészülte után kereste meg az Önkormányzatot a PRO
KOORD Production cég az l. Országos Halmajális megrendezésének ötletével, melyet ezúton 
mellékelek. V éleményern szerint az ötlet támogatható és beilleszthető az általunk szervezett 
majális eseményeibe. A tervezett l nap így 3 napra bővülne. A prograrnek egy részét a PRO
KOORD Production cég biztosítaná, a rendezvény műszaki hátterét az Önkormányzat. A 
végleges program összeállítását javaslom megtárgyalni a Kulturális Oktatási és Sport 
Bizottság április 7-i ülésén, meghívva a napirendhez a PRO-KOORD Production cég 
képviselőit. 

Az eredeti előterjesztést a bizottsági ülésen született kiegészítésekkel és módosításokkal 
javaslom a testület elé terjeszteni. 

Budapest, 2011. március 30. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

,$:,Ort 
Radványi ~~
alpolgármester 



PRO-KOORD 

Javaslat az I. Országos Halászmajális megrendezésére 

Előzmény 

Az Aranyponty Halászati Zrt. kezdeményezésére és anyagi 
támogatásával 2010 augusztusában megalapítottuk a Halra Magyar, Halra 
Bor! mozgalmat. A rendezvénysorozat célja, felhívni a figyelmet a magyar hal 
fogyasztásának jótékony egészségügyi hatásaira, növeini a magyar halak 
eladását, fogyasztását, ezáltal egészségünk megőrzését. Ennek hatására 
többek között munkahelyeket lehet megőrizni, illetve teremteni. Ráadásul 
Magyarországon hagyománya van a halfogyasztásnak, noha közel 80-1 00 éve 
ezek a hagyományok egyre inkább a feledés homályába vesztek. Most ezek 
újraélesztését kezdeményezzük. A péntek vallási szempontból is 
hagyományosan a halfogyasztás napja volt, amit a havonta egyszer (pénteki 
napokon) megrendezendő éttermek közötti halételfőző versenyeken IS 

népszerűsítünk A programsorozatnak komoly sajtótámogatása van. 

A Halra Magyar, Halra Bor! mozgalÍnat kívánjuk folytatni az I. Országos 
Halászmajális megszervezésével. 

l. Országos Halászmajális megvalósítási javaslata 

Időpont: 20 ll. április 29-30. május l. (3 napos rendezvény) 
(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a középiskolai ballagás időpontja: 
április 29-30.) 

Helyszín: Budapest, X. kerület Óhegy Park 

A 3 napos rendezvényen kulturális programok kíséretében megjelennek a 
magyar haltermelők, a halfeldolgozók és a halételek elkészítésében jeleskedő 
éttermek is. 

Helyszínen készült ételek: bográcsban harcsapaprikás, halászlé, roston sült 
halak, halkolbász, halfasirt, halchips, és a kevésbé közismert magyar halak 
sütése (pisztráng, busa, amúr, harcsa, baramundi, garda, fogas, süllő, 
keszeg, kecsege, angolna). Ezt egészíti ki az ország különböző területein lévő 
haltermelők, halfeldolgozók termék bemutatója és vására. 
A halételekhez szervesen illeszkedik a magyar borok fogyasztása is. Ezért 
lehetőséget adunk a bortermelőknek is arra, hogy kóstoltatást, bemutatót és 
árusítást tartsanak. 

A programot főzőverseny színesíti, amelyben a Halra Magyar, Halra Bor! 
zsűritagjai (Bényi Ildi, Bay Éva, Nemcsák Károly, Straub Dezső, Éles István, 
Benkő László, Koncz Gábor, valamint újságírók ((Blikk,· Magyar Hírlap, 

l 



Magyar Nemzet, Szabad Föld)) fognak főzni, és az ételeket az éttermek séfjei 
bírálják. 

A színpadon fellépnek a főzésben is részt vevő művészek és amatőr 
énekkarok, nyugdíjas klubok kórusai, tánckarai, valamint a közép- és 
általános iskolák művészeti együtteseL 

A rendezvény alkalmas lesz arra, hogy a "sör-virsli május elsejéket" felváltsa 
a magyar hagyományokra építő hangulattal. Az eddig leírtakon túl 
lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a hagyományos népművészet 
megjelenjen. Azokat a fafaragókat, kékfestőket, hímzőket stb. várjuk, akik 
nem a "nagyüzemi termelést", hanem az igazi kézművességet művelik. 

Cégünk a rendezvény megvalósításában együttműködő partnerként 
(alvállalkozóként) elvállalja a fent leírt prograrnek komplett szervezését, 
valamint a majális PR és kommunikációs feladatainak elvégzését az alábbiak 
alapján. 

l. Haltermelők, halfeldolgozók, éttermek, kifőzdék, halsütödék, boros 
cégek szervezését. Főzőversenyhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását. Látványos bemutatót: halételek sütése-főzése és 
kóstoltatást. 

2. Előzetes sajtóanyag összeállítását, sajtótájékoztató szervezését, a 
sajtóval folyamatos kapcsolattartást, legalább 3-4 országos szintű 
elektronikus médiában és nyomtatott sajtóban megjelenést, valamint a 
médiafigyelést. 

3. A kulturális prograrnek szervezését. 

Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a rendezvényre nem szeretnénk szponzori 
támogatást igénybe venni. A kitelepülő éttermek, kifőzdék, halászati cégek, 
termékeik márkanevein kívül semmilyen más reklámmal nem rontanánk a 
rendezvény hitelességét. 
Az esemény megrendezésének költségeihez a Vidékfejlesztési Minisztérium 
anyagi támogatását várjuk. A X. kerületi önkormányzattól a helyszín és a 
hozzá tartozó infrastruktúrát (víz, áram, színpad, hangosítás, WC) kérjük. 

Reméljük, hogy ötletünk, javaslatunk elnyeri tetszésüket és a május elsejére 
tervezett programjaikkal együtt Önökkel együttműködve színesíthetjük 
azokat. 

A továbbiakban tervezzük még, hogy az I. Magyar Sörfesztivált is Kőbányán 
rendezzük meg. Az eserhény részleteinek kidolgozása folyamatban van. 
Tisztelettel kérjük Önöket, adjanak lehetőséget annak bemutatására is. 

Budapest, 2010. március 22. 

Üdvözlettel: 

Szente Hilda 
ügyvezető 

Somorai László .. 
kommunikációs vezető 
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KŐBÁNYAI MAJÁLlS 
2011. május l. -Óhegy park 

Prograrnak 

2011. május l.- Óhegy park (Egész napos rendezvény) 
Kezdés: 10 óra 
Több éves hagyományt folytatva, a Kőbányai Majális rendezvényünk a családoknak baráti, 
közösségeknek, civil kezdeményezésű egyesületek és természetesen minden érdeklődőnek 
próbál idén is sokszínű programot biztosítani. Az eseménysor összeállításánál figyelembe 
vettük azt az irányunkban megfogalmazott igényt, hogy még színvonalasabb műsorokkal 
biztosítsuk a kőbányai családok szórakoztatását, szabadidejük hasznos eltöltését ahol 
hangsúlyosabban jelenik meg a majálishoz kötődő és kapcsolható hagyományok 
megjelenítése elsősorban a játszóházi programokban, de ezt a célt szolgálja Téb-Láb 
Alapfokú Művészeti iskola májusfa állításhoz kapcsolódó műsora és közös játéka. A kerületi 
sakkoktatás és magának a sakknak, mint sport további népszerűsítését szolgálna a 
sakkfesztivál névvel jelzett programunk. A jó hangulat megalapozását a kerületi 
rendezvényeken szinte nélkülözhetetlen Tutta Forza Zenekar biztosítaná. A nagyszínpadi 
programokon túl a nap folyamán megtalálható lesz a megszakott céllövölde, körhinta, 
dodzsemen és légvár szolgáltatásainkat, valamint az évek óta nagysikerrel működtetett póni 
lovagoltatás. 
A park egész területén kirakodó vásár várja az idelátogatókat Kerékpárbarát település lévén a 
rendezvényen helyt kap a BMX-MTB kerékpár show is. 
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. 

10:00 
10:15-től 

10:15 

11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
14:30 
15:00 
16:00 
18:00 
19:00 

A Tutta Forza megnyitója 
Sakk Fesztivál 

Bab Társulat: Paszuly kerengő (népmesei alapokon 
nyugvó interaktív gyerekjátékok) 6 órán keresztül 
játszható 
Májusfa állítás, néptánc (Május 1-i népszokások) 
Jelenetek egy házasságból, avagy a 3 kívánság 
( óriásbáb játék a Bab Társulat előadásában) 
Sakk nagyrnesterek bemutatója 
Ricsi bohóc 
Kardos Horváth János gyerekkoncertje 
Varga Viktor 
Kutyakölykök 
Póka Egon zeneiskola növendékei 
FreeStyle BMX/MTB Show 
Deák Bill Gyula koncert 



Költségvetés 

Nettó Áfa Bruttó 
l 0:00-től Kézműves vásár és bemutató, Sakk Fesztivál 

Bab Társulat: Paszuly kerengő (népmesei alapokon 
nyugvó interaktív gyerekjátékok) 6 órán keresztül 
játszható 300 OOO Ft 75 OOO Ft 375 OOO Ft 
Néptánc (Május 1-i népszokások) 180 OOO Ft 45 OOO Ft 225 OOO Ft 
FreeStyle BMX/MTB Show 150 OOO Ft 37 500 Ft 187 500 Ft 
Jelenetek egy házasságból, avagy a 3 kívánság 
( óriásbáb játék a Bab Társulat előadásában) 180 OOO Ft 45 OOO Ft 225 OOO Ft 
Sakk nagyrnesterek bemutatója 200 OOO Ft 50 OOO Ft 250 OOO Ft 
Bohóc 60 OOO Ft 15 OOO Ft 75 OOO Ft 
Kardos Horváth János gyerekkoncertje 100 OOO Ft 25 OOO Ft 125 OOO Ft 
Varga Viktor 155 OOO Ft 38 750 Ft 193 750 Ft 
Kutyakölykök 200 OOO Ft 50 OOO Ft 250 OOO Ft 
Póka Egon zeneiskola növendékei - Ft - Ft 
Deák Bill Gyula koncert 500 OOO Ft 125 OOO F 625 OOO Ft 

Technikai költségek 
Hangtechnika, Fény, Színpad 600 OOO Ft 150 OOO F 750 OOO Ft 
rendezvényszervezés 200 OOO Ft 50 OOO Ft 250 OOO Ft 
Biztonsági szolgálat 160 OOO Ft 40 OOO Ft 200 OOO Ft 
Jogdíj 200 OOO Ft 50 OOO Ft 250 OOO Ft 
Takarítás 140 OOO Ft 35 OOO Ft 175 OOO Ft 
szórólapok, plakátok, hirdetések, 170 OOO Ft 42 500 Ft 212 500 Ft 
Áram 150 OOO Ft 37 500 Ft 187 500 Ft 
wc 130 OOO Ft 32 500 Ft 162 500 Ft 

3775 OOOFt 943750Ft 4 718750Ft 

Várható 
bevétel 220 OOO Ft - Ft 220 OOO Ft 

Kiadás 4 498750Ft 


