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Tárgy: Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány támogatása filmsorozat készítéséhez 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítványa városunk egyik legrégebbi civil szervezete. Az 
Alapítvány a vízi sport szeretetén kívül életszemléletet és életfilozófiát próbál meghonosítani 
programjaival, túráival. A természettudatos életmód régi élharcosai, a gyermekek és a fiatalok 
körében népszerűsítői. A Millennium évében, az „Európa kék szalagja, a Duna” című tévés 
műsoruk többször került levetítésre az MTV 1 és a Duna Televízió csatornákon. Ez akkori 
túrájukat mutatta be kultikus folyónkon, a Dunán, a folyó teljes hosszában 2888 km-t megtéve 
evezős csónakokban. 
Ebben az esztendőben a Tiszáról és a környező településeken fellelhető értékekről 
szeretnének filmet készíteni. Természetesen ugyanúgy végigevezve és táborozva 20 napig. 
A film rendezője ezúttal is Gyenes Károly televíziós szakember. 
A táborozás kiadásain kívül a film készítésének költsége 5 575 000 Ft, mely a technikai 
eszközök bérlését, a hangmérnök és az operatőrök munkadíját, valamint az utómunkákhoz 
szükséges stúdió bérleti díját tartalmazza. 
A tervezett filmkockákon folyamatosan megjelenik majd Újpest neve, egyrészt a csónakokon 
– Újpesti Hajós Klub –, másrészt az evezősök trikóján a címer és Újpest neve. 
A 14×26 perces filmsorozat bemutatásának időpontja várhatólag 2010. 
Tekintettel az előző film sikerére és a sportteljesítménynek sem utolsó túrára, úgy gondolom, 
hogy mindenféleképpen támogatásra méltó ez a kezdeményezés. Meggyőződésem, hogy 
városunk hírnevét tovább öregbíti a támogatás, melynek mértéke 500 000 Ft. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, azzal egyetért, és úgy dönt, hogy 500 000 Ft támogatást nyújt az Újpesti Hajós 
Klub Vízitúrázó Alapítvány részére a Tisza filmsorozat készítéséhez. 
Forrásalap: KOB keret, egyéb kulturális tevékenyég sora. 
 
Felelős: Belán Beatrix alpolgármester 
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Az előterjesztést készítette: Neufeld Györgyné, Daróczi Zita 


