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4/2020. (I.21.) ÚCÖ határozat melléklete 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának 

2020. évi Munkaterve 
 
 

Program megnevezése 
(megvalósításának tervezett időpontja) 

Felhasználható 
összeg 

Megvalósítás 
helyszíne 

1. Húsvéti ünnep - megemlékezés 
Beszélgetéssel egybekötött műsoros est szervezése a kerületben élő roma 
származású családok számára. Az összejövetelnek identitásmegőrző 
valamint közösségformáló hatása lenne amellett, hogy önfeledt családias 
hangulatban eltöltött estét biztosít a résztvevőknek. A gyermekek átadhatják 
szüleiknek a klubfoglalkozáson készített szerény húsvéti meglepetésüket. 
(április) 

500.000,- Ft Budapest 

2. Anyák napi összejövetel Majálissal egybekötve 
Szabadtéri program keretén belül bográcsban főzés, műsorok, gyermekek 
által édesanyák és nagymamák köszöntése, verssel, zenével. (május) 

150.000,- Ft Budapest  
 

3. Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor   
Hagyományosan szeretnénk az idén is megrendezni az újbudai hátrányos 
helyzetű, roma származású, iskolás gyermekeknek - kb. 30-35 fő 
részvételével – a nyári vízparti tábort -, ahol részükre napi háromszori 
étkezést biztosítunk. A tábor területén lévő egyéb sportlétesítmények 
igénybe vétele (foci,- kézilabda, stb.) hozzájárul a képességfejlesztéshez, 
valamint felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves, vagy festő-
rajzfoglalkozások. Játékos formában ismerkednek meg, sajátítják el a 
gazdag cigányfolklór sajátos képi eszközeit, s készítik el maguk is 
„alkotásaikat”. E rendezvényeken meghívott, fejlesztő pedagógusok és más 
szakemberek segítik őket. (június-augusztus)  

1.500.000,- Ft Bogács vagy Balaton 
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4. Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál 
Részvétel a Kelenvölgyi Közösségi Házban hagyományosan megrendezésre 
kerülő Kelenvölgyi Ezerjó Fesztiválon és a többek között különböző 
kulturális, zenei és családi programok és borral készült ételek főzőversenye, 
amelyre a hagyományokhoz hűen meghívják a Romano Glasso együttest is, 
a jó hangulat biztosítása érdekében. (október) 

100.000,- Ft 
 

Budapest XI. ker.   
 

5. Cigány Kulturális Est – festmény és fotókiállítás folklórműsorral 
együtt    
Hagyományos rendezvényünk teret, s egy speciális bemutatkozást biztosít 
az autentikus cigány festőknek az alkotásaiból megrendezett grafika-, és 
festménykiállítással. A szintén autentikus, gazdag zenei kultúra 
bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány 
táncosok gondoskodnak. Estünknek hagyomány- és identitásmegőrző, 
valamint helyi közösségformáló hatása is van, emellett azt is célozza, hogy 
egy önfeledt, családias hangulatban eltöltött estét biztosítson a 
résztvevőknek. (október-december)  

800.000,- Ft 
 
 
 

Budapest XI. ker.   
 

6. Mikulás ünnepség  
Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők 
átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagjaikat. Az estét hagyományőrző - 
mikuláshoz és karácsonyhoz kötődő – mesék, valamint különböző fellépők 
tarkítják. Fellépnek többek között az Újbuda Cigány Önkormányzata által 
tavaly lezajlott cigány tánc- és énekoktatásban részt vett gyermekek, akik 
játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklór sajátos képi és hangi 
eszközeit, mozgáskultúráját. Az estnek hagyomány és identitásmegőrző, 
valamint helyi közösségformáló hatása is van. (december) 

500.000,- Ft Budapest  
 

7. Cigány Karácsony     
Éves Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunk kiváló 
alkalmat ad arra, hogy az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és 
rossz anyagi körülmények között élő cigány családok a szeretet ünnepe 
közeledtével, a meghittség és megbékélés szellemében közösen 
ünnepeljenek. Hagyományőrző történeteket hallgatva, zenés-táncos 
műsorral és beszélgetésekkel feledjék gondjaikat.  (december) 

 800.000,- Ft 
 

Budapest  
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8. Klubfoglalkozások tartása „Beszéljük meg!” címmel 
Havonta 1 alkalommal a XI. kerületben élő cigány felnőttek és a gyermekek 
részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: beszélgetés az őket 
aktuálisan érdeklő témákról, különböző kézműves foglalkozások stb. 
(január-december) 

200.000,- Ft Budapest  
 

9. Cigány nyelvoktatás, cigány táncoktatás 
Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére 
megtartandó foglalkozások, melynek célja a cigány nyelv és kultúra 
megismerése, fenntartása a kerületi roma társadalom körében. (január-
december) 

600.000,- Ft Budapest 

10. Angol nyelvű felzárkóztató órák 
Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére 
megtartandó angol nyelvű felzárkóztató órák szervezése. (január-december) 

600.000,- Ft Budapest 

11. Tanoda (általános iskolai alaptantárgyak fejlesztése) 
Hetente 1-2 alkalommal korrepetálás a XI. kerületben élő hátrányos 
helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében, a 
kötelező iskolai foglalkozások mellett, délután és/vagy hétvégenként, a 
tanulók önkéntes részvételével. (január-december) 

600.000,- Ft Budapest 

 
 
Budapest, 2020. január 21. 
 

Kárpáti István s.k. 
elnök 

 


