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Ingatlanfejlesztési „oscar- 
díjas” a tömbrehabilitáció
2015-ben a XVII. Magyar Ingatlanfejlesz-
tési Nívódíj Pályázat II. díját és a Magyar 
Urbanisztikai Társaság különdíját nyerte  
Ferencváros Önkormányzata és a FEV IX. 
Zrt. közös, Tömbrehabilitáció és városmeg-
újítási akció című pályázata. Ezzel megnyílt 
annak lehetősége, hogy a kerület részt vegyen 
a FIABCI nemzetközi pályázatán is. A remélt 
siker nem maradt el, ugyanis a FIABCI Prix 
d’Excellence 2016. évi nagydíját a negyed 
százada zajló ferencvárosi tömbrehabilitáció 
nyerte el. A szakma „Oscarjának” számító 
nemzetközi nívódíj – melynek 25 éves fenn-
állása során először díjaztak magyar pályázatot 
az úgynevezett Master Plan topkategóriában 
– az ingatlanfejlesztési csúcsteljesítményeket 
ismeri el.

Ferencvárosé az Év Kiállítása díj
 A 2015-ben kívül-belül teljesen megújult 
József Attila Emlékhely Eszmélet című tár-
latának ítélte az Év Kiállítása díjat a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület. A 
pályázatra tavaly tizennégy intézmény jelent-
kezett tárlatával, a cím odaítéléséről héttagú 
zsűri döntött.  A Gát utcai József Attila Em-
lékhelyen a Ferencváros Önkormányzata és 
a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködé-
sében megvalósult Eszmélet című kiállítása 

méltatás szerint kis területen egy egész 
élettörténetet tömörít igényesen, szel-
lősen, átláthatóan, újszerű, interaktív, 
multimédiás eszközökkel. Továbbá a 
kevés szöveggel is érthető, világos és 
élvezetes tárlatot létrehozó emlékhely ren-
geteg invenciójával, számtalan programjával 
központi helyszíne a József Attila-emlékezé-
seknek, szerepe fontos a költői életmű hatásá-
nak fenntartásában. A díjat májusban Kállay 

Gáborné alpolgármester és E. Csorba Csilla, a  
Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója vette át 
a Nemzeti Múzeum dísztermében megtartott 
ünnepségen.

A Finito sikerei 
A Ferencváros Önkormányzata által fenn-
tartott Pinceszínházban 2015 októbere óta 
játsszák a Finito (Magyar zombi) című da-
rabot, melyet Tasnádi Csaba rendezett, 
szerzője pedig testvére, Tasnádi István.  
Az előadásnak a IV. Thália Humorfesztiválon 
a legjobb produkció fődíjat ítélték oda. 

Augusztus 26. és szeptember 3. között zaj-
lott Nyíregyházán a XV. VIDOR Fesztivál, 
amelyen a Finito két elismerést is bezsebelt: 

a legjobb kamaraszínpadi előadásért járó 
Pierrot-díjat és a legjobb női epizódalakítás 
Smeraldina-díját, melyet Györgyi Annának 
ítéltek oda. 

Bajnok és kupagyőztes az FTc
• Már hat fordulóval a küzdelemsorozat vége 

előtt behozhatatlan előnyre tett szert, így 
tizenkét év után ismét bajnoki címet szer-
zett a Ferencváros férfi labdarúgócsapata. 
A zöld-fehérek a 2015/16-os szezon végén 
huszonkilencedszer állhattak a dobogó leg-
felsőbb fokára. 

• A Fradi női labdarúgó-csapata a 2015/16-
os szezonban – kettős győzelmet aratva  
az MTK felett – megvédte bajnoki címét.

• Kettős címvédést jegyezhettek fel a kró-
nikások 2016 májusában a labdarúgó Ma-
gyar Kupában: akárcsak az azt megelő-
ző esztendőben, tavaly is a Ferencváros 
nyerte mind a férfi, mind a női sorozatot.  
A férficsapatra a döntőben 83 év után újra az 
Újpest várt, az ősi riválist a Ferencváros Gera 
Zoltán góljával 1-0-ra győzte le. A nőknél 
2015-ben nyerte meg először a Ferencváros 
a Magyar Kupát. 2016-ban az FTC mellett 
a másodosztályú Bp. Honvéd került be a 
kupafináléba, akiket a zöld-fehérek 5-0-ra 
kiütöttek. 

Sikerek éve

Bácskai János polgármester hitvallása sze-
rint – amit több fórumon is hangoztatott 
– Ferencváros életében a három legfon-
tosabb tényező, a kerület identitásának 
három legfőbb pillére a városrehabilitáció, 
a kultúra és a Fradi.  Az elmúlt esztendő 
mindhárom területen bővelkedett díjak-
ban, elismerésekben, ezért 2016-ot a IX. 
kerület számára méltán nevezhetjük a si-
kerek évének.

VÁROSREHABILITÁCIÓ

FRADI

KULTÚRA



Kitüntetettek
Ferencváros Díszpolgára: 
Dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok 
tornász, a Nemzet Sportolója

Pro Urbe Ferencváros díj:
•	Aczél Gábor építészmérnök, Középső- 

Ferencváros rehabilitációs munkáinak  
korábbi szakmai irányítója 
•	Tőkés	Sándor, a Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény nyugalmazott igazgatója

• Ferencvárosi Torna Club férfi labdarúgó-
csapata

Ferencváros József Attila díja:
Vincze Angéla festőművész, a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészet- 
oktatási Intézmény művésztanára
Pro Facultate Ferencváros díj: 
• Bolláné Vörös Ágota, a Csudafa Óvoda 

egykori vezetője 
• Káldi Andrea, a Bakáts téri Ének-Zenei 

Általános Iskola tanára
• Szundyné	Ihász	Erzsébet, az Epres Óvoda 

vezetője

• Baumann	Péter pedagógus, kerületi sakk-
koordinátor

Pro Sanitate Ferencváros díj:
•	Dr. Olajos Béla, a Mester utcai Szakrende-

lő vezető fogorvosa
Humanitas Ferencváros díj:
Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyet-
tese, a Családtámogató- és Gyermekjóléti 
Központ vezetője
Ferencváros Sportjáért díj:
Kű	Lajos, az FTC egykori válogatott labda-
rúgója, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, 
a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti 
Diákbajnokság megalapítója
Ferencváros Közbiztonságáért díj:
• Abán József rendőr őrnagy 
• Papp	Krisztián, a Ferencvárosi Polgárőr 

Egyesület elnöke
Schmidt Egon-díj:
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi 
Civil Szervezete
Ferencváros Magyary Zoltán díja:
• Dr. Kasza Mónika, a Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Irodájának vezetője 

• Balázs Edit, a Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgáltatási Irodájának csoportve-
zető-helyettese

Ferencváros ‘56 Díj:
• Constantin Miklós
• Kabelács	Pál
• Király György
• Székely	Dezsőné	Sebestyén	Mária
• Tóbiás Áron
Polgármesteri elismerő oklevelek:
Avar	Judit pedagógus; Bégányi Zoltán tra-
fikos; Gosztom	Istvánné óvodapedagógus; 
Hagymási	Zoltán, a 9.tv műszaki vezető-
je; Illés Katalin irattáros; Koczor	Tamás	
evangélikus lelkész; Kozma-Víg	Melinda	
pályázati koordinátor; Metzler Béla közös 
képviselő; Müller György atya, a Páli Szent 
Vince-templom plébánosa; Opholczer	Flóri-
ánné óvodapedagógus; Papp	Jánosné óvo-
dapedagógus; dr.	Sallay	Gábor r. alezredes, 
kapitányságvezető-helyettes; Sztyéhlikné	
Hradszki Csilla pedagógus; Takács Tibor, 
az FTC Nagy Béla Hagyományőrző Egyesü-
let elnöke; Táskai Andrea pedagógus; Tóth	
István Zsolt, a Ferencvárosi Közterület- 
felügyelet munkatársa
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• A Magyar Szuperkupáért a hagyományok 

szerint a bajnok és a kupagyőztes vívna 
meccset az új szezon elején, azonban a Fe-
rencváros női és férficsapata duplázásával 
automatikusan megszerezte a harmadik 
trófeát is. 

A fradisták a legjobbak
Az MLSZ 2016-ban is elismerte az első osz-
tályú bajnokságok legjobbjait. A ferencváro-
si klubból a főbb kategóriák mindegyikében 
voltak jelöltek, és valamennyien elsők lettek. 
A fradisták összesen hét „versenyszámban” 
végeztek az élen. 

Az év felfedezettje mindkét nemnél ferenc-
városi középpályás lett: a hölgyeknél a 17 
éves Kocsán	Petra, a férfiaknál pedig az azóta  

a Bolognához szerződött Nagy	Ádám. A női 
élvonal legjobbja díjat az FTC középpályá-
sa, Jelena Cankovic vehette át. A férfiaknál 
az örökifjú Gera Zoltán kapta az elismerést.  
A Ferencváros centere, Böde Dániel nevét 
kétszer is említették: 17 találattal ő lett az NB 
I gólkirálya, és a 2015/16-os szezon legszebb 
gólját is ő szerezte. A férfi NB I legjobb edző-
jének Thomas	Dollt	választották.

Károli Emlékérmet kapott a kerület
A Károli Gáspár Református Egyetem rektora 
laudációjában kiemelte az intézmény és a IX. 
kerület hagyományosan szoros kapcsolatát, 

amely Bácskai János hivatalba lépése óta  
továbberősödött, közvetlenebbé vált. A számos 
közvetett és közvetlen segítségnyújtást figye-
lembe véve döntött úgy az egyetem vezetése, 
hogy a Hittudományi Karnak otthont adó ke-
rületnek, Ferencvárosnak Károli Emlékérmet 
adományoz. Az elismerést a felsőoktatási in-
tézmény tanévnyitóján Bácskai János polgár-
mester vette át. 

Az Év fagylaltja is ferencvárosi
19. alkalommal rendezték meg június 6-án a 
szegedi Virág cukrászdában az Év fagylaltja 
versenyt. A 85 induló közül 2016-ban a Nán-
dori cukrászda kreációja, a Vezúv fantázianevű 
nyalánkság lett a győztes. 

EGYÉB ELISMERÉSEK

Ferencváros díjazottjai a kerület napján



városrehabilitáció
Az önkormányzat a Középső-Ferencváros területén 1990 óta folyó városmegújítási programmal szerzett hírne-
vet a kerületnek, illetve ezzel vált nemzetközileg is elismertté: a FIABcI Prix d’Excellence 2016. évi nemzetközi 
nagydíját a ferencvárosi tömbrehabilitáció nyerte el. 2016-ban a IX. kerületben ismét megélénkült a befektetői 
aktivitás, a magánerős beruházásoknak köszönhetően számos új építkezést kezdtek meg, illetve két új lakóházat 
(Márton u. 12., Viola u. 5.) és egy kollégiumot (Thaly K. u. 43.) már át is adtak. Ferencvárosban tavaly két jelentős 
parkrekonstrukció is megvalósult: elkészült a nehru part és a Ferenc tér felújítása.

Megújult a nehru part
Ferencváros a Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ 
Városrehabilitációs pályázaton nyert 460 millió forintot a Nehru-
projekt I. ütemének kivitelezésére. A februártól szeptemberig tartó 
munkálatok során közel három hektáron teljes parkrekonstrukció 
valósult meg: megnövelt területű korszerű játszóteret, szabadtéri 
fitneszparkot, újraburkolt sportpályát, a Petőfi híd alatt pedig BMX- 
és gördeszkapályát alakítottak ki. A végrehajtás során a kutyásokra 
is gondoltak: a Boráros téren létrejött Ferencváros legújabb, leg-
nagyobb alapterületű körülkerített kutyafuttatója. Különösen nagy 
hangsúlyt fektettek a zöld felületek kialakítására, minőségének 
javítására is. A part területén található a főváros első biodiverzparkja: 
az ide telepített speciális növényzet néhány éven belül önfenntartó 
rendszerré áll össze. 

átépült a Ferenc tér
A park rekonstrukciója széles körű lakossági igényfelmérést köve-
tően közösségi tervezéssel valósult meg, a munkálatok bruttó 127 
millió forintos költségét az önkormányzat saját költségvetéséből 
finanszírozta. A felújított téren – amelyet parkőr felügyel a nap 24 
órájában – emelkedett a zöld felületek aránya, megnövelték a ját-
szótér és a rendezvénytér alapterületét, 344 méter hosszú rekortán 
borítású futópályát, új vízjátékokat, valamint kerékpártárolókat 
építettek. Javult a közvilágítás, bővült a térfigyelő rendszer, megújult 
a WC épülete és a fedett pavilon. A munkálatok során – szintén a 
környéken lakók kérésére – hat darab új parkolóhely is létesült. 
A Ferenc tér közösségi tervezésekor a lakók döntő többsége úgy 
vélte, a megújuló parkból ki kell tiltani az ebeket. Ferencváros 
Önkormányzata meghallgatva az igényeket, kutyafuttatót alakított 
ki a Balázs Béla utca 2–6. szám előtti 3 m széles, 56,3 m hosszú 
közterületen, amelyet júniusban adtak át.

Önkormányzati épületfelújítások:
•	Átadták a kívül-belül megújult Balázs Béla utca 11. (Thaly Kálmán 

u. 19.) és a Balázs Béla utca 32 A/B szám alatti lakóházat.

•	Befejeződtek a Balázs Béla u. 25. szám alatti épület kivitelezési 
munkálatai, a használatbavételi eljárás folyamatban van. 
•	Megkezdődött a Tűzoltó u. 33/A szám alatti lakóépület rehabili-

tációs felújítása. 

Lakáskiváltások:
•	Megkezdődött a Tűzoltó u. 33/B lakóépület bérlőinek kihelyezése, 

a házat az önkormányzat újítja fel. 
•	Megkötötték a Balázs Béla utca 24., 26 A/B, 28 A/B telekegyüttes 

adásvételi szerződését, a lakóépületek kiürítése megkezdődött.
•	 A Lónyay u. 26. számú épület adásvételi szerződését megkötötték, 

a bérlők kihelyezése folyamatban van. 

Elbontott lakóépületek: 
•	Év végére lebontották a Kén utca 3. szám alatti „Kisdzsumbuj” 

valamennyi épületét, így az Illatos úti szegregátum 2014. évi el-
bontása után egy újabb zárványt sikerült megszüntetni.

Intézményi, közterületi felújítások
•	2016-ban 29 millió forint értékben történtek renoválások a Pöttyös, 

a Ráday, valamint a Fehérholló utcai bölcsődében, 7 ferencvárosi 
óvodában közel 50 millió forintból végeztek felújításokat, az is-
kolák korszerűsítésére pedig 83 milliót fordított az önkormányzat.
•	23,4 millió forint értékben elkészült a József Attila-lakótelepi Nagy-

játszótér felújításának I. üteme, amely részeként – egyéb kisebb 
munkák mellett – a teljes körbekerítés és egy mini KRESZ-pálya 
kialakítása is megvalósult.  A II. ütem kivitelezése folyamatban van.
•	 18 millió forintból megépített új, multifunkcionális, műfüves 

sportpálya létesült a MÁV-Aszódi telepen.
•	A Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) 10 

millió forintos támogatásából megújult az Erkel utcai Kicsi Bocs 
Óvoda tornaszobája. 
•	A Kicsi Bocs Óvoda sikeresen vett részt a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium és a Közlekedéstudományi Intézet „Biztonságos 
Óvoda” című pályázatán, melynek eredményeként az intézmény 
udvarán egy mini KRESZ-pályát alakítottak ki.
•	A Nemzetgazdasági Minisztérium több mint 9 millió forintos  

támogatásával valósult meg a Friss utca 5. szám alatti Szerető  
Kezek Időskorúak Gondozóháza felújítási munkálatainak  
I. üteme. A II. ütem jelenleg folyamatban van.
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Játszótér a felújított Nehru parton
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Emlékmű
Szobrot kapott Madaras József és Kántor

Október 14-én avatták fel a 
Madaras József színész csil-
laga című szobrot a MÁV-
Aszódi telepen, a színmű-
vész korábbi lakhelyén. Az 
eseményen az önkormány-
zat képviselői, családtagok 
és pályatársak emlékeztek 
a Kossuth-díjas művészre. 
Szórádi	Zsigmond szobrász-
művész kompozíciója Ma-
darast híres szerepében, a 
Kántor nyomoz című sorozat 

Csupati őrmestereként láttatja, amint farkasszemet néz kutyájával. 

Emlékmű a Tompa utcában
A Tompa utcai felkelőcsoport központjának számító, 10-es számú 
ház előtt egy rádiót ábrázoló szobrot lepleztek le október 23-án.  
Az ünnepségen Szalay-Bobrovniczky	Alexandra főpolgármester-he-
lyettes elmondta: a márványtalapzatra állított rádió szimbolikusan is 

kifejezi és egyesíti az 1956-os forradalom és szabadságharc minden 
pillanatát. – A Tompa utcaiak a mi hőseink, Budapest hősei, méltán 
lehet rájuk büszke minden fővárosi – emelte ki a politikus. Ordódi 
Tamás Tompa utcai felkelők című szobrát Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra, Kulpinszky	Eleonóra önkormányzati képviselő, az em-
lékmű létrehozásának kezdeményezője, Bőzsöny	Ferenc, a Magyar 
Rádió nyugalmazott főbemondója és Székely	Dezsőné, a Tompa 
utcai felkelőcsoport tagja, a Ferencváros ‘56 Díj egyik kitüntetett-
je – katonai tiszteletadás mellett – leplezte le, majd Nagy	Ferenc	
Endre tábori lelkész áldotta meg. 

Táblát állítottak a kis nemecseknek
A Hőgyes Endre utca 3. szám alatti Unitárius imaház homlokza-
tán helyezték el szeptember 21-én Nemecsek Ernő emléktábláját.  
A legendás Pál utcai fiúk című ifjúsági regény szerint ugyanis  
a főhős ebben a házban, a Rákos utca 3. alatt lakott. A táblaállítást 
az itt székelő Bartók Béla Unitárius Egyházközség kezdeményezte, 
mivel gyakran térnek be a ház udvarába kíváncsiskodók azért, hogy 

megnézzék, hol élt Nemecsek közlegény. Az ötlettel felkeresték 
Ferencváros Önkormányzatát, amely azonnal felkarolta a kezdemé-
nyezést, sőt, átvállalta a kivitelezés és a megvalósítás költségeit is. 
Az átadóünnepségen Bácskai János polgármester úgy fogalmazott, 
vannak olyan fiktív irodalmi személyiségek, akik annyira beleivód-
tak a társadalom emlékezetébe, hogy megérdemelnek egy mementót.

•	 5,6 millió forintból elkészült a Börzsöny 
utcai háziorvosi rendelő tetőszigetelésének 
felújítása.
•	Hárommillió forintból újult meg az önkor-

mányzat Ecseri út 19. szám alatti ügyfél-
szolgálati irodája. A helyiség új fűtés- és 
riasztórendszert kapott, nyílászárócserén 
esett át, valamint modern hivatali környe-
zetnek megfelelő bútorzattal lett felsze-
relve.
•	Ferencváros Önkormányzata 8 felújított 

tantermet adott át az Ádám Jenő Zeneis-
kolának. A munkálatok során többek közt 
megtörtént a helyiségek kifestése és par-
kettázása.
•	Elkészült a Dandár u. 17., a Tinódi u. 5., 

a Páva u. 18., a Thaly K. u. 48–50., az If-
júmunkás u. 13. és az Ifjúmunkás u. 28. 
szám előtti műanyag bordás forgalomcsil-
lapító küszöbök térkő burkolatúvá történő 
átépítése.

Folyamatban lévő, benyújtott  
pályázatok
•	A képviselő-testület novemberben dön-

tött arról, hogy Ferencváros a „Bakáts-
projekttel” nevez a Fővárosi Önkormányzat 
TÉR_KÖZ pályázatára, melynek köszönhe-
tően megújulhat a teljes Bakáts tér, illetve a 
Bakáts utca, valamint a Tompa utca Bakáts 
tér és Ferenc körút közti része, a Ráday 
utca Bakáts utca és Boráros tér közti része, 
továbbá a Bakáts tér 9. fszt. I. szám alatti 
helyiség. 
•	A Széchenyi 2020 program részeként je-

lent meg a „Leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú lakosság életkörül-
ményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten” című pályá-
zati felhívás, amelyre Ferencváros Ön-
kormányzata a „Haller Terv” elnevezésű 
projekttel nevezett. A kétmilliárd forint 
támogatási összeg elnyerés esetén meg-

történne a Haller utca 48., 50., 52., 54. szám 
alatti lakóépületek külső-belső homlok-
zatainak felújítása, a nyílászárók cseréje,  
az épületek tetőszerkezeteinek javítása, va-
lamint a függőfolyosók és belső udvarok 
renovációja. Továbbá a projekt részeként 
bővülhetne a H52 Ifjúsági Iroda, megújul-
hatna a Thaly Kálmán utca Gát utca Üllői 
út közti szakasza, illetve a Kerekerdő és 
a Haller park részleges felújítása is meg-
történne. 
•	Ferencváros a Mester utcai Szakrendelő, 

valamint az Epres Óvoda épületével indult 
a „Pályázatos épületenergetikai felhívás  
a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” című pályázaton. 
•	A „Kisgyermeket nevelő szülők munkavál-

lalási aktivitásának növelése” című kiírásra 
kerületünk a Ráday u. 46. szám alatti Ap-
rók Háza Bölcsőde épületének bővítésével 
pályázott. 
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A kerületvezetés fontosnak tartja a kultúra értékteremtő, összetartó erejét, és hisz a kulturális alapú városfejlesztés 
megvalósíthatóságában. Ferencváros kulturális stratégiájának leglényegesebb eleme, hogy a városrész hagyománya-
ira és értékeire építkezve, a kerület polgáraira, valamint a Ferencvárosba látogatókra egyaránt fókuszáljon, továbbá 
hogy a passzív, befogadó „kultúrafogyasztói” szemlélet helyett meghonosítsa a kisközösségek aktivitásán, együttmű-
ködésen alapuló attitüdöt.

neten a költészet
Január 8-án tartották a József Attila mindenkiNET2. online 
videopályázat díjátadóját. A felhívásra 52 pályamunka érkezett, me-
lyek között versmegzenésítések, rapdalok, videoklipek és mozgóképes 
versillusztrációk szerepeltek. 2016-ban a pályázat harmadik fordulóját 
is kiírták, amelyre az ország valamennyi részéből, illetve határainkon 
túlról is érkeztek videofeltöltések. A József Attila mindenkiNET3. 
ünnepélyes díjátadóját május 6-án rendezték meg. 

Újévi koncert
A Ferencváros Önkormányzata által harmadik alkalommal megren-
dezett Újévi Koncertnek 2016-ban a Budapest Music Center adott 
otthont január 9-én. A nagy sikerű, ingyenes hangversenyen a MÁV 
Szimfonikus Zenekar előadásában ifj. Johann Strauss és Széchenyi 
Imre műveiből bécsi keringők, polkák és mazurkák hangzottak el.

Magyar Költészet napja
Ferencváros Önkormányzata április 11-én reggeltől késő estig tar-
tó, páratlanul színes rendezvénysorozattal emlékezett meg Jó-
zsef Attiláról, a kerület leghíresebb szülöttéről. A József Attila  
Emlékhely főként fiatalokat megszólító programjai mellett a Kálvin 
téri aluljáróban, a „Költészet vásárán” szavalatok és verses-zenés 
produkciók várták az érdeklődőket. A koncertek végeztével a vers-
megzenésítők a Ráday utca éttermeit, kávézóit járták végig, hogy ott 
folytassák a zenélést. 

A József Attila-lakótelepi megemlékezésen a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai adtak műsort, majd a megjelentek 
megkoszorúzták a költő emlékművét.

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben az iskolásoknak kiírt 
versillusztrációs pályázat legjobb alkotásaiból összeállított kiállítás 
megnyitója várta az érdeklődőket.

A Pinceszínház sem maradhatott ki a Költészet Napja eseményeiből:  
a teátrumban izgalmas pódiumbeszélgetés zajlott József Attila halálának 
körülményeiről. 

A rendezvénysorozat este – a Patrona Hungariae Katolikus Iskola-
központban – gálaműsorral folytatódott, amelyen átadták Ferencváros 
József Attila díját. Az elismerést 2016-ban Vincze Angéla festőművész, 
művésztanár kapta Ferencvárosban 27 éve kifejtett tevékenységéért. 
A gála a Misztrál együttes koncertjével zárult, végül a résztvevők  
a Bakáts térre vonultak, ahol gyertyákkal a kézben közösen elszavalták 
A Dunánál című vers egy részletét.

A Költészet Napjához kapcsolódóan április első hétvégéjén a Dési 
Huber István Művelődési Házban rendezték meg a második József 
Attila Vers-dal Fesztivált. A rendezvényen zenei produkciók, műhely-
munka, költői est és gálaműsor volt a program.

A kikeletet ünnepelték 
Harmadik alkalommal rendezték meg a Haller parkban április 30-án 
a Ferencvárosi Tavaszünnepet. Az FMK által szervezett egész napos 
fesztivál programjában gyerekkoncertek, népzene, operett- és musical-
részletek szerepeltek, majd Vásáry André, MC/DC és Keresztes Ildikó 
fellépésével folytatódott az esemény. A színes, változatos programokat 
kínáló Tavaszünnep egy fergeteges Charlie-koncerttel zárult.

nemzetiségi ízek, táncok
A zene, tánc és gasztronómia terén mutatkoztak be a Ferencvárosban 
élő nemzetiségek az FMK színháztermében tartott VIII. Nemzetiségi 
Kavalkádon május 14-én. A görög, német, szlovák, roma, ukrán és 
román kultúrát folklórprogramokon és ételkóstoláson keresztül ismer-
hette meg a kerületi közönség.

Fesztiváloztak a reformátusok
Május utolsó hétvégéjén rendezték meg a 13. Református Zenei 
Fesztivált Ferencvárosban. A nagyszínpadi fellépők közt szerepelt 

Kultúra
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a Muzsikás, a Misztrál, a Keep Floyding, a 
Djabe, Pál	István	Szalonna és Bandája, va-
lamint az Ismerős Arcok. Kísérőprogram-
ként zsoltáros fáklyás menet, kórustalálko-
zó, nyitott templom program, ünnepi zenés  
istentisztelet, 500 fős, nemzetkö-
zi  Ökumenikus Fesztiválkórus,  
valamint a II. Országos Papgyerek Találkozó 
segített erősíteni az esemény látogatóinak hitét, 
összetartozását. 

Éjszaka a múzeumban
A Múzeumok Éjszakáján, június 25-én Ferenc-
város Önkormányzata a József Attila Emlékhe-
lyen várta a kultúra szerelmeseit. A délutántól 
késő estig tartó rendezvényen volt verskoncert, 
improvizációs játék, rendhagyó József Attila 
Irodalmi Szalon, Slam Poetry és közös sza-
valás Varró Danival. A fő attrakciót pedig a 
Sebő együttes és Jordán Tamás színművész 
közös zenés irodalmi estje jelentette. Az est 
egyik csúcspontjaként – József Attila Szólt az 
ember című verse ihletése alapján – körtefát 
ültettek az emlékhely udvarán. A Múzeumok 
Éjszakája ferencvárosi eseményén tiszteletét 
tette Éric	Fournier, Franciaország budapesti 
nagykövete is. 

Bakáts Feszt
Több ezren látogattak ki a Bakáts téren  
augusztus 25–28. között megrendezett Bakáts 
Fesztre, Ferencváros legújabb és legnagyobb 
fesztiváljára. A négynapos rendezvénysoro-
zat a Carmina Burana előadásával kezdődött. 
A második napon az abszurd humor kedve-
lői Laár	András műsorát láthatták, majd a 
Talamba ütőegyüttes koncertje következett. 
Este a Magyar Állami Népi Együttes mutatta 
be a Keleti-Kárpátokban és a Kárpátalján élő 
népek sokszínű kultúráját. Szombat délelőtt 
meseelőadás várta a gyermekeket, majd 13 
csapat részvételével megkezdődött a IV. Fe-
rencvárosi Lecsófőző Bajnokság és Lecsókós-
toló. Kora este Berecz András lépett színpadra, 
hogy meséivel, tréfáival szórakoztassa a néző-
ket. Ezt követően a balkáni népzene világszín-
vonalú hazai képviselője, a Söndörgő zenekar 
varázsolta el a Bakáts Feszt közönségét. A 
Kállay Gáborné alplolgármester által meg-
álmodott programsorozat fináléja a vasárnap 
esti Operagála volt. Az esemény négy napján 
a Jazz színpad is izgalmas koncertekkel várta a 
műfaj kedvelőit, a Bakáts utcában berendezett 
„Borutcában” pedig kiváló borokat, pálinká-
kat, édességeket és sajtkülönlegességeket kí-
náltak a fesztivál teljes ideje alatt.

Színes program a József  
Attila-lakótelepen
Vidám családi hétvégére invitálták a kerület 
lakóit szeptember 9-én és 10-én a Lakótelepi 

Mulatság alkalmából. A rendezvény pénte-
ken az óvodások sportdélutánjával kezdődött, 
majd a Makám gyermekkoncertjét és a Dixie 
Kings of Hungary fellépését hallgathatták meg  
az érdeklődők. Szombaton a Mydros zenekar 
előadása szórakoztatta a közönséget, és meg-
rendezték a hagyományos Lakótelep Legjobb 
Sütije versenyt is. Zárásként Magyarország 
legismertebb reggae zenekara, a Ladánybene 
27 adott koncertet.

Sport, főzés, mese és zene
Harmadik alkalommal szerveztek Szüreti 
Mulatságot szeptember 17-én a MÁV-Aszó-
di telepen. A közösségépítő rendezvényen  
az Aranyszamár Színház gyermekelőadása, 
Horváth	Gyula	és népi zenekara, valamint  
MC/DC rapkoncertje szórakoztatta a környék 
lakóit. A színpadi programok mellett ételkós-
tolóval egybekötött főzőversenyt hirdettek  
a helyi közösség csapatai számára, a gyerekek 
részére pedig ugrálóvár, csocsó és pingpong-
asztal állt rendelkezésre.

Idősek és Zene Világnapja 
Nagyszabású rendezvénysorozattal tisztelgett 
az idősek és a zene előtt az önkormányzat 
szeptember 26. és október 2. között. A prog-
ramsorozat ünnepi főelőadása, Haydn Harmó-
nia miséje a Szent Vince-plébániatemplomban 
csendült fel. 

Mesenap új helyszínen
A korábbiaktól eltérően 2016-ban nem a Hal-
ler, hanem a Kerekerdő parkban rendezték 
meg a Mesenapot, amelyen minividámparkkal, 
gyermekkoncertekkel és bábszínházzal várták 
a kicsiket. A színpadon népszerű zenekarok és 
gyerekszínházak váltották egymást, a nap fő 
attrakcióját Gryllus	Vilmos vidám koncertje 
jelentette. Az önkormányzat szándéka szerint 
a jövőben a gyerekrendezvények fő szabadtéri 
helyszíne a Kerekerdő park lesz.

Magyar Festészet napja
2002 óta Szent Lukács, a festők és orvosok 
védőszentjének napján, október 18-án ünne-
peljük a Magyar Festészet Napját. Tavaly – 
új kezdeményezésként – festőperformanszot 
rendeztek a Kálvin téren a Képző- és Iparmű-
vészeti Szakközépiskola, valamint a Jaschik 
Álmos Művészeti Szakközépiskola diákjai és 
tanárai közreműködésével. 

1956 emlékére
Ferencváros Önkormányzata nagyszabású 
rendezvénysorozatot szervezett az ‘56-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából, hiszen a IX. kerületnek a hat év-
tizeddel ezelőtti eseményekben is kiemelkedő 
szerepe volt. 
•	Irodalmi talk-show és pódiumbeszélgetés-so-

rozat a Pinceszínházban történészek, szemta-

núk, írók, színművészek közreműködésével.
•	Ferencváros a forradalomban elnevezésű 

mobilapplikáció, amely az 1956-os esemé-
nyek helyszíneire kalauzol el. Használatához 
az alkalmazásboltból töltse le a GUIDE@
HAND Budapest applikációt iOS vagy 
android telefonjára!
•	„Ferencváros ‘56 Díj” alapítása és ünnepé-

lyes átadása.
•	Ferencvárosi Ádámok és Évák ‘56 – iskola-

színházi előadás.
•	Ferencváros ‘56 – Ferencváros a forradalom-

ban, ahogy szüleink, nagyszüleink megélték 
címmel könyv született, amely interjúkat 
tartalmaz az 1956-os események átélőivel, 
részeseivel.
•	Emlékművet állítottak a Tompa utcai felke-

lők tiszteletére a Tompa utca 10. szám előtt.
•	Forradalmi pillanatok – utcai performansz a 

Turay Ida Színház társulatának előadásában, 
mely fegyverropogással, ágyúlövések zajával 
és korabeli járművekkel idézte meg az ‘56-os 
Bakáts tér hangulatát.
•	A MÚOSZ Karikatúraművészeti Szakosz-

tálya „1956 a karikatúrában” címmel kiál-
lítást rendezett a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben.
•	Versszínház Tallián Mariann és Lázár	Balázs 

közreműködésével.

Pinceszínház 
Az önkormányzat által fenntartott Tö-
rök Pál utcai teátrum ma közösségformáló  
térként, identitásképző erőként definiálja 
magát Ferencvárosban; részt vesz a kerületi 
programokban, iskolaszínházi előadásokat, 
drámafoglalkozásokat, felolvasó- és vers-
színházi sorozatot, valamint „börtönszínházi” 
projektet is megvalósít, miközben színes és 
sokoldalú repertoárján tart világirodalmi és 
magyar klasszikus, illetve kortárs műveket, 
gyerekdarabokat. 

Egyéb kulturális programok
2016-ban a nagyrendezvények mellett ren-
geteg egyéb kulturális csemege is várta  
a ferencvárosiakat. A Pincegaléria, a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyűjtemény vagy az FMK 
Folyosógalériája neves képzőművészek alko-
tásait állította ki, míg a József Attila Irodalmi 
Szalon ismert és közkedvelt írókat, költőket 
látott vendégül.

A legkisebbeket június végétől augusztus 
közepéig minden szerdán a József Attila-la-
kótelepi Nagyjátszótérre, csütörtökönként 
pedig a középső-ferencvárosi Kerekerdő 
parkba várták. Az FMK programsorozatában 
gyermekszínházi előadásokkal és kézműves 
foglalkozásokkal szórakoztatták a városban 
vakációzó csemetéket.
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Ferencváros Önkormányzata kiemelten kezeli az ifjúság ügyét, ezt 
bizonyítja szociális juttatásainak számos eleme, közte az országos 
szinten is kiemelkedő oktatási támogatás, mely ingyen tankönyvet 
biztosít minden IX. kerületi általános és középiskolás, valamint 
taneszközcsomagot az 1–8. osztályos tanulók részére. Ezen felül  
a „deák” Közalapítvány különféle ösztöndíjakat hirdet nehéz sorsú 
diákoknak, illetve a kerület 2016-ban is csatlakozott a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az elköte-
lezettség melletti további példa a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
létrehozása, amely az átadása óta eltelt egy év alatt kinőtte kereteit, 
ezért az önkormányzat – alapterületi és programkínálati szinten 
is – a bővítésében gondolkodik. Kiemelendő még, hogy 2016-ban 
megújították Ferencváros Ifjúsági Koncepcióját, a programok meg-
valósításához pedig külön költségvetési sort rendeltek. Megemlítendő 
továbbá, hogy Ferencváros Önkormányzata néhány esztendeje az 
iskolákkal közösen ünnepli nemzeti ünnepeinket, a hagyományt a 
jövőben is szeretnék folytatni.

Új ifjúsági polgármestert választottak
A 20 általános és középiskola, valamint a H52 Ifjúsági Iroda rész-
vételével ősszel lezajlott választás eredményeként megalakult  
a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 
harmadik, 47 tagú képviselő-testülete. Ferencváros új ifjúsági polgár-
mesterének Koch	Katát, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 
tanulóját választották meg. Beiktatási beszédében elmondta: reméli, 
hogy a családjából hozott nyitottsággal, a cserkészségben szerzett 
emberszeretetével, valamint a Patronában tanult értéktisztelettel 
hasznára tud lenni a fiatalságnak. Célja, hogy a FEGYIÖK eddigi 
munkáját alapul véve, de új utakat is keresve folytassa a közösség 
építését. Kata köszönetet mondott Ferencváros Önkormányzatának 
is, amiért ad a tanulók véleményére és figyelembe veszi igényeiket. 
A középiskolai alpolgármester Bregyán	Sára, az általános iskolai 
alpolgármester Répa	Radakund	lett.

Ferencvárosi ádámok és Évák
Különleges színházi élmény részesei lehettek a kerületben élők  
a Magyar Kultúra Napján, mikor is 10 ferencvárosi oktatási intézmény 
mintegy 150 diákja adta elő Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő 
költeményét az FMK nagyszínpadán. A projekt során a művet 10  
dramaturgiai egységre bontották, az előadás egyes jeleneteire a  
tanulók és a felkészítő pedagógusok szabadidejükben, saját intézmé-
nyükben készültek. A szakmai munkát Lázár	Balázs, a Pinceszínház 

irodalmi referense koordinálta. A január 22-i bemutatót további két 
telt házas előadás követte.

Az iskolaszínházi program részeként októberben az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc ferencvárosi eseményeit vitték színre a Bakáts 
Téri Ének-Zenei Általános Iskola, a Weöres Sándor Gimnázium, 
valamint a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium tanulói. A 
darabban az ‘56-os ifjak élettörténete a ma diákjainak szemüvegén 
keresztül elevenedett meg. Az öt előadást – a januári János vitézhez 
hasonlóan – közel ezer néző tekintette meg az FMK-ban.

Sportosan buliztak a fiatalok
A FEGYIÖK negyedik éve rendezi meg a Dzsembuli elnevezésű 
éjszakai sporteseményt, amely a péntek esti „elhajlás” hasznos alter-
natívájaként hirdeti magát. A rendezvény fontos célja, hogy értelmes 
és szórakoztató programokat kínáljon a fiataloknak a számítógépezés 
vagy a diszkózás helyett. 2016-ban a Közgazdasági Politechnikum tor-
natermében tartották a rendezvényt, amelyen kosárlabdában mérhették 
össze ügyességüket ferencvárosi gimnáziumok, szakközépiskolák, 
civil és egyházi intézmények csapatai.

Szórakozni tanított a Feri Feszt
A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódva negyedik alkalommal 
rendezték meg a Feri Feszt Prevenciós Napot és Diákmunkabörzét az 
FMK-ban. A FEGYIÖK rendezvényén a kerület diákjai nyári mun-
kalehetőségeket kaptak és a biztonságos szórakozásról is tanulhattak. 

Fesztivált szerveztek a tanulók
Szeptemberben a Haller Camping területén rendezték meg a 
FEGYIÖK szabadtéri buliját, az Ifi Fesztet. Az esemény prog-
ramsorát teljes egészében a diákok találták ki és szervezték 
le, az önkormányzat az anyagi hátteret biztosította számukra.  
A negyedik alkalommal megtartott diákfesztiválon a kerületi iskolák 
tehetséges fiataljai mutatkoztak be, Puskás	Peti és Caramel adott 
koncertet, továbbá bográcsfőző verseny is színesítette a rendezvényt.

Pályaválasztási Börze 
A negyedik alkalommal megrendezett Pályaválasztási Börzén negy-
ven köznevelési intézmény, valamint öt pályaválasztási és pszicholó-
giai tanácsadással foglalkozó szakmai szervezet jelent meg a Patonyi 
László Sportcsarnokban október 5-én. A kiállítók kiválasztásánál a 
minél színesebb paletta volt a cél, de szempont volt az is, hogy a IX. 
kerületiek mellett a vonzáskörzetben található, könnyen megközelít-

Ifjúság
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hető olyan iskolák is megjelenjenek, amelyek 
profilja egyedi, és amely nincs Ferencváros-
ban. 2016-ban az előző évinél több nyolcadi-
kost invitálták a börzére: a teljes belső-pesti 
tankerületi központ (V., VI., VII., VIII. és 
IX. kerület) intézményeiből érkeztek diákok.

Egyetemek bekapcsolása  
a kerület életébe
Ferencváros nagyon jó kapcsolatot ápol  
a területén található közel 30 általános és kö-

zépiskolával, a városvezetés azonban igyek-
szik stratégiai megállapodásokat kialakítani 
a kerületben működő számos egyetemmel, 
főiskolával is. Ennek első lépéseként az 
önkormányzat március 30-án a Budapesti 
Corvinus Egyetem negyvennégy olyan har-
madéves szociológia szakos hallgatóját látta 
vendégül, akik Ferencvárost választották ku-
tatásuk terepéül. 

A legjelentősebb projekt a Corvinus Gazdál-
kodástudományi Kar Marketing és Média 
Intézeten belül működő Turizmus Központ 
tanáraival és hallgatóival valósult meg, akik 
fél éven keresztül kutatták a kerület lakói-
nak szabadidős szokásait, illetve fejlesztési 
javaslatokat tettek Ferencváros Kulturális 
Koncepciójához kapcsolódóan.

Hasonló együttműködés alakult ki az ELTE 
PPK andragógia és művelődésszervező sza-
kos hallgatóival is.

Barangolás a komolyzene  
világában
A zenei műveltség fejlesztése, kialakítá-
sa érdekében az önkormányzat támoga-
tásával január és április között 4 iskola 
nagyjából 300 tanulója részvételével foly-
tatódott a Filmharmónia Magyarország 
ifjúsági sorozata, melynek részeként rend-
hagyó ének-zene órákat biztosítottak a 
programra jelentkező intézmények számára. 
Szeptembertől decemberig pedig a Moltopera 
Társulat foglalkozásai kalauzoltak el  
az opera világába közel 500 ferencvárosi 
általános és középiskolást.

Összetartozunk
Ferencváros tavaly negyedszer rendezett 
megemlékezést a Nemzeti Összetartozás 
Napján, amelyre határon túli testvérvárosait 
is meghívta. A történelmi Magyarország te-
rületéről származó tíz magyar népdalt a fe-
rencvárosi és testvérvárosi tanulókból álló 
kórus énekelte el az FMK-ban, 
majd a Magyar Nyelvért díjak 
átadását tartották meg. Június 
4-én, a Bakáts téren 2014-ben 
elültetett Összetartozás Fáját 
Ferencváros polgármestere 
és a testvérvárosok vezetői-
ből álló delegációk közösen 
locsolták meg az otthonról 
hozott vízzel (képünkön). A 
látogatás egy sétával zárult, 
melyen Gönczi	Ambrus a Jó-
zsef Attila Emlékhelyre kala-
uzolta el a vendégeket.

Az Ádám Jenő Zeneiskolá-
ban júniusban rendezték meg a XVIII. Or-
szágos Vonós és Zongora Mesterkurzust. A 
kerület testvérvárosaiból is lehetőség nyílt 
3 diáknak és 1 kísérő tanárnak a kurzuson 
való térítésmentes részvételre. A határon 
túli tehetségek meghívását a zeneiskola ala-
pítványának pályázati támogatása, valamint 
Ferencváros Önkormányzatának anyagi 
hozzájárulása biztosította.

Tizenkilencedik alkalommal látta vendégül 
Ferencváros Önkormányzata testvérvárosai 
diákcsoportjait a balatonlellei ifjúsági tá-
borban. A gyerekek egy hetet tölthettek el 
az önkormányzat üdülőjében, ahol ferenc-
városi fiatalokkal is megismerkedhettek.

Testvérvárosunkból, Beregszászról érkez-
tek tanulók Ferencvárosba, hogy megismer-
jék a Leövey Klára Gimnáziumban néhány 
éve átadott modern természettudományos 
laboratóriumot. A Genius Alapítvány segít-
ségével Kárpátaljáról érkezett gimnazisták 
kísérletekkel színesített fizika-, kémia- és 
biológia-előadásokon vehettek részt. A nap 
végén a határon túli magyar fiatalok a Nem-

zeti Színházban megtekintették a Körhinta 
című előadást, majd másnap visszautaztak 
Beregszászra.

250 ezer forint támogatást kapott Ferenc-
várostól Beregszász szociális konyhája  
a mélyszegénységben élők ellátásához, 

szeptemberben pedig a képvise-
lő-testület 10 millió forintot szava-
zott meg a Beregszsász-Végvárdói 
Perényi Zsigmond rekreációs és 
turisztikai tábor létrehozásának 
dotálására. Ferencváros Önkor-
mányzata ezen felül támogat-
ta Beregszász és Királyhelmec  
városnapjainak megrendezését 
is. Királyhelmecen a Garabon-
ciás Együttes műsora képviselte  
a IX. kerületet.

A FERUPE december 5-én 
tartotta hagyományos Mikulás- 
napi ünnepségét, melyre vajdasági 

testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról is 
érkezett egy diákcsoport. Ők a ferencvárosi 
gyerekek által hozott ajándékkönyvekkel 
térhettek haza, amelyekben az ajándékozók 
elérhetőséget, üzenetet hagytak. Így akár az 
interneten keresztül is felvehetik egymással 
a kapcsolatot, új barátságok születhetnek, 
melyek erősítik a nemzeti összetartozást.



Évente duplázódó 
létszámmal a teljesség felé 
A 2012-ben indult, 60 év feletti ferencváro-
siakat megszólító, „A teljesség felé” elneve-
zésű programok 2016-ban is töretlen népsze-
rűségnek örvendtek. A 2015-ös esztendőhöz 
képest egyharmaddal nőtt a programtípu-
sok száma, a rendezvényeken pedig közel 
kétszer többen vettek részt: a megjelentek 
száma meghaladta a 20 ezret. Az érdeklődők 
közel 40 féle – heti, kétheti, havi rendszeres-
ségű – programtípus közül választhattak, és 
több mint ezer eseményen lehettek jelen. A 
szervezők számára azonban továbbra is az 
a legfontosabb szempont, hogy a résztvevők 
maguk irányítsák a programokat: egyrészt 
azzal, hogy folyamatosan várják visszajel-
zéseiket, ötleteiket, kívánságaikat, másrészt 
pedig önkéntesek aktív bevonásával. Fontos 
eredmény az is, hogy immár 21 helyszínen, 
24 megvalósító partnerrel együtt haladnak 
a teljesség felé. 

Kultúra
A kultúra iránt érdeklődőket 2016-ban is 
színházi előadások, komoly- és népzenei 
koncertek, könnyűzenei programok, nép-
dalkör, író-olvasó találkozók, irodalmi elő-
adások, valamint filmvetítéssel egybekötött 
beszélgetések várták. A Filmklubon Lukáts 
Andorral, Koós Jánossal, Sós Ágnes rende-
zővel, a Szó és ember beszélgetéssorozaton 
pedig többek közt Mezey Katalinnal, Topol-
csányi Laurával, Détár Enikővel, Xantus 
Barbarával, Szurdi Miklóssal találkozhattak 
a résztvevők. A színházi előadások továbbra 
is telt házasak. A könnyebb műfaj kedvelői 
is megtalálhatták a számukra kedves elfog-

laltságot: a táncdal-délutánokon Endrődi 
Éva, Tóth Éva, Leblanc Győző, Berentei Pé-
ter és Solymos Tóni lépett fel. A helytörténeti 
témájú események sora a séták és vetélkedők 
mellett helytörténeti szemináriummal is gaz-
dagodott. A 2014-ben kiadott „Ferencvárosi 
életutak” című könyv példáján kiindulva új, 
személyes emlékeken alapuló mű jelent meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére, Ferencváros 1956 címmel. 
Egészségmegőrző és -javító programok, 
sport
A már hagyományosnak mondható, nagy 
népszerűségnek örvendő, telt házas prog-
ramok – vízitorna, gyógytorna, szűrések, 
orvosi tanácsadások, jóga, meridiántorna, 
természetjárás, nordic walking – mellett 
2016-ban számos új elem is megjelent. Tö-
rődjön többet egészségével! címmel orvosi 
előadássorozat indult, tavasszal pedig 10 
alkalmas tánctanfolyamra iratkozhattak be 
a ritmusok kedvelői, akik végül annyira 
megszerették a foglalkozásokat, hogy az 
oktatás táncklubként folytatódott, melyhez 
továbbra is bárki csatlakozhat. Az elméjük 
megmozgatására vágyókat sakk-klub várta.

Képzések, tanácsadások
Ferencvárosban immár harmadik éve gya-
rapíthatják számítógépes, internetes isme-
reteiket a 60 év felettiek. A 2014 őszén 2 
csoporttal induló képzés ma már 6 cso-
portban – iskolákban, fiatalok bevonásá-
val – zajlik, így az eltelt időszakban közel 
400 fő gazdagíthatta tudását. 2016-ban az 
Ericsson Magyarország Kft. önkéntesei is 
bekapcsolódtak a képzésbe. A kurzusokkal 
és az önkormányzati honlapon fellelhető 
idősügyi programok folyamatos hirdetésével 

sikerült elérni, hogy a ferencvárosi 60 év 
felettiek gyakrabban használják az inter-
netet az eseményekről való tájékozódásra, 
mint az országos átlag. Erre világított rá a 
Corvinus Egyetem által végzett szabadidő-
használati szokásokat vizsgáló kutatás is, 
amelyen meglepő módon az az eredmény 
jött ki, hogy Ferencvárosban az idősebb kor-
osztály használja legnagyobb arányban az 
önkormányzati honlapot ilyen céllal (több 
mint egyharmaduk). 

Népszerűek a nyelvtanfolyamok is, az 
angolképzés 2013-ban 2 csoporttal indult, 
jelenleg 3 szinten (kezdő, középhaladó, ha-
ladó), 4 helyszínen, 5 kurzuson sajátíthat-
ják el az angol nyelv rejtelmeit a hallgatók. 
A német nyelv is kedvelt a kerületi idősko-
rúak körében, a kezdő tanfolyamon, illetve 
a társalgási klubon hétről hétre sokan ülnek 
ismét iskolapadba.

2016-ban azonban a Mindentudás Akadé-
miájának kínálati palettája bővült leginkább. 
Az előadássorozat részeként többek között 
Monspart Saroltát, Kriston Andreát, Por-
tisch Lajost, Zacher Gábort, Papp Lajost 
és Nógrádi Györgyöt hallgathatták meg. Az 
érdeklődők megismerkedhettek a papírmasé-
készítés titkaival és a preparálás mestersé-
gével is. Az egyes témákban való alaposabb 
elmélyülés érdekében szemináriumsorozat 
is indult: Németh Lajos a meteorológia 
rejtelmeibe vezetett be, Gönczi Ambrus 
Ferencváros helytörténeti érdekességeiről 
mesélt, Horváth Edit pedig az európai ki-
rályi családok, illetve a közel- és távol-ke-
leti iszlám országok életébe kalauzolt el. 
Nagy érdeklődés övezte a kerületi egyházak 
vezetőinek segítségével megvalósult egy-
háztörténeti szeminárium prezentációit is, 
melyeken az egyes egyházak, felekezetek 
kialakulásával, történelmi érdekességeivel, 
helyi sajátosságaival ismerkedhettek meg. 
Közkívánatra az előadássorozat 2017-ben a 
IX. kerületi templomok, imahelyek látoga-
tásával folytatódik.

Az önkéntesek által tartott festőszakkör és 
kisállatbarát-klub is sikeresen működött az 
elmúlt esztendőben.
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„A teljesség felé” rendezvényeiről az 
érdeklődők folyamatosan értesülhetnek 
az évente több alkalommal megjelenő, 
postai úton kézbesített programnaptárak-
ból, a Ferencváros újságból, az önkor-
mányzat honlapjának eseménynaptárából 
(www.ferencvaros.hu), illetve a 9.tv „A 
teljesség felé” című műsorából. Továbbá, 
aki igényli, heti rendszerességű e-mailes 
tájékoztatást is kap az eseményekről. Az 
észrevételeket, kívánságokat továbbra is 
várják az idosugy@ferencvaros.hu címre.



Foci Farsang 
Hagyományteremtő szándékkal rendezték 
meg február 21-én a Vendel Sportcsarnok-
ban a Ferencváros Önkormányzata által élet-
re hívott Foci Farsangot, melyre a kerület 
labdarúgást kedvelő fiataljait várták. Az első 
ízben megtartott eseményre négy korcso-
portban 4-4 csapatot hívtak meg.

Nőnapi Sportvarázs 
Ferencváros Önkormányzata március 6-án a 
Vendel Sportcsarnokba várta a kerület mo-
zogni vágyó hölgyeit, akik számára szakkép-
zett edzők és oktatók nyújtottak különféle 
testedzési, sportolási lehetőségeket. A prog-
ram részeként az érdeklődők életvitellel, 
mozgással, táplálkozással kapcsolatos ta-
nácsadáson vehettek részt, melyet dietetikus 
szakember, illetve Monspart Sarolta tájfutó-
világbajnok tartott.

Kosártorna középiskolásoknak
3-3 elleni félpályás kosárlabdatornára hívták 
a szervezők a ferencvárosi középiskolások 
3+1 fős csapatait április 2-án és november 
26-án a Vendel Sportcsarnokba. A rendez-
vény kiegészítő programjaként büntetődobó-
versenyt is szerveztek. 

Gátfutás a Gát utcában 
Április 11-én, József Attila születésének 111. 
évfordulóján gátfutást szerveztek a kerü-
let tanulói számára. A sport és az irodalom 
összekapcsolásaként a diákoknak fizikai és 

szellemi „gátakat” egyaránt le kellett győz-
niük. A váltófutáson 11 oktatási intézmény-
ből 3 korcsoportban 16 csapat vett részt, 
csapatonként 11 fővel.

Sportkonferencia 
A több IX. kerületi helyszínt is magába fog-
laló 2024-es olimpia és paralimpia esetleges 
megrendezésének hatásai, valamint a di-
áksport, a testnevelés és az esélyegyenlő-
ség jelene és jövője voltak a témái annak a 
sportkonferenciának, amelyet április 18-án 
tartottak a Polgármesteri Hivatalban. Az 
előadók ismert sportolók és sportszakem-
berek voltak. Az esemény végén átadták a 
Ferencváros Sportjáért díjat, melyet 2016-
ban Kű Lajos, az FTC egykori válogatott 
labdarúgója vehetett át.

Street workout 
A III. Ferencvárosi Tavaszünnepen, ápri-
lis 30-án újabb szabadtéri fitneszeszközt 
adtak át a Haller parkban. Az ünnepélyes 
eseményen Kállay Gáborné alpolgármester 
elmondta, azzal a szándékkal telepítették ide 
a street workout eszközt, hogy ameddig a 
gyerekek a játszótéren játszanak, a szülők-
nek is biztosítsanak testedzési lehetőséget. 
Hasonló eszközökkel gyarapodott Ferenc-
város a megújult, szeptemberben átadott 
Nehru parton is.

Nyári tábor 
Ferencváros hagyományteremtő szándékkal 
tavaly júliusban rendezte meg először két-
szer egyhetes napközis sporttáborát azoknak 
a kerületi diákoknak, akiknek fontos a moz-
gás, ám a költséges sporttáborokat nem tud-
ják megfizetni. A fiatalok számos sportágat 
űzhettek a Vendel Sportcsarnokban, úszni 
pedig a Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodájába jártak. Az ingyenes táborban 2-3 
pedagógus foglalkozott 20-25 diákkal, akik 

a turnusok végén be is mutatták a tanultakat. 
A gyerekek kézműves foglalkozásokkal is 
elfoglalhatták magukat. 

Extrém lehetőségek 
Különleges sportprogramot biztosított az 
önkormányzat négyszáz ferencvárosi diák 
számára szeptember 16-án. Az első Tanév-
nyitó Extrém Sportnap célja az volt, hogy 
minél több gyermek próbálhassa ki magát 
és a nem mindennapi sportágakat, ezért a 
résztvevőket iskolaidőben, szervezett for-
mában várták a Markusovszky téren. 

Emlékfutás 1956 
Váltófutást rendeztek az ‘56-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója tiszteleté-
re október 24-én a Nyúldombon. Az 1956 
méteres távot az általános iskolák 6, a kö-
zépiskolák csapatai pedig 4 fős váltóval 
teljesítették. 

Az urakra is gondoltak 
A nemzetközi férfinap alkalmából – novem-
ber 19-én – második alkalommal szervezett 
IX. kerületi fiúknak, férfiaknak sportnapot 
Ferencváros Önkormányzata a Vendel Sport-
csarnokban. A résztvevők kipróbálhatták a 
teqballt, az országútikerékpár-szimulátort, 
az élő csocsót és a funkcionális tréninget. 
E mellett sakkozásra és asztaliteniszezésre 
is lehetőség nyílt.  

Advent a testmozgás jegyében 
Ferencváros Önkormányzata december 10-
én sportnappal kedveskedett a IX. kerületi 
családoknak a Vendel Sportcsarnokban. 
Az ugrálóvár, illetve óriáscsúszda mellett 
az élő csocsót és mászófalat is elhozták a 
rendezvényre, amelyen Kozma Zsuzsanna 
fitneszbajnok Fitt-móka foglalkozást tar-
tott. A mediballt Erdei Zoltán mutatta be. 
A családi eseményen kézműves foglalkozást 
is biztosítottak az érdeklődők számára, akik 
kisebb ajándékokat készíthettek, melyeket 
haza is vihettek. 

Mozgás a szabadban
Ferencváros Önkormányzata május, június 
és szeptember hónapban heti két alkalom-
mal, szakemberek bevonásával, szabadtéri 
edzéseket biztosított a kerület lakóinak a 
Haller parkban és a József Attila-lakótelepi 
Nyúldombon. 

Nyitott tornatermek
A kerület 2016-ban is megnyitotta több tor-
natermét a ferencvárosiak előtt. Az ingyenes, 
szakemberek által vezetett egészségmeg-
őrző, illetve önvédelmi foglalkozásokat a 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázi-
umban, a Vendel Sportcsarnokban, valamint 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnáziumban tartották.
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2016-ban az önkormányzat által 
a lakosság számára biztosított 
ingyenes szabadidős-programok 
között jelentősen megnöveke-
dett a sporttevékenységek szá-
ma. A hagyományos rendezvények 
mellett számos új, népszerű elem 
is megjelent a palettán. A speciáli-
san a 60 év felettieknek szervezett 
sportesemények „A teljesség felé” 
idősügyi program részeként való-
sultak meg.



OtthOn, várOs: FerencvárosFerencváros 201612

Új rendőrkapitánya van a kerületnek
Szeptember 1-jétől Ámán András r. alezredest bízták meg a ferenc-
városi rendőrkapitányság vezetésével, miután az előző kapitányt, 
Fuxreiter Róbert r. alezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 
helyezték át vezető beosztásba. Ámán András Bács-Kiskun megyé-
ben kezdte rendőri pályáját, 1997 óta tagja a hivatásos állománynak. 
Végigjárta a ranglétrát: vizsgálóként, fővizsgálóként, alosztályveze-
tőként, majd osztályvezetőként és kapitányságvezető-helyettesként 
látott el feladatokat különböző rendőrkapitányságokon. Ferencváros 
előtt a XII. kerület bűnügyi vezetője és kapitányságvezető-helyet-
tese volt. Az új rendőrkapitány egy dinamikus, a bűncselekmények 
megelőzésére fókuszáló, nem pedig azok után loholó kapitányságot 
kíván megvalósítani.

Kerékpár-regisztrációs rendszer Ferencvárosban
A rendőrség igyekszik mindent megtenni a kerékpárlopások számá-
nak mérséklődéséért, valamint azért, hogy a tulajdonosok vissza-
kaphassák ellopott biciklijüket. Mivel számos megtalált kerékpár 

esetén a sértettről nem rendelkeznek 
információval, csökken annak esélye, 
hogy a bicikli visszakerülhessen jo-
gos tulajdonosához. Az önkormányzat 
anyagi támogatásának, valamint egy 
technikai fejlesztésnek köszönhetően 
május 5-étől már a IX. kerületi rend-
őrkapitányságon is működik az úgyne-
vezett kerékpár-regisztrációs rendszer. 
Ennek lényege, hogy a körzeti megbí-
zottak sorszámozott matricával, igény 
szerint gravírozással és szabad szem-
mel láthatatlan tintájú UV-tollal megje-
lölik a tulajdonos által hozzájuk bevitt 
biciklit, fényképfelvételeket készítenek 
róla, majd az adatokat rögzítik a rend-
őrség rendszerében. A művelet során 
– amely bő negyedórát vesz igénybe 
– a rendőrök leellenőrzik a kerékpár 
tulajának személyazonosságát, illetve 

utánanéznek, hogy a kétkerekűt nem kőrözik-e. Ha mindent rendben 
találtak, valamely nem cserélhető alkatrészt – praktikusan a vázat – 
ellátják az egyedi azonosító jelölésekkel. Mindeközben kitöltenek 
egy regisztrációs lapot, amelyen szerepel a bicikli „személyleírása” 
és azonosító száma, valamint a tulajdonos neve, elérhetősége. A 
regisztráció által csökkenthető a bűncselekmények száma, eredmé-
nyesebbé válhat a biciklilopásra szakosodott hálózatok felderítése 
és növelhető a vagyonmegtérülés.

Közfoglalkoztatás
Tovább-bővült az eszközpark
Tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Ferencvárosi 
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE), amely 
egyszersmind az ország legnagyobb hajléktalan-közfoglalkoztatója 
is. Az önkormányzati cég Gubacsi úti telephelyén december 14-én 
adta át a Belügyminisztérium támogatásával megvalósult 70 millió 
forint értékű gépparkfejlesztést Pogácsás Tibor, a Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkára, Bácskai János polgármester és 
Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója. A Ferencvárosi Hajléktalan-
közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram IV. üteme 2016 márci-
usában indult el 14 millió forint önkormányzati önrész mellett több 
mint 223 millió forint belügyminisztériumi támogatással, amelyből 
az eszközbeszerzés mellett közel 130 fedélnélküli munkához jutá-
sát is megvalósították. Az értékteremtés folytatásaként ezúttal is a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztéseket hajtott végre a társaság, 
hiszen a tavaly átadott berendezések szervesen kapcsolódnak a 
mintaprogram II.–III. ütemében megvásárolt gépek munkafolya-
mataihoz. A 2016-ban megvalósított beruházásnak köszönhetően 

a kerületben képződő növényi hulladék az eddigi idő töredéke 
alatt komposztálható, ezáltal pedig mind a kerület lakói, mind a 
közterületi virágágyások saját gyártású virágföldhöz juthatnak. A 
FESZOFE példaértékű mintaprogramját alapul véve az országban 
már 30 helyen folytatnak hasonló hajléktalan-közfoglalkoztatást.

Ismét kiállított a FESZOFE
A Belügyminisztérium 2016 októberében második alkalommal 
rendezte meg az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást, amelyen 
az ország minden tájáról érkező, összesen 130 kiállító mutatta be 
tevékenységét, illetve az általuk megtermelt javakat, előállított 
termékeket. A kétnapos esemény helyszíne ezúttal is a Vajdahu-
nyad Vára volt. A FESZOFE Kft. ismét meghívottként vett részt 
a kiállításon. A ferencvárosi cég az általuk – a közfoglalkoztatás 
részeként – előállított brikett és zsákos virágföld mellett sokféle 
textilipari terméket is bemutatott.

Közbiztonság

A kerékpár-tulajdonosok az alábbi helyeken és időpontokban 
élhetnek a lehetőséggel: 
• Minden hónap 1. csütörtökén 17–19 óra: Gát utca 15., 

KMB-iroda 
• Minden hónap 2. csütörtökén 17–19 óra: Aszódi utca 18., 

KMB-iroda
• Minden hónap 3. csütörtökén 17–19 óra: Pöttyös utca 6., 

KMB-iroda
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Megkezdődött az Illatos úti gyártelep 
rendbe tétele 
A 2015-ös év végére, tehát a tervezett határ-
időre elszállították az összes veszélyes hulla-
dékot a felszámolás alatt álló Budapesti Ve-
gyiművek (BVM) Illatos úti telephelyéről; 
jelenleg már az ott található épületek, zárt 
rendszerek bontása zajlik. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott 2016. október 27-én, a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatón bejelen-
tette: valamennyi, a telepen lévő épületet, 
tárgyat és berendezést átvizsgálnak, azokat 
az eszközöket pedig, amelyek az elmúlt 140 
év során érintkezésbe kerültek veszélyes 
anyagokkal, kitisztítják, majd elbontják és 
elszállítják. A munkálatok során keletke-
ző veszélyes anyagokat ártalmatlanítják, 
megsemmisítik, sőt, azokat az épületek is 
lebontják, amelyekben ilyen anyagokkal 
kapcsolatos tevékenység folyt. – Mindez 
az állami felszámoló és a felszámolással 
megbízott cég szerződésének köszönhetően 
az adófizetőknek egy fillérjébe sem kerül – 
hangsúlyozta a kormánymegbízott.

Kitüntetett kutyatartók
2015-ben alapította meg az önkormányzat a 
Ferencváros Környezet- és Természetvédel-
méért díjat, melyet elsőként a kerületünkben 
élő ismert ornitológusnak, Kossuth-díjas 
írónak, Schmidt Egonnak ítéltek oda. 2016-
tól az elismerés már az ő nevét viseli. A 
Schmidt Egon-díj azon magánszemélynek, 
szervezetnek, közösségnek adományozha-
tó, aki/amely munkásságával Ferencváros 
környezet- és természetvédelme érdekében 
maradandót alkot. Az elismerést tavaly a Fe-
rencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil 
Szervezete kapta meg, a díjat a szervezet 
elnöke, Horváth Dávid állatorvos vette át a 
kitüntetés névadójától.

Madárbarát
Madarak Városa Ferencváros elnevezés-
sel indult program 2015 decemberében. A 
Bácskai János polgármester ötlete alapján 
megvalósult projektben – amelyhez 8 óvoda 
és 7 iskola csatlakozott – elsőként madárete-
tőket, majd -odúkat helyeztek ki az oktatási 
intézmények udvarán. Ezt követően május 
3-án az óvodások, május 10-én pedig – a 
Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan 
– az iskolások versenyét tartották meg. A 
program során Ferencváros Önkormány-
zata biztosította az etetőket, az eleséget, 
a kreatív foglalkozások lebonyolítását, a 
kétnapos erdei iskolai tábort és a madár-
védelmi programhoz szükséges ismertető 

anyagot. Május 13-án az FMK adott otthont 
a Madarak Városa Ferencváros ünnepélyes 
projektzáró eseményének, amelyen a fél 
éven át tartó projektben legaktívabban és 
legeredményesebben részt vevő oktatási 
intézmények díjakat, ajándékokat kaptak.

Mivel az önkormányzat hosszú távú ma-
dárvédelmi koncepciót dolgozott ki, a prog-
ram 2017-ben is folytatódik.

Fát ültettek a Föld Napján
Ismét a gyalogosok vehették birtokba a 
Napfény utcát április 23-án. A Föld Napja 
eseményei 2016-ban is rengeteg József At-
tila-lakótelepen élőt csalogattak ki a szabad-
ba, ahol újfent a környezettudatosságé volt 
a főszerep. A társadalmi felelősségvállalás 
jegyében a FŐTÁV Zrt. 19 kőrisfát ajándé-
kozott Ferencvárosnak, melyek közül egyet 
a rendezvényen el is ültettek. A többi fa ki-
helyezéséről a FESZOFE Kft. gondoskodott.

Ferencvárosban is szedték
A TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyar-
országért akció ismét a belterületek meg-
tisztítását tűzte ki célul. Hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalmához – 2016-ban ötödik 
alkalommal – a IX. kerület is csatlakozott. 
A többtucatnyi önkéntes részt vevő, köztük 
önkormányzati képviselők és a Leövey Klá-
ra Gimnázium csapata a Kén utca Gubacsi 
út–Külső Mester utca közti részét, valamint 
a Külső Mester utcát tisztította meg április 
30-án.

Autómentes Nap
Kerületünkben immár hagyományosan a 
gépjármű- és buszforgalom elől lezárt Nap-
fény utcában rendezik meg az Európai Mo-
bilitási Héthez köthető Autómentes Napot. 
A környezetvédelemre fogékony ferencvá-

rosiakat idén is rengeteg program várta a 
József Attila-lakótelepen szeptember 17-én.

Veszélyeshulládék-gyűjtés
A Ferencvárosban élők 2016-ban is öt al-
kalommal, három helyszínen adhatták le 
térítésmentesen a háztartásukban összegyűlt 
veszélyes hulladékokat. Ezek során jelentős 
mennyiségű, a környezetre fokozottan ká-
ros anyag került szakszerű ártalmatlanítást 
végző lerakóhelyekre. 

Környezetszebbítő pályázatok
Az önkormányzat tavaly is meghirdette In-
tézményi Zöldprogram, illetve Zöld Udvar 
pályázatát. Utóbbit 2016-ban „közkívánatra” 
már nemcsak belső- és középső-ferencvárosi 
társasházak számára írták ki, hanem a kerü-
let egészére kiterjesztették. 

A Föld Napja alkalmából évek óta meg-
hirdetik a József Attila-lakótelep, valamint 
a MÁV-Aszódi telep területén az egynyári 
virágpalánták telepítésére vonatkozó pályá-
zatot, melynek sikerét mutatja, hogy míg 
2015-ben 11 ezer, tavaly közel 12 és fél ezer 
tő virágot osztottak ki. A pályázók 2016-ban 
első alkalommal – Sebők Endre igazgató 
felajánlásaként – a FESZOFE Kft. telephe-
lyén működő virágföldkészítő és -csomagoló 
gépsorról lekerülő 10 kilós zsákokba töltött 
virágföldet is kaptak ajándékba a palánták 
mellé.

A FESZOFE Kft. dolgozói májusban 36 
és fél ezer tő egynyári virágot ültettek ki a 
IX. kerületben. A palántákból valamennyi 
városrészbe jutott. A MÁV-Aszódi telep, a 
József Attila-lakótelep, valamint Középső- 
és Belső-Ferencváros számos pontját díszítő 
virágpalánták döntő többségét a szociális 
foglalkoztató telephelyén, saját fóliasátruk-
ban nevelték. 
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Gondoskodó önkormányzat
Bővült a támogatásokra jogosultak köre
Ferencváros Önkormányzata bevezetése 
óta folyamatosan monitorozza a pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról és támogatá-
sokról szóló rendeletét. A tapasztalatok azt 
mutatták, hogy 2015-ben a József Attila-
lakótelepen több lakhatással kapcsolatos 
támogatási kérelmet el kellett utasítani, 
mivel itt sok egyedülálló ember él a ren-
deletben meghatározottnál nagyobb alap-
területű lakásban. Emiatt a közüzemidíj-, 
közösköltség- és lakbértámogatásból, illetve 
az adósságkezelési szolgáltatásból is kies-
tek. A 2016-os korrekció során emeltek az 
úgynevezett elismert lakásnagyságon, ami-
vel több ferencvárosi polgár számára tették 
lehetővé ezen támogatások igénybevételét. 
A Ferencvárosi Fűtéstámogatásnál szintén 
bővítették az érintettek körét: a rendelet ki-
egészült azokkal a háztartásokkal, ahol kettő 
vagy több gyermeket nevelnek és az egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 
százalékát. Egyúttal a támogatás összegét is 
megemelték 50 százalékkal, ami így a fűtési 
idényben 12 ezer forintról 18 ezer forintra 
módosult. A Ferencvárosi Közgyógytámoga-
tásnál bevezették a méltányosság fogalmát, 
ugyanis a kérelmezőket gyakran el kellett 
elutasítani a jövedelemhatár néhány száz 
forintos túllépése okán. Bővítették továbbá a 
jogosultsági kört a gyermekétkeztetési támo-
gatásnál, valamint a 3 év alatti gyermekek 
számára adható védőoltásoknál is. 

Új helyen a FESZGYI
2016 júliusában a FESZGYI igazgatósága, 
valamint Család- és Gyermekjóléti Alap-
ellátási Egysége a JAT-program részeként 
felújított Lenhossék utca 7–9. szám alatti 
épület földszinti, 838 m²-es, korszerű, a 
modern technikai és működési követelmé-
nyeknek megfelelő, ügyfélbarát helyiségébe 
költözött.

Megújult az átmeneti otthon
Átfogó felújítás történt a Friss utca 5. szám 
alatt működő Szerető Kezek Idősek Átme-
neti Otthonában. Teljesen megújult a tár-
salgó és több más közös helyiség, kicserélt 
nyílászárók és új, modern bútorok teszik 
komfortosabbá az otthon lakóinak életét.

Zombory Miklós területért felelős alpol-
gármester véleménye szerint minden egyes 
egészségmegőrzésre fordított forint százszo-
rosan térül meg. Ennek szellemében az ön-
kormányzat a FESZ Kft.-vel együttműködve 
2016-ban is számos ingyenes szűrővizsgálat-
tal, egészségnappal várta az egészségükért 
tenni akaró ferencvárosiakat. Ezek megren-
dezésével Ferencváros Önkormányzatának 
az a célja, hogy a kerületben élők tanácsokat 
kaphassanak betegségmegelőzésről, egész-
séges életvitelről, illetve ösztönözzön továb-
bi szűréseken való részvételre is. Emellett, 
ha bármilyen problémára fény derül, a szű-

résen megjelentek arra azonnali segítséget, 
tanácsokat kaphassanak.
• Ferencváros Önkormányzata 2016-ban 

200 millió forinttal támogatta a FESZ Kft. 
működését és eszközbeszerzéseit.

• Törődjön többet egészségével! címmel 
ismeretterjesztő előadássorozat indult a 
Parajdi Sópincében. Az érdeklődök így a 
hasznos információk mellett a sóterápia 
jótékony hatását is élvezhetik.

• A Semmelweis-napi ünnepségen adták át 
a szakdolgozói kamara okleveleit a ke-
rület legelhivatottabb egészségügyi dol-
gozóinak, és itt tartották a Pro Sanitate 
Ferencváros díj ünnepélyes átadását is. Az 
elismerést 2016-ban a közel fél évszázada 
a Mester utcai Szakrendelőben praktizáló 
Olajos Béla fogorvos kapta.

• Hét ülést és szakmai előadást tartott 
2016-ban a Ferencvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF), melynek tevé-
kenységébe tavaly a Magyarországi Re-
formátus Egyház által a Török Pál utcában 
működtetett Adna Café is bekapcsolódott. 
A közösségi térként működő kávézó – a 
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió legújabb 
intézményeként – a józanságot szeretné 
divatba hozni. Februárban a KEF szakmai 
vezetői posztjára Nagy Zsolt addiktológiai 
konzultánst, az Írisz klub addigi vezetőjét 
választották, és a munkacsoportok élére 
is új vezetők kerültek. 

Egészség Párbeszéd
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• Többek közt a jelzálogjog és a tűzvédelmi 

szabályzat változásairól, a társasház-fel-
újítási pályázatról, a lépcsőházi kamera-
rendszer-pályázat feltételeiről, valamint 
a Zöld Udvar program lehetőségeiről 
tájékoztatták a társasházak képviselőit 
az immár hároméves Közös Képviselők 
Klubja tavalyi ülésein. 

• 2016-ban két alkalommal is összehívták 
az Egyházi Kerekasztalt, melynek legfon-
tosabb feladata, hogy az önkormányzat 
informálja tevékenységéről az egyházakat, 
illetve hogy a helyhatóság meghallgassa a 
kerületben működő egyházak vezetőinek 
véleményét, kérdéseit, gondjait.

• A négy éve életre hívott Szociálpolitikai 
Kerekasztal novemberi konferenciájának 
témája az iskolai és az internetes zaklatás 
volt. A 80 szakember és 60 tanuló rész-
vételével megtartott rendezvényen bemu-
tatták a Karaván Színház I’m online című 
ifjúsági kamaradarabját is.

• Az Oktatási és Ifjúsági Kerekasztal ülésén 
prezentálták a kerület új ifjúsági koncep-
cióját, illetve ismertették az ahhoz kap-
csolódó kutatás eredményeit, valamint 
a jelenlévőket tájékoztatták a kulturális 
koncepció legfontosabb elemeiről is. 

• Több kerületi intézményben, így a Csi-
csergő, a Kerekerdő és a Liliom Óvodá-
ban is tartottak bemutató- és gyakorlati 
foglalkozásokat a Ferencvárosi Óvodák 
Szakmai Napján. A találkozó a kiemelt 
figyelmet vagy speciális nevelést igény-
lő gyerekek integrálásának lehetőségeit 
kutatta.

Segítség fogyatékos személyt 
gondozók részére
Ferencváros Önkormányzata önként vállalt 
feladatként segít a szülők, hozzátartozók 
sokszor emberfeletti terhein azzal, hogy a 
24 órás gondozást igénylő értelmi sérültek 
számára átmeneti lakhatást biztosít. A Lő-
rinci Gondozóház által nyújtott szolgáltatás 
nagyon népszerű, és nagy segítséget nyújt 
a családtagoknak abban, hogy kikapcsolód-
hassanak, illetve elláthassák halaszthatatlan 
feladataikat.

Közel félszáz felújított lakás
Egyre népszerűbb az önkormányzat „Vég-
re Önnek is van esélye felújítani otthonát” 
pályázata, melynek célja, hogy a szociális 
bérlakásban élők életkörülményeit javítsa 
oly módon, hogy különböző szakipari mun-
kák elvégzése által a bérlőket is bevonja sa-
ját lakásuk felújításba, komfortosításába. A 

program sikerességét bizonyítja, hogy egyre 
több család tesz erőfeszítéseket annak érde-
kében, hogy rendezze elmaradásait, mivel 
a részvétel feltétele az, hogy ne legyen lak-
bér-, illetve közüzemi tartozásuk. A projekt 
során eddig 48 lakást sikerült felújítani, az 
elégedett lakók pedig a korábbiakhoz képest 
nagyobb gondot fordítanak az elért állapot 
megőrzésére.

Roma pasztoráció
A Gát utcai Kaniziuszi Szent Péter-temp-
lomban 2008 óta folyik közösségépítő pasz-
torációs tevékenység. 2013 augusztusában a 
templom önálló templomigazgatósággá vált, 
melynek vezetője Székely János püspök lett. 
Kinevezésével a roma pasztorációs tevé-
kenység szervezettebbé, tartalmasabbá vált. 
A szentmisék, bibliaórák és más közösségi 
programok népszerűek és jó hatással vannak 
Középső-Ferencváros lakosságára. A hitéleti 
tevékenység mellett a tartósan munkanélkü-
liek munkavállalását is igyekeznek segíteni. 

Roma önkormányzat
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2016-ban is rengeteg programot, 
jótékonysági akciót rendezett a kerületi 
rászorulók részére. Többek közt ingyenes 
hagyományőrző, kulturális és tehetséggon-
dozó tábor szerveztek nyáron Fonyódon, 
amelyen 65 hátrányos helyzetű roma és nem 
roma gyermek vett részt. Ferencváros Ön-
kormányzata 3 millió forinttal járult hozzá 
a költségekhez.

Decemberben fenyőfa- és szaloncuk-
orosztást, valamint romabált tartottak. 

Mikulás-ünnepségükön a gyerekek a Ka-
raván Művészeti Alapítvány Banyamesék 
című színdarabját is megtekinthették. De-
cember 10-én pedig Ferencváros Önkor-
mányzatának támogatásával 27 gyermek 
a Fővárosi Nagycirkusz előadására látogat-
hatott el. 

Esélyórák
Ferencváros Önkormányzatának támogatá-
sával megvalósuló, speciálisan megterve-
zett toleranciaépítő foglalkozások, melyek 
a gyermekek nyelvén megfogalmazott, já-
tékos formában hívják fel az általános és 
középiskolás tanulók figyelmét az akadály-
mentesítés és az esélyegyenlőség ügyének 
jelentőségére. 

Két iskolában cigány nép- és kultúraisme-
ret, illetve idősek és fogyatékossággal élők 
témakörben is tartanak előadásokat.

Egyéb, a roma és a többségi társadalom 
közeledését célzó rendezvények
• Színházi előadás, kiállítás, koncertek és 

gyerekprogramok várták a június 18-án 
13. alkalommal megrendezett Roma Kul-
turális Fesztivál vendégeit az FMK-ban.

• A Cigány táncház FMK-ban zajló összejö-
vetelein a közönségnek lehetősége nyílik 
a roma kulturális értékek megismerésére, 
ápolására.

• A Roma, nem Roma Nők Akadémiája el-
nevezésű, országosan is egyedülálló elő-
adássorozat célja, hogy a Ferencvárosban 
élő nők bőrszíntől, társadalmi hovatarto-
zástól függetlenül megismerjék egymás 
élettörténetét, értékeit, örömét, bánatát.Esélyegyenlőség

A zene hidat képez a többségi és a kisebbségi társadalom között.  
(A fotó a 13. Roma Kulturális Fesztiválon készült)



színes város

A legnagyobb 
irodaház
November 15-én Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter jelenlétében le-
tették a Magyar Telekom új székházának 
alapkövét, amely az ország legnagyobb egy 
épülettömbben megvalósuló irodaháza lesz. 
A Könyves Kálmán körúton, a Groupama 
Aréna szomszédságában felépülő, Budapest 
arculatát is meghatározó, 58 ezer négyzet-
méter alapterületű székház hazánk egyik 
leginnovatívabb, a fenntarthatóság jegyé-
ben készülő irodaháza lesz, amely 4500 
ember számára biztosít majd munkahelyet.

Meglelték 
szenterzsébetfalvát 
A bronzkor, az Árpád-kor és a török kor 
elevenedett meg a fontos eredményeket 
hozó Csarnok téri ásatáson. Az épülő szál-
loda mélygarázsának kivitelezési munká-
latai során bukkantak a régészeti anyagra, 
amelyről bebizonyosodott, hogy egy török 
kori temető, illetve az eddig nem azonosí-
tott helyű, 13. századi Szenterzsébetfalva 
maradványait rejti. A középkori településről 
a leletek alapján ráadásul kiderült, hogy az 
már a 12. században is létezett, bár ekkor 
még minden bizonnyal más nevet viselt. 
Mindezek mellett egy ősi, előzetes véle-
mény szerint bronzkori gödröt is találtak, 
ami azt bizonyítja, hogy a Duna mellékének 
ez a része már évezredek óta lakott. Sajnos 
sem a bronzkori, sem az Árpád-kori telepü-
lés maradványai nem megmenthetők, hiszen 
főként földbe vájt gödörházakról van szó. 

Újabb harang költözött a templomba
A 2016-ban szentté avatott Teréz anya tisz-
teletére szentelte meg szeptember 25-én 
az Üllői úti Örökimádás templom új, 101 
kg-os F-hangú harangját Ferencváros dísz-
polgára, Erdő Péter bíboros. Hazánk első, 

Teréz anyáról elnevezett harangja – melyet 
Gombos Miklós készített őrbottyáni öntő-
műhelyében – két magánszemély: Hunyadi 
Gábor és Benkó László adományaként ke-
rült a templomba.

Tízéves az írisz
Tizedik születésnapját ünnepelte 2016-ban 
az Írisz klub, a felépülő szenvedélybete-
gek nappali intézménye. A klub fontos és 
szükséges része a ferencvárosi ellátórend-
szernek, célja a krízisben lévő, vagy ab-
ból éppen kilábaló emberek felépülésének 
támogatása. Az intézményben a hasonló 
problémákkal küzdők, mintegy sorsközös-
séget alkotva, hatékonyan tudják segíteni 
egymást.

eszközadományok 
a szakrendelőnek
Három korszerű, a modern gyógyászat-
ban használatos készüléket adományozott 
márciusban a Török Együttműködési és 
Koordinációs Ügynökség a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Kft.-nek. 
A 15 millió forint összértékű projekt által 
egy fizikoterápiás toronnyal, egy vastagbél-
tükrözéshez használható kolonoszkóppal, 
valamint egy több szakterületen is alkal-
mazható ultrahangkészülékkel gyarapodott 
a szakrendelő.

Novemberben a Tajvani Kínai Köztáraság 
nagykövete, Wen Lung Tao adott át három 
foszforlemezes kazettát a FESZ Kft.-nek. 
Az ötezer dollár – azaz másfél millió fo-
rint – értékű eszközök megkönnyítik a 
röntgenfelvételek kezelését és lerövidítik 
a leletkiadás várakozási idejét.

nagykörút
2016-ban a pesti Nagykörút volt a Buda-
pest100 témája. Az eredetileg a százéves 
fővárosi épületek köszöntésére önkéntesek, 
lokálpatrióták és a házukat szerető lakók 
összefogásával szerveződő programhoz 
tavaly Ferencvárosból hét ház (Boráros 
tér 3., 5., Ferenc körút 3., 5., 28., 32., 39.) 
csatlakozott.

A Manólak a legjobb
Fődíjat nyert a budapest.imami.hu családi 
információs portál és online magazin által 
meghirdetett „A mi bölcsődénk” országos 
pályázaton a ferencvárosi Manólak Böl-
csőde. A díj odaítélése az intézménybe járó 
gyermekek szüleinek véleménye alapján 
történt. Az oklevelet, valamint a fődíjat, 
egy értékes bébihintát a weblap szerkesztői 
adták át Hrisztov Marianna bölcsődeve-
zetőnek.

számítógépeket 
kaptak az óvodák
Zombory Miklós alpolgármester ötle-
te nyomán a Polgármesteri Hivatal har-
minc leselejtezésre váró számítógépének 
alkatrészeiből tíz kifogástalanul működő 
eszközt állítottak össze az önkormányzat 
munkatársai, melyeket kerületi óvodáknak 
ajándékoztak.

A legjobb 
szolgáltatók között
A közterületi problémákkal (utak, járdák 
állapota, közlekedési és reklámtáblák, il-
legális szemétlerakás stb.) foglalkozó ja-
rokelo.hu weboldal statisztikát készített 
arról, melyik szolgáltató milyen arányban 
oldotta meg az általuk bejelentett gondokat. 
A Járókelő top 10-es listájába Ferencváros 
Önkormányzata is bekerült.

Kiszínezték 
a Boráros teret
A Színes Város Csoport közreműködésé-
vel színesebb lett a Boráros téri aluljáró. A 
ferencvárosi helyszín kiválasztásakor elsőd-
leges szempont volt, hogy olyan területet 
keressenek, ahol nagy a gyalogosforgalom, 
és hogy az arra járók számára végre öröm 
legyen ott közlekedni. A 240 négyzetméter 
nagyságú Boráros téri projekt 5 nap alatt 
készült el 80 liter festék felhasználásával. 
A kivitelezésben három alkotó működött 
közre, a terveket Benkő Katalin képzőmű-
vész készítette.

Jubilált 
a Kerekerdő Óvoda
A Vágóhíd utca 35–37. szám alatt 1982-ben 
a Szivárvány és a Fészek Óvoda kezdte meg 
működését. 2006-ban az önkormányzat e 
két intézmény összevonásával hozta létre 
a Kerekerdő Óvodát. A tízéves intézmény 
nevelési programjának három pillérét a ma-
gyar kultúra, a környezeti és a művészeti 
nevelés adja. Céljuk a gyermekek magyar-
ságtudatának megalapozása: a kicsik megis-
merik a népi kultúra alapjait, Kodály zenei 
világát és a hazai gyermekirodalmat, de az 
ovisok más kultúrákhoz is közelebb kerül-
hetnek. A jubileumi ünnepségen – amely-
re meghívták az önkormányzat korábbi és 
mostani vezetőit, a támogató cégeket, va-
lamint az óvoda régi és jelenlegi dolgozóit 
– az óvónők visszaemlékező előadásokat 
tartottak és színes színpadi műsort adtak a 
gyerekekkel együtt.


