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Beköszöntő 

 

 

Képviselőtársaimat, kollégáimat a fiatalok 
megszólítására, egyúttal programok szerve-
zésére is sarkallva a következő kérdéseket 
tettem fel: 

Mit tehetünk ma annak érdekében, hogy egy Budapest méretű 
nagyváros élhető, ugyanakkor vonzó legyen a fiatalok, a diákok 
számára? 

Hogyan segíthetjük a mai tizenéveseket, gyermekeinket, unoká-
inkat, hogy amikor kilépnek az iskola kapuján tartalmas, fejlődé-
süket segítő, de nekik szóló, számukra is izgalmas programokkal 
találják szembe magukat úgy, hogy ez ne jelentsen anyagi terhet 
a családok számára? 

Azt remélem, hogy amikor kezébe veszi a Fővárosi Önkormány-
zat által támogatott „Iskolakapun kívüli program” kínálatát, úgy 
ítéli majd meg, hogy jó úton indultunk el és Budapest ifjúsága 
szívesen vesz részt programjainkon. 

Budapest, 2013. április 15. 

         Tarlós István 

         Főpolgármester 
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A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják. 



Táborozás 

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi tulajdonú 
köznevelési intézmények diákjai  számára tábo-
rozási lehetőséget és táborozási támogatást 
biztosít három táborhelyen.  
Cél: lehetőség biztosítása közösség építésre, 
feltöltődésre és az együtt táborozás élményé-
nek megszerzésére azon tanulók esetében is, 
akiknek családja nem engedheti meg magának a nyári nyaralásokat.  
 

A táboroztatási időszak: 2013. június 17- 2013. augusztus 31. 
 

Jelentkezni az intézményeknek megküldött felhívás alapján lehet. Azt 
kérjük, hogy a táborhelyekre kidolgozott programmal jelentkezzenek a 
csoportok. 
 
Táborhelyek: 
 
Szabadszállás: 
célcsoport: középfokú nevelésben/oktatásban tanuló alkotó csoportok  
létszám: 14 diák+2 pedagógus 
program: saját művészeti/sport program 
 
Gergelyiugornya: 
célcsoport: középfokú nevelésben/oktatásban tanuló  csoportok  
létszám: 40 diák+4 pedagógus 
program: pihenő, szabadidős tábor 
 
Pilisszántó: 
célcsoport:  középfokú és általános iskolás korosztály 
létszám: 45 diák+4 pedagógus 
program: szabadidős  - és diák-önkormányzati tábor 
 
Szabadszálláson, a Szabó Ervin Könyvtárral közösen, két turnusban ol-
vasótábort hirdetünk kulturális programokkal, könyvtáros tanárok be-
vonásával. 
 
 
Kapcsolat: taborozas@budapest.hu 



Művészeti programok 
 
Miénk itt a tér!  
Gyermek–, és diákcsoportok számára biztosí-
tunk bemutatkozási lehetőséget. Kulturális, 
zenei, irodalmi produkciókat várunk, amelyet 
a tavaszi és őszi időszakban péntekenként a 
Városháza parkban mutathatnak be a diákok 
a nagyközönségnek. A színpadi lehetőséget, hangosítási felszerelést biz-
tosítunk. 
Időpont: 2013 május, június, szeptember 
 
 

Ünnepeljünk együtt !- 60 éves a fővárosi zeneiskolai hálózat  

A program keretében a fővárosi zene- és művészeti iskolák országos ta-
nulmányi versenyeken díjat nyert növendékei mutatkoznak be. Hang-
verseny keretében a főváros zeneoktatásában több mint 35 éve sikere-
sen tanító pedagógusokat is köszöntjük.  
Időpont: 2013. május 
 

 

Fedezd fel Budapest zenés tereit ! 

2013. június 21-én a Párizsból indult programhoz csatlakozva Budapest 
tereinek népszerűsítésére, a kultúra minél szélesebb körű terjesztésére 
vállalkoznak a fővárosi művészeti iskolákban működő zenei, művészeti 
együttesek, és várják a diáknézőket. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a 
közösségi terek fontosságára, a főváros élhető, nyitott, kulturális műkö-
désére.  
Időpont: 2013. június 
 

 

Színházi esték  
A Fővárosi Önkormányzat bérlet keretében lehetővé teszi három, fenn-
tartásában lévő színház (József Attila, Örkény István, Madách Szín-
ház)  két-két, fiataloknak szóló darabjának megtekintését egy-egy gim-
náziumi osztályközösség számára.  A bérlet komplexitását tekintve is 
újszerű. 
Időpont: 2013. szeptember- 
 
 

Kicsit másképp a Jazzről 
A Budapest Jazz Club közel 600 diáknak biztosít lehetőséget megismer-
kedni egy átfogó programban, a jazz zene kulturális és szociális értékei-
vel. 
Időpont: 2013. szeptember- 
 



 
Bábszínházi délutánok 
A Fővárosi Önkormányzat a működtetésében álló általános iskolák  diák-
jai számára, ingyenes bábszínházi előadások látogatásához nyújt támo-
gatást.  
Időpont: 2013. szeptember 
 
 

Kolibri találkozók 
Lehetőséget biztosítunk és támogatjuk a Fővárosi Önkormányzat mű-
ködtetésében álló középfokú intézmények diákjai számára színházi elő-
adások látogatását.   
Időpont: 2013. szeptember 
 

„Hidak zenével és…”  
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének szervezésé-
ben, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával,  együttműködések kiala-
kítása a fővárosi zeneiskolák a hátrányos helyzetű határon belüli térsé-
gek és határon túli zene- és művészeti iskolák pedagógiai munkájának 
fejlesztésére.  
Időpont: 2013. szeptember 
 

  

„ Én így tanítom…” – mentortanárok bemutató foglalkozásai pálya-
kezdő tanárok számára 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének szervezésé-
ben, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával, a megújuló szaktanács-
adói tevékenységhez is kapcsolódva szakmai támogatás rendszeres fóru-
mának megteremtése.  
Időpont: 2013. október 
 

Diákra hangolva - Mozdulj ki az iskolapadból és gyere fel a színpad-
ra! 
Négy kategóriában (tánc, ének-zene, vers- és prózamondás, valamint 
egyéb) lehetőséget és teret biztosítunk a diák-tehetségek kibontakozta-
tására és a tehetséges diákok szélesebb körben történő bemutatkozásá-
ra a 2012. évben indított sikeres program folytatásaként. A fesztiválon 
való részvétel, bemutatkozási lehetőség minden diák, ill. diákokból, fia-
talokból álló társulat előtt nyitott.   
Időpont: 2013. november- december 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Láss, ne csak nézz !- Budapest öröm-bánat térképe diákszemmel  
Fotópályázatot hirdetünk. Várjuk a fiatalok által megélt és szemlélt bol-
dog, szép és bánatos, szomorú pillanatokról, élethelyzetekről és környe-
zetükről készült fotókat.  A pályázat célja, hogy a fiatalok tudatosan éljék 
át érzéseiket, fejlődjön beleérző képességük, más szemmel is nézzék 
meg környezetüket. A pályázat kiírója pedig képet kapjon, tapasztalatot 
szerezzen a fővárosi fiatalok életérzéséről, a fiatalok által szívesen láto-
gatott helyekről.  
Időpont: 2014. január 
 
 

Fővárosi Zenei Fesztivál  
A Fővárosi Önkormányzat a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
közreműködésével zenei fesztivált szervez, amelynek keretében tehetsé-
ges, hangszeres zenét tanuló diákok és zenekarok bemutatkozási lehető-
ségét biztosítjuk. 
Időpont: 2014. február 
 

Városművészet  
Pályázat keretében Budapest kopott, szürke részeire hívunk meg fiatalo-
kat azzal a céllal, hogy használják a fantáziájukat, kreativitásukat, s ter-
vezzék meg, hogy a pályázati kiírásban bemutatott városi teret miként 
alakítanák át úgy, hogy az mikrokörnyezete színfoltjává váljon.   
Időpont: 2014. március 
 

Márciusban nefelejcs  

Március Budapest gyermekvédelmi gondoskodásában élő gyermekek 
hónapja lett. A 2011-ben hagyományteremtő céllal indult támogató 
programsorozat folytatásaként kulturális és szabadidős lehetőségeket 
biztosítunk a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek, ame-
lyet a Budapesti Gyermekvédelmi nappal zárunk a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben. 
Időpont: 2014. március 
 



Ünnepségek, megemlékezések 

 
Nemzeti Összetartozás Napja  
A Fővárosi Önkormányzat, csatlakozva a június 
4-i Nemzeti Összetartozás Napjának  program-
jaihoz méltó megemlékezést tart, és találkozót 
szervez határainkon túli és fővárosi fiatalok 
részvételével.  
Időpont:2013. június 1.-június 4. 
 
 

Recsk - a magyar Gulág  
A Fővárosi Önkormányzat - együttműködve a Recski Szövetséggel - meg-
emlékezést tart a főváros diákjai számára az egykor Recsken kényszer-
munkatáborban élők és a tábor felszabadulásának évfordulója alkalmá-
ból. A megemlékezés keretében az önkormányzat lehetőséget biztosít a 
fővárosi diákok számára a helyszín meglátogatására. 
Időpont: 2013. szeptember 
 
 

Október 23.  
A Fővárosi Önkormányzat - csatlakozva Puskás Tivadar Technikum kez-
deményezéséhez  - megemlékezést tart a főváros diákjai számára az ’56-
os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai emlékére. A megem-
lékezés helyszíne a rákoskeresztúri Új Köztemető 301. parcellája, ahol 
ünnepi műsorra és koszorúzásra kerül sor.  
Időpont: 2013. október 



Sportprogramok 

 

Mozgásban a kollégium  
A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium a 
Fővárosi Önkormányzat támogatásával, a József 
Attila Kollégium  sporthagyományaira alapozva 
őszi—tavaszi sportprogramokat szervez.  
Időpont: 2013. ősz- 2014. tavasz 
 
 

Élen a tanulásban, élen a sportban 
A Fővárosi Közgyűlés pályázati felhívást tett közzé az "Élen a tanulásban, 
élen a sportban 2013" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a 
tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok szá-
mára.  
A kitüntető cím adományozásának célja a fővárosi tanulóifjúság ösztön-
zése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás 
és a sport helyes arányainak kialakítására, egyben a köznevelési intéz-
mények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejleszté-
se, valamint a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
fiatalok eredményeinek elismerése. 
Díjátadó ünnepséggel záródik. 
Időpont: 2013. ősz 
 
Sportos vakáció a városban  
Az egészséges életmód jegyében a résztvevők számára ingyenes mozgá-
sos illetve sportprogramokat kínálunk Budapest különböző helyszínein 
a vakáció két hónapjában. A rendezvények célja, hogy népszerűsítsék a 
rendszeres testedzést, a kiegyensúlyozott, aktív életmódot a fiatalok kö-
rében. Szándékunk az ingyenes lehetőségek biztosításával a sport meg-
szeretetése, a játék és mozgás öröme, a szabadidő aktív és egészséges 
eltöltése a városban vakációzó gyermekek számára. Változatos tevé-
kenységek és helyszínek megteremtésével arra törekszünk, hogy min-
den korosztálynak és érdeklődésnek kínáljunk érdekes eseményt.  
Időpont: 2013. június közepe – augusztus közepe 



Város a városban— 

városismereti programok 

 
Múzeumi látogatások 
Ingyenesen, múzeumpedagógusok által vezetett 
tárlatlátogatásokat szervezünk, 13 múzeumba 
összesen 65 alkalommal 1-1,5 órás foglalkozás 
keretében.  
Időpont: 2013. május - 
 
 

Budapest Projekttábor  
Határon túli magyar nyelvű középiskolák kapcsolattartó tanárainak Bu-
dapest mint úti cél bemutatása. Találkozó szervezése. 
Időpont: 2013. szeptember 
 
 

V4x4 Találkozó 
„Visegrádi” fővárosok fiatal delegáltjainak interkulturális találkozója 
(ismerkedés, várospromóció, hagyományteremtés).  
Időpont: 2013. október 
 
 

Városismereti verseny  
A Fővárosi Önkormányzat Budapest egyesítésének 140. évfordulójára  
2 fordulós (gyakorlati és elméleti) vetélkedőt szervez a főváros diákjai 
részére. Az elméleti vetélkedő helyszíne a Fővárosi Levéltár. 
Időpont: 2013. november 
 
 
 

Érdekes foglalkozások, érdekes helyszínek  
Hogyan készül egy artista, mit tanul a vegyészmérnök? - bepillantás a 
szakmák mindennapjaiba izgalmas munkahelyek meglátogatásával.  
A program célja a pályaválasztás segítése és különleges munkahelyek 
megismertetése nagyobb vállalatok, hivatalok, intézmények meglátoga-
tásával komplex élménypedagógiai eszközökkel.  
A személyes tapasztalatszerzés tágítja a fiatalok ismereteit, a különböző 
szituáció átélését pedig a személyiségfejlődés szempontjából is fontos-
nak tartjuk.  
 Időpont: 2013. november 
 



Diákjogi programok,  

társadalmi szerepvállalás 

 

Kézfogás Akció  
Egy köznevelési intézmény célzott jótékonysági 
gyűjtésének megszervezése (tankönyvek játé-
kok, ruhaneműk) és személyes eljuttatása a Ma-
gyarországi Evangéliumi Testvérközösség  által 
fenntartott Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázi-
um óvodás csoportja számára. A jótékonysági akció keretében szemé-
lyes találkozásra és közös programok átélésére van lehetőség. 
Időpont: 2014. február 
 
Demokrácia Nap  
Az Európai Unió által ifjúsági területen meghatározott prioritások között 
szerepel többek között a fiatalok közéletben való részvételének biztosí-
tása. A törekvést támogatva a Főpolgármesteri Hivatal nyílt nap kereté-
ben ad helyet a hivatal mindennapi életének, működésének bemutatásá-
ra.  
A program keretében logópályázatot hirdetünk, a „Nyitott Nap” során 
disputa bemutatót szervezünk. Lehetőség nyílik a közgyűlés meglátoga-
tására is és döntéshozói szerepjátékra fiatalokat érintő kérdések mentén 
az Új Városháza dísztermében.  
Időpont: 2014. január 



 

Programnaptár 

 
2013. 
 

Április 
Ifjúsági honlap szerkesztése  
 

Május 
Múzeumi látogatások  
Miénk itt a tér ! 
Ünnepeljünk együtt! - 60 éves az állami zeneoktatás,  
a fővárosi zeneiskolai hálózat  
 

Június 
Nemzeti Összetartozás Napja  
Miénk itt a tér ! 
Fedezd fel Budapest zenés tereit! 
Tábor  
Sportos vakáció a városban  
 

Július 
Tábor  
Sportos vakáció a városban  
 

Augusztus 
Tábor  
Sportos vakáció a városban  
 

Szeptember 
Recsk - a magyar Gulág  
Budapest Projekttábor  
Múzeumi látogatások  
Irodalmi projekt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral  
Miénk itt a tér ! 
„ Hidak zenével és…”  
Bábszínházi délutánok 
Élen a tanulásban, élen a sportban  
Múzeumi látogatások  
Színházi esték 
 



 
 
 
 
Október 
Október 23.  
Kolibri találkozók  
Irodalmi projekt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral  
V4x4 Találkozó  
Mozgásban a kollégium  
Városbejárás diákszemmel  
Én így tanítom…” – mentortanárok bemutató foglalkozásai  
pályakezdő tanárok számára  
 

November 
Városismereti verseny  
Múzeumi látogatások  
Érdekes foglalkozások, érdekes helyszínek  
Diákra hangolva - Mozdulj ki az iskolapadból és gyere fel a színpadra! 
 

December 
Múzeumi látogatások  
 

2014. 
 

Január 
Láss, ne csak nézz  Budapest öröm-bánat térképe diákszemmel  
Demokrácia Nap  
 
 

Február 
Fővárosi Zenei Fesztivál  
Kézfogás Akció  
 

Március 
Ültess fát, nevelj virágot  
Városművészet  
Városbejárás diákszemmel  
Mozgásban a kollégium  
Márciusban nefelejcs 



 

 
Táborhelyek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gergelyiugornya 

 

 

 

 



 
 

 Pilisszántó 
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Kapcsolat: ifjusag@budapest.hu 
         06/13271108 

 
Kiadja:  
Főpolgármesteri Hivatal  
Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály  
 
Felelős kiadó:  
Pölöskei Gáborné főosztályvezető 
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